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2.12. ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 16/2018)
2.13. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И
НАСТАВНОМ
ПРОГРАМУ
ЗА
ТРЕЋИ
РАЗРЕД
ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ
ГЛАСНИК", БР. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - ДР.
ПРАВИЛНИК, 7/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 1/2013, 11/2014, 11/2016 И 12/2018)
2.14. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 - ДР.
ПРАВИЛНИК, 7/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 7/2017 И
12/2018)
2.15. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 2/2010, 3/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 8/2013,
5/2014, 11/2016, 7/2017 И 12/2018)
2.16. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 2/2010, 3/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 8/2013,
5/2014, 11/2016, 7/2017 И 12/2018)
2.17. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 6/2009, 3/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 8/2013,
11/2016 И 12/2018)
2.18. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 5/2008, 3/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 1/2013,
5/2014, 11/2016, 3/2018 И 12/2018)
2.19. ПРАВИЛНИК О ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА ЗА КРАЈ ПРВОГ
ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРЕДМЕТЕ СРПСКИ ЈЕЗИК,
МАТЕМАТИКА И ПРИРОДА И ДРУШТВО ("СЛ. ГЛАСНИК РС ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 5/2011)
2.20. ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И
УЧЕЊА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 15/2018)
2.21. ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ И ДРУГИ
РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС
- ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006,
2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 7/2011 - ДР.
ПРАВИЛНИЦИ, 1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016, 6/2017 И
12/2018)
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3. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И
СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР.
21/2015)
4. ДРУГИ ПРОПИСИ
4.1 ЗАКОН О РАДУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - ОДЛУКА УС И 113/2017)
4.2 ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР.
18/2016)
4.3 ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 124/2012, 14/2015
И 68/2015)
4.4 УРЕДБА О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ДАВАЊА У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ, ОДНОСНО ПРИБАВЉАЊА И УСТУПАЊА ИСКОРИШЋАВАЊА
ДРУГИХ ИМОВИНСКИХ ПРАВА, КАО И ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ("СЛ. ГЛАСНИК РС",
БР. 16/2018)
4.5 КАТАЛОГ УЏБЕНИКА („СЛ. ГЛАСНИК РС – ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК“М, БР.
9/2016 И 5/2018)
4.6 КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА („СЛ. ГЛАСНИК РС – ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК“М, БР. 4/2018
) И ДР. ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
5. ОПШТА АКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЋЕЛЕ-КУЛА“ НИШ
5.1 СТАТУТ БР. 610-103/1-2018-04 ОД 9.3.2018.
5.2 ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА БР. 610143/1-2018-01 ОД 13.4.2018.
5.3 ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА БР. 610-172/1-2018-04 ОД
19.4.2018.
5.4 ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА БР. 610-180/1-2018-05 ОД
26.4.2018.
5.5 ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА БР. 610-181/1-2018-05 ОД
26.4.2018.
5.6 ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА БР. 610-191/1-2018-05 ОД
8.5.2018.
5.7 ПРАВИЛНИК О РАДУ БР. 610-192/1-2018-04 ОД 8.5.2018.
5.8 ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА БР. 610-193/1-2018-04
ОД 8.5.2018.
5.9 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА БР. 610-194/1-2018-04 ОД 8.5.2018.
5.10 ПРАВИЛНИКА О ПОХВАЛАМА, НАГРАДАМА И ИЗБОРУ УЧЕНИКА
ГЕНЕРАЦИЈЕ И СПОРТИСТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ БР. 610-195/1-2018-04 ОД 8.5.2018.
5.11 ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ И ЗАШТИТИ ПРАВА УЧЕНИКА БР.
610-196/1-2018-04 ОД 8.5.2018.
5.12 ПРАВИЛНИКА О ВАСПИТНОЈ, ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И
МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА БР. 610-197/1-2018-04 ОД
8.5.2018.
5.13 ПРАВИЛНИКА О ИСПИТИМА БР. 610-198/1-2018-04 ОД 8.5.2018.
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5.14 ПРАВИЛНИКА О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И
БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА
БР. 610-199/1-2018-04 ОД 8.5.2018.
5.15 ПРАВИЛНИКА О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ БР. 610-200/1-2018-04 ОД 8.5.2018.
5.16 ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА БР. 520/1 ОД
7.12.2015. ГОДИНЕ
5.17 ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ
„ЋЕЛЕ-КУЛА“ НИШ БР. 04-230/1-2016 ОД 13.5.2016. ГОДИНЕ
5.18 ПРАВИЛНИК О НАБАВЦИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА БР. 53/3 ОД
6.3.2014. ГОДИНЕ
5.19 ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ. БР. 171/3 ОД 25.6.2014.
ГОДИНЕ
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Циљеви образовања и васпитања
1) Пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и
ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
2) Стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке,
научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и информатичке писмености,
неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице;
3) Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и изражавање на
језицима различитих уметности;
4) Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и
ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих технологија;
5) Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању
и свакодневном животу;
6) Развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог живота;
7) Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;
8) Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог
развоја и будућег живота;
9) Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;
10) Развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
11) Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке
етике и заштите животиња;
12) Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње
са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
13) Развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом
друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, као и основних вредности правде,
истине, слободе, поштења и личне одговорности;
14) Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета,
развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог
матерњег језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница,
других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног
наслеђа;
15) Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне равноправности и
толеранције.
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Шта ми чинимо....
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Осавремењујемо и унапређујемо наставу применом иновативних средстава, метода и
облика рада.
Подстичемо ученике на рад и дајемо им подршку за учење и за учешће на такмичењима
и смотрама из наставних и ваннаставних активности, припремамо их за завршни испит.
Презентујемо дечје стваралаштво на изложбама, приредбама, фестивалу, школском
часопису, конкурсима.
Негујемо традицију окупљања братимљених школа кроз организовање културних и
спортских манифестација.
Сарађујемо са родитељима, старатељима ( индивидуални и групни разговори ) и
ангажујемо родитеље у школским акцијама.
Остварујемо континуирану и квалитетну сарадњу са значајним институцијама у локалној
заједници ( Центар за социјални рад, ПУ Ниш, Геронтолошки центар, Општина
Медијана, Регионални центар за стручно усавршавање, Дом здравља, Луткарско и
Народно позориште, Градска библиотека, Градски музеј, Дечији културни центар, медији
).
Бринемо о: безбедности ученика ( кроз програме превенције, едукацију ученика ),
здрављу ученика, социјалном статусу ученика.
Школа је део пројеката Share, Еко школа и Клуб родитеља и наставника
Подстичемо ученике на бригу о себи и другима кроз хуманитарне и сабирне акције.
У школи се води Летопис (писани подаци о активности школе и образовно – васпитном
раду ).
У школи се настава одвија у једној смени за све разреде.
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1.1. Материјално-технички и просторни услови рада
Материјално-технички услови
Школа располаже следећим наставним средствима:
Ред.
Назив
Укупно у школи
бр.
Графоскоп
1
1.
3.
Касетофон
5
4.
Пројектор
2
5.
ТВ
6
6.
ДВД-плејер
5
7.
ДВД-видео рекордер
1
8.
Видео надзор – камере
16
9.
ПЦ рачунари
24
10.
Микроскоп
2
11.
Лап-топ
9
12.
Слајд пројектор
1
13.
Интерактивна табла
2
14.
Бела магнетна табла са словима
1
15.
Модел човека
2
16.
Дигитална вага са теговима
1
17.
Центиграмске теразије
1
18.
Модел уха
1
19.
Глобус
1
20.
Видео бим ''Acer'
1
21.
Микрофон
1
22.
Дијапројектор „ЈУНИОР 9“
1
23.
Клавинова „Yamaha“
1
24.
Појачало
1
25.
Ласерски штампач ''Hewlett – Packard – series
1
26.
Ласерски
штампач ''Epson – EPL 6200L''
1
II
Ласерски
штампач
''HP''
21. Ласерски штампач ''Epson – EPL 6200L'' 1
27.
4
22.
Ласерски
штампач
''HP''
4
28.
Скенер ''Мустек – 1200 УБ Плус''
1
23. Скенер ''Мустек – 1200 УБ Плус'' 1 1
29.
Матрични штампач ''Panasonic'' 1
1
24. Матрични штампач ''Panasonic'' 1
Колор
ласерски
штампач
''Canon
– LBP5000''
30.
1
25. Колор
ласерски
штампач
''Canon
–
31.
ДВД,
Divx1player – Shockwave
2
LBP5000''
32.
Класичне рачунаљке
3
33.
Чартер табле
5
34.
Пројекционо платно
1
35.
Фотокопир апарат
1
36.
Минилинија радио
1
37.
Фотоапарат
1
38.
Хармоника „ИКАЛА“
1
Сто
за
стони
тенис
39.
1
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40.
41.
42.
43.

Козлић
Грбача
Коњ са хватаљкама
Рукометни голови

1
1
1
2
Просторни услови

Основна школа "Ћеле-кула" се налази на подручју ГО "Медијана". На подручју школе не
постоји ниједна привредна организација.
У непосредној близини школе налази се Геронтолошки центар,Војна болница, споменик "Ћеле
кула".
Локална заједница обезбеђујући средства, помаже школу, исказује своје интересе, активно
учествује у доношењу одлука и преузима део одговорности за развој школе. Подижући
квалитет школе подиже квалитет живота у локалној заједници и добија школу отворену за
различите потребе деце и одраслих.
Школа има једну зграду у којој се налази:
• Девет класичних учионица, по два кабинета за математику и српски језик, по један
кабинет за биологију, историју и географију, географију и немачки језик, , физику и
хемију, музичку културу, ликовну културу и ТИО,енглески језик и информатику;
• три просторије боравка и просторија припремне групе, површине 1300 m2;
• сала за физичко васпитање, свлачионица за ученике и свлачионица за ученице, површине
288m2;
• библиотека са читаоницом 96,80 m2;
• канцеларија секретара 18, 36 m2;
• канцеларија педагога 12,90 m2
• канцеларија рачуноводства 18 m2
• канцеларија директора 20, 30 m2;
• канцеларија административног радника 24,30 m2
• наставничка канцеларија 63,24 m2
• кухиња са трпезаријом 95 m2
• зубна ординација 21,20 m2
• холови, радионица, подрумске просторије 1694 m2
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1.2. Кадровски услови
1. Радно место руководећих послова

Р.б.

Презиме и име

Стручна
спрема

1.

Николић Даниела

VII

Радно место

Године
стажа

Директор Школе

8,9,0

Године
стажа у
установ
и

Године
старости

Рад на
не/одређено
време

Лиценца

% радног
времена

8,3,0

45,4

одређено

не

100

2. Радно место у основном образовању (наставник, стручни сарадник и секретар Школе)
2.1. Наставник разредне наставе
2.2. Наставник у продуженом боравку
2.3. Наставник предметне наставе
2.4. Стручни сарадник
2.5. Секретар

Лиценца

Рад на
неодређено/
одређено
време

% радног
времена

41,3,0

да

неодређено

100

10,11,0

63,6

да

неодређено

40+40

10

41,8

да

неодређено

30

Презиме и име

Стручна
спрема

Предмет који
предаје (област
рада)

Године
стажа

Године
стажа у
установи

Године
живота

1.

Атанасковић Александра

VII

Секретар Школе

12,4,2

3,0,0

2.

Бојић Бранислав

VII

Техника и
технологија; ТИО

32,3,29

3.

Бојовић Војкан

VII

Географија

10

Редни
број
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4.

Василев Мирјана

VII

Разредна настава

27,4,10

27,0,10

56,7

да

неодређено

100

5.

Гроздановић Јасмина

VII

Разредна настава

35,0,0

35,0,0

58,4

да

неодређено

100

6.

Димитијевић Иван

VII

Физичко
васпитање

29,9,17

29,9,17

60,7

да

неодређено

10

52

не

одређено

55

7.

Ђокић Марина

VI

Верска настава –
Православни
катихизис

8.

Ђорђевић Весна

VII

Педагог

8,7,1

8,7,1

36,1

не

неодређено

100

9.

Ђурић Зорица

VII

Биологија

14,7,11

14,7,11

45,8

да

неодређено

30

10.

Жикић Драгана

VII

Биологија

15,1,1

15,1,1

48

да

неодређено

50

11.

Златковић Ирена

VII

Српски језик
Библиотекар

20,8,19

20,8,19

48,11

да

неодређено

50+50

12.

Иванчевић Стаменковић
Сузана

VII

Ликовна култура

28,11,29

21,7,18,

54,4

да

неодређено

50

13.

Илић Марија

VII

Историја

13,3,16

13,3,16

38,11

да

неодређено

65

14.

Jaндрић Татјана

VII

Физичко
васпитање

7,9,14

2,10,19

48,9

да

одређено

85

15.

Јевтовић Снежана

VII

Енглески језик

10,6,20

7,7,15

36,9

да

одређено

100
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16.

Јоцић Маја

VII

Разредна настава

28,5,24

28,5,24

48,6

да

неодређено

100

17.

Крстић Вукадин

VII

Математика

27,0,0

27,0,0

52,10

да

неодређено

50

18.

Манић Александра

VII

Разредна настава

1,2,29

1,2,29

28,10,18

да

одређено

100

19.

Марковић Драгана

VII

Разредна настава

19

19

49,11

да

неодређено

100

20.

Марковић Љиљана

VII

Разредна настава

30,9,28

30,9,25

55,5

да

неодређено

100

21.

Меденица Наташа

VII

Географија

15

15

46,7

да

неодређено

40

22.

Милићевић Виолета

VII

Разредна настава

19,5,7

19,5,7

47

да

неодређено

100

23.

Милошевић Драгана

VII

Математика

32,8,15

32,8,15

58,6

да

неодређено

100

24.

Митровић Драган

VII

Разредна настава

35,7,6

35,7,6

61,9

да

неодређено

100

25.

Младеновић Оливера

VII

Немачки језик

11,8,26

2,0,0

40,10,2

не

одређено

44,44

26.

Николић Ивана

VII

Разредна настава

17,11,15

17,11,15

45,6,25

да

неодређено

100

27.

Николић Катица

VII

Хемија

18,4,7

18,4,7

52,1

да

неодређено

20

28.

Николић Марина

VII

Српски језик

42,11

да

одређено

38,89+15

25

Грађанско
васпитање

29.

Павловић Миљана

VII

Немачки језик

10,8,12

10,8,12

35

да

неодређено

44,44

30.

Петровић Марија

VII

Музичка култура
Хор и оркестар

19,11,22

19,11,22

42,8

да

неодређено

50 + 5

31.

Петровић Миодраг

VII

Физика

25,11,25

25,11,25

58

да

неодређено

60

32.

Радовановић Јелена

VII

Српски језик

7,7,23

7,7,23

не

одређено

100

33.

Радосављевић Милена

VII

Енглески језик

9,4,1

6,/ ,17

39,6

не

одређено

68,89+10

34.

Рашић Оливера

VII

Математика,
Информатика и
рачунарств

6,1,3

5,10,3

43,1

не

одређено

27,78 + 35

35.

Ристић Владимир

VII

Физичко
васпитање

45,5,27

да

неодређено

25

36.

Савић Мирослав

VII

Разредна настава

27,11,28

27,11,8

50,8

да

неодређено

100

37.

Стојановић Данијела

VII

Хемија

15

15

51,3

да

неодређено

20

38

Стојановић Јелена

VII

Продужени
боравак

10,6,16

10,3,16

40

да

неодређено

100
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3. Радно место пратећих и помоћно-техничких послова - финансијски и рачуноводствени послови (дипломирани економиста за финансијскорачуноводствене послове и благајник)
3.1. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
3.2. Благајник

р.б.

1.
2.

Радно место

Године
стажа

Године
стажа у
образовању

Године
старост
и

IV

Благајник

30,10,25

7

59,4

Рад на
неодређено/о
дређено
време
неодређено

VII

Дипломирани
економиста

26,4,13

22,11

49,7

неодређено

Презиме и име

Стручн
а
спрема

Гаћиновић Драган
Јовановић Биљана

Лиценц
а

% радног
времена

не

50

да

100

4. Радно место техничког одржавања и остали послови подршке (домар/мајстор одржавања и чистач)
4.1. Домар/мајстор одржавања
4.2. Чистач

Редни
број

Године
стажа у
образова
њу

Године
старости

Рад на
неодређено
одређено
време

Лиценца

% радног
времена

7

31,5

неодређено

/

100

3,3,2

3,3,2

46,3

одређено

/

100

32,/,12

32,/,12

61,6

неодређено

/

100

Презиме и име

Стручна
спрема

Радно место

Године
стажа

1.

Динић Владимир

III

Домар

7

2.

Динић Марија

I

Чистач

3.

Јовановић Анђелка

I

Чистач
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4.

Јованка Костић

I

Чистач

27,6,21

15,5,21

52,4

неодређено

/

100

5.

Николић Биљана

I

Чистач

15,4,20

3,8,0

38,6

одређено

/

100

6.

Николић Љиљана

I

Чистач

34,8,5

24,8,8

59,10

неодређено

/

100

7.

Николић Саша

I

Чистач

15,11,17

15,5,17

47

неодређено

/

100

8.

Ранђеловић Соња

I

Чистач

11,/,4

11,/,4

49,3

неодређено

/

100
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1.3. Породични услови живота и рада ученика
ПОРОДИЧНА СТРУКТУРА

/
/
/

Један
родитељ у
иностранст.
/
1
2

Оба
родитеља у
иностранст.
/
/
/

2

1

/

/

7

/

/

/

/

39

4

/

3

/

/

46

45

5

1

/

/

/

/

VIII

41

39

4

2

/

2

/

/

Σ

352

344

43

6

2

9

/

/

Разред

Број
ученика

Оба
родитеља

Разведени

Без
оца

Без
мајке

I
II
III

49
59
39

49
59
37

3
6
8

/
/
2

IV

39

36

6

1

V

40

40

VI

39

VII

Хранитељска
породица
/
/
/

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА РОДИТЕЉА
Мајка
Разред

Отац

I
II
III

3
/
/

8
10
7

21
19
14

VVI
1
6
4

IV

/

3

16

V

3

17

VI

/

VII

ОШ

/
/

10
7
4

18
29
17

VVI
1
6
5

/

/

5

15

7

8

/

8

1

/

3

15

10

8

4

2

3

/

/

4

26

1

7

/

23

1

12

/

1

9

14

6

9

/

1

30

3

5

/

/

1

29

1

8

/

57

153

35

80

1

1

43

163

37

84

6

III

IV

VII1

VII2/VIII ОШ

16
24
8

/
/

9

4

/

9

4

30

1

7

VIII

/

Σ

7

III

IV

VII1

VII2/VIII

20
16
8

1
1
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БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА

Разред

ИОП1

I
II
III

ИОП2
1

2

1

1

IV

1

V
VI

1

VII
VIII

30

Извештаји о раду у
претходној школској
години

2

2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ
Извештај о раду школе у школској 2017/2018.години
Извештај о раду директора у школској 2017/2018.години
Ученик генерације, Вукове и посебне дипломе у школској 2017/2018.години
Извештај са такмичења ученика у школској 2017/2018.години

31
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2.1. Извештај директора о свом раду током школске 2017/18. године
Школа је учествовала на већ традиционалном Медијана фесту у организацији ГО Медијана. ГО
Медијана је обезбедила свим ученицима првог разреда по три хиљаде динара. Родитељи треба
да доставе бројеве текућих рачуна како би се извршила уплата. У акцији "Стоп, сви на спорт",
ученици наше школе су освојили прво место. У понедељак, 9. 10. 2017. године угостили смо
представнике ГО Медијана који су дошли да нам уруче постер са сликама са летовања. Дана 11.
12. 2017. састанак са замеником председника ГО Медијана Зденком Седларом. Предат захтев за
помоћ у организовању превоза за ученике ОШ "Ћеле кула" и "Цар Константин" за учествовање
на републичком такмичењу Математичкиквиз у Београду 16. 12. 2017 године. ГО Медијана је
нашој школи омогућила беспалатан превоз до Београда, где су ученици наше школе освојили
треће место.
Наш Вељко Ђурић, ученик седмог разреда, проглашен је амбасадором културе и уметности
свих основних школа града Ниша.
На иницијативу ученичког парламента, уз донацију ГО Медијана, организујемо квиз за шест
школа (четири нису желеле да учествују) са територије наше општине "Такмичарским духом до
победе" у новембру месецу 2017. године. Такође на њихову иницијативу, организују се
предавања и радионице у фебруару месецу посвећене безбедности деце, као и особама са
аутизмом. Уз донацију ФРИКОМ-а и поново подршку ГО Медијана, успевамо да све
организујемо на високом нивоу и на свеопште задовољство наших ученика.
Спроведена је акција прикупљања старог папира на нивоу целе школе у септембру месецу.
Највише су прикупили ученици петог разреда.
Ученицима су се представили спортисти из теквондо клуба 19. 9. 2017. године.
Топлана је изводила радове у школском дворишту у августу месецу, мењане су дотрајале цеви.
Покварила се пумпа за грејање "новог "дела школе 27. 11. 2017. године. Потписали смо уговор
са ЈКП Топлана о одржавању система грејања. поправили су настали квар и речено нам је да три
резервне пумпе не раде и да их треба заменити.
Истог дана, 27. 11. 2017. године излила се канализавија у боравку. Позвали смо ЈКП Наисус да
очисте шахте и запушене тоалете. ово је други пут у овој години да нам се запушује канализација
због бацања хране у сливник и бацања влажних марамица у тоалет. (Обављен разговор са
запосленом у кујни из Пчелице која тврди да не баца храну у сливник. Написана обавештења за
ученике и запослене да се влажне марамице бацају искључиво у канту за отпатке.)
Предали смо захтев ГО Медијана у септембру за семафор на булевару.
Контактирамо редовно са Центром за социјални рад у вези са нашим ученицима. Први
разговор био је 21. 9. 2017. године. У петак, 1. 12. 2017. године имали смо конференцију случаја
у Центру за ментално здравље омладине (мајка Н.И, три представнице ЦзСР, доктор Јелена
Костић, педагог школе и директор) у вези са ученицом Н.И.
Савез глувих нам је послао захтев за држање предавања и радионице, као и обуку наших
ученика за знаковни језик. Предавања су почела 26. 9. 2017. године и одржавају се два пута
седмично, уторком и четвртком.
Директор редовно посећује активе директора на којима се разговара о битним питањима
везаним за све школе. Први актив за ову школску годину је одржан 11. 9. 2017, затим 9. 10. 2017,
потом 25. 10. 2017. Дана 5. 12. 2017. у 12 сати - теме: Допис министра у вези са формирањем
Општинских савета родитеља, издавањем фискултурне сале и отварања ученичких задруга;
разговор о испиту за лиценцу за директоре; представљање фондације "Буди срећан". Дана 11.12.
2017. године у 10 сати одржан је Актив директора у ОШ "Св. Сава" коме су присуствовали
начелник ШУ Драган Гејо, начелник ПУ Ниш Нинослав Митић, Братислав Тимотијевић
(малолетничка делинквенција) и многи други руководиоци разних сектора ПУ. Говорено је о
побољшању сарадње између школа и ПУ, превенцији и реаговању у случајевима насиља у
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школама. Дана 12. 1. 2018. подељена су задужења за предстојећа такмичења за општински и
окружни ниво.
Обилазак часова учитеља првог и другог разреда 5. 9. 2017. године (укупно пет часова), затим
час географије у седмом један (6. 9. 2017. године); дана 23. 10. 2017. године - час физичког код
учитељица четвртог разреда; 7. 11. 2017. заједно са пеагогом обилазак часа историје у петом
разреду; 13. 11. 2017. обиђени часови са педагогом код учитељице Александре Манић
(математика) у другом разреду, Љиљане Марковић (Природа и друштво) у трећем разреду,
Оливере Рашић (математика) у осмом разреду и Снежане Јевтовић (енглески језик) у шестом;
15. 11. 2017. посета часовима са педагогом: музичка култура код нставнице Марије Петровић и
Техничко и информатичко код наставника Бранислава Бојића; 16. 11. 2016. обиђени часови
учитељица Маје Јоцић (трећи разред) и Јасмине Гроздановић (други разред), као и час биологије
у седмом један код наставнице Зорице Ђурић и наставнице Марине Николић, српски језик; 21.
11. 2017. час Света око нас у првом један код учитеља Драгана Митровића; 22. 11. 2017. час
Српског језика у првом два код учитеља Мирослава Савића; час хемије у седмом један,
наставница Катица Николић, 23. 11. 2017. године; 28. 11. 2017. час музичког у 4/1 код учитељице
Виолете Милићевић; сараднички час (информатика, енглески, историја) - "Коришћење QR кода
у настави" (Оливера Рашић, Милена Радовановић, Марија Илић), 1. 12. 2017; 5. 12. 2107.
обиђени часови света око нас у другом разреду (заједнички час учитељице Александре Манић
и Јасмине Гроздановић); час географије у шестом разреду код наставнице Наташе Меденице;
угледни час физичке културе (Моравац, српско народно коло) учитељица Мирјане Василев и
Виолете Милићевић, четврти разред, 15. 12. 2017; 27. 12. угледни час учитеља Мирослава
Савића и вероучитељице Маје Ђурђановић у одељењу I2 на тему Божића; угледни час истог
дана - концерт хора и фолклора, наставница Марија Петровић; 28. 12. угледни час, представа
ученика из боравка, учитељица Јелена Стојановић;
Директор прегледава дневнике образовно-васпитног рада више пута годишње. Први преглед 8. 11. 2017. године.
Директор редовно обавља разговоре са родитељима, што индивидуалне, што групно са
одељењским старешином и педагогом школе, што у оквиру тимова. Чести су били разговори са
мајком ученице Н.И. из петог један, М.Ч. из шестог један, А.В. из седмог један. У уторак, 24. 10.
2017. године обављен разговор са мајком В.Ј. из петог један, а у вези са Н.И. из истог одељења;
разговор са мајком Н.И. 3. 11. 2017; 6. 11. 2017. године обављен разговор са родитељима С.П.
из трећег један који траже да им се дете пребаци у друго одељење трећег разреда. Дана 15. 11.
2017. године обављен разговор са мајком Л.М. из другог један у присуству учитељице
Александре Манић. У фебруару месецу долази двоје нових ученика у пети и шести разред.
У дужем временском периоду, од октобра па о половине новембра, у одељењу 1/3, долазило је
до честих крађа (новца, ужине...). Учитељица Драгана Марковић уз помоћ педагога школе
покушала је да утврди о ком се детету ради. Сумње су постојале, а све је потврђено дана 17. 11.
2017. године када је враћена камера од 16. 11. (када је ученици петог разреда нестао мобилни
телефон док је цело одељење било на часу физичког) где је утврђено о ком се ученику ради.
Позвана је полиција, родитељ ученика Д.С, сачињен записник.
Обављен разговор са учеником Н.П. из осмог два због изостајања са наставе, недисциплине и
успеха у октобру.
У одељењу другог један ученици Ђ. А. и М. С. 23. 11. 2017. имали сукоб након кога учитељица
уводи појачан васпитни рад са оба ученика.
Дана 27. 11. 2017. године сукоб у шестом један између В. Т. који већ има ПВР и М. Ђ. коме се
уводи ПВР. Обављен разговор са ученицима у присуству родитеља и полиције.
Одржан је састанак Педагошког колегијума 26. 10. 2017. године на коме је директор
обавестила чланове о закључцима са Актива директора; Љиљана Марковић, координатор Тима
за инклузију, поднела је извештај о раду свог Тима као и закључке са састанка МИО; директор
је обавестила и о инспекцијском надзору од 23. 10; Оливера Рашић је поднела извештај Тима за
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професионалну оријентацију; у оквиру текућих питања било је речи о организацији огледних
часова у овом полугодишту, о семинару и новом сајту.
Директор присуствује седницама одељењских већа (1. 9. 2017; 15. 11. 2107;). Ванредна седница
одељењског већа петог разреда одржана је 6. 12. 2017. године. редовне седнице одељењских
већа поводом завршетка првог полугодишта су одржане 5.2.2018. године.
Директор води седнице Наставничког већа. Дана 13. 9. 2017. године је одржана прва седница
Наставничког већа. Дана 16. 11. 2017. године одржана је друга седница Наставничког већа
поводом првог класификационог периода. На Већу су присутни упознати са допуном записника
ванредног инспекцијског надзора и наложеној мери "да одељењски старешина одељења 6/1
Марија Петровић одржи родитељски састанак у присуству већине родитеља, ради упознавања
са Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања у присуству директора
и педагога школе", са остављеним роком од 7 дана. Ванредна седница наставничког већа ради
обавештења запослених о пресуди Прекршајног апелационог суда одржана 9. 1. 2018. године.
Редовна седница Наставничког већа поводом завршетка првог полугодишта је одржана 6. 2.
2018. године.
Директор присуствује седницама Савета родитеља. Прва седница је одржана 12. 9. 2017, друга
12. 10. 2017. где је разматран Програм заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, затим измене у ЗОСОВ. На другој седници одржаној 16. 11. 2017. године
говорено је о успеху и дисциплини, реализацији наставног плана и програма у првом
класификационом периоду, учешћу ученика у акцији прикупљања старог папира, предлозима за
побољшање безбедности ученика, дневницама одељењских старешина код извођења екскурзија
и рекреативне наставе,као и допуни записника о ванредном инспекцијском надзору и
предложеној мери. Дана 12. 12. 2017. године оформљен Општински савет родитеља. Савету
присуствовала наша председница Савета Александра Митић.
Директор учествује на родитељским састанцима тако што се на почетку сваког састанка преко
разгласа обрати свима са битним информацијама како не би било недоумица да ли је нешто
пренето родитељима или није. На овакав начин обезбеђује се транспарентност протока
информација. На првом родитељском од 4. 9. 2017. године директор је говорила о кодексу
понашања и облачења у школи, снабдевености уџбеницима, документацији потребној за
продужени боравак и бесплатну ужину; након тога је одржала родитељски састанак за оне чија
су деца била на бесплатном летовању у организацији ГО Медијана. На родитељском од 18. 10.
2017. директор је представила родитељима Програм заштите ученика од насиља, злостављања
и занемаривања, затим измене у ЗОСОВ, као и мере које је наложила Градска просветна
инспекција.
У четвртак, 16. 11. 2017. године директор је преко разгласа обавестила родитеље о реализацији
наставног плана и програма, успеху и дисциплини на крају првог класификационог периода,
увођењу електронског дневника и портфолија.
У петак, 17. 11. 2017. године, директор је са педагогом школе присуствовала родитељском
састанку у 6/1 по наложеној мери Гадске просветне инспекције и још једном упознала родитеље
са Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
Дана 13. 2. 2018. године одржани су родитељски састанци поводом завршетка првог
полугодишта где је директор прекоо разгласа подсетила родитеље да редовно измирују рате за
екскурзију и рекреативну наставу, ђачки динар; подсетила је и на донацију за свечану салу.
У среду, 18. 10. 2017. године одржана је седница Школског одбора на којој је усвојен Програм
заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, као и Анекс Годишњег плана рада.
У среду, 29. 11. 2017. године одржана је седница школског одбора на којој су усвојени анекси
ШП и ШРП, прочитан допис министра о превенцији насиља, допуна записника Градске
просветне инспекције и наложена мера; директор је прочитала свој извештај о условима рада
школе и мерама за побољшање истих; говорено је о кадровским и организационим питањима;
изабране су две пописне комисије; донета је измена плана набавки за 2017. годину и усвојен
Извештај о финансијском пословању за период јануар-новембар 2017. године. Дана 10. 1. 2018.
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године на седници Школског одбора донет финансијски план за 2017/18. годину, чланови
обавештени о верификацији школе, инспекцијском надзору и пресуди Прекршајног
апелационог суда. Дана 25. 1. 2018. године одржана је још једна седница Школског одбора.
У оквиру самовредновања, 23. 11. 2017. године подељени су анкетни листићи ученицима,
родитељима и наставницима.
Градска просветна инспекција (Душица Јанојлић и Славица Нешић) долази по пријави за
мобинг Момирке Пејовић, библиотекара школе и мајке ученика М.Ч. који је имао јединицу из
владања на крају прошле школске године. Затим поново долазе у надзор по новим пријавама и
у проверу претходног (да ли смо поступили по наложеним мерама). Најпре смо ишли у обилазак
продуженог боравка поводом нашег захтева за верификацију; потом смо поступали по новој
пријави родитеља М.Ч.; након тога је проверавано како се поступало по претходно наложеним
мерама; на крају је проверавано да ли су усвојени извештаји о реализацији Годишњег плана рада
и извештај о раду директора. Дана 13. 11. 2017. године стиже допуна записника о ванредном
инспекцијском надзору са предложеном мером "Да одељењски старешина одељења 6/1 Марија
Петровић одржи родитељски састанак у присуству већине родитеља, ради упознавања са
Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања у присуству директора и
педагога школе", са остављеним роком од 7 дана.
Редован инспекцијски надзор Градске просветне инспекције је обављен у уторак, 21. 11. 2017.
године.
Извиђачи су 23. 12. 2017. године организовали Полетарчеву новогодишњу јелку за ученике
наше школе и донирали играчке за боравак.
Гостовања на телевизијама поводом промовисања успеха ученика и дешавања у школи.
Белами телевизија и Зона плус 4. 10. 2017. године поводом почетка сарадње са НЛП енерџи хаус
и Ротаракт клубом. Они ће одржати предавања и радионице где ће приход од продатих карата
бити употребљен за сређивање свечане сале наше школе. Још један састанак са представницима
Ротаракт клуба и НЛП енерџи хаус одржан је 11. 10. 2012. где је прецизирано како ће средства
бити утрошена.
У понедељак, 25. 12. 2017. године гостовање на тв Белами и најава новогодишњих дешавања у
школи, као и концерта нашег хора и фолклора, а 26. 12. гостовање на тв Зона плус.
Зарад повећања броја ученика и ширења позитивне слике о школи, имамо одличну сарадњу са
околним вртићима, као и са управом ПУ "Пчелица". Трудимо се да из године у годину ту
сарадњу обогаћујемо и ширимо. У среду, 29. 11. 2017. године угостли смо предшколце врзића
"Звончићи", у четвртак, 30. 12. 2017. године предшколце вртића "Лептирић", а у петак, 1. 12.
2017. године наше три учитељице будућег првог разреда биле су у вртићу "Плави чуперак" и
одрадиле предвиђене радионице и поделиле поклоне предшколцима (због неповољних
временских услова нису деца долазила код нас, већ су наше учитељице отишле у вртић).
Од раније имамо одличну сарадњу са ПУ Ниш која се и ове године наставља кроз низ
предавања, сада у оквиру одељењске заједнице у четвртом и шестом разреду.
Настављамо успешну сарадњу са Геронтолошким ценром тако што их позивамо на наше
манифестације и одлазимо им на гостовања са нашим приредбама и представама (уторак, 3. 10.
2017. године), затим 24. 10. 2017. године, па 9. 1. 2018.
Започели смо сарадњу са утановом "Мара" у току Дечије недеље, те су ученици наше школе
отишли са својом представом у госте и на дружење са корисницима.
Од ове школске године остварујемо успешну сарадњу и са градском библиотеком. Ученици
наше школе су били на промоцији књиге Марије Ранђеловић "О Валентини Терешковој", првој
жени у свемиру. Библиотека нам је дала бесплатно учлањење за ђаке прваке.
Сарадња са ОШ "8. октобар" из Власотинца се наставља. Директор и представници наше школе
били су у посети школи из Власотинца поводом њихове прославе Дана школе, 6. 10. 2017.
године.
Настављамо сарадњу и са школом "Надежда Петровић" из Сићева. Учествовали смо у њиховој
приредби поводом обележавања Дана школе са нашом представом 13. 10. 2017. године.
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Директор је учествовала на семинару у Врњачкој Бањи под називом "Одговорност директора у
образовном систему". Семинару је присуствовао и министар Младен Шарчевић.
Одржана је обука за електронски ИОП свим наставницима школе 19. 9. 2017. године.
Пријавили смо се за учешће у пројекту Еко-школа. У Регионалном центру 22. 12. 2017.
године ученици четвртог разреда наше школе су учествовали у радионицама Ширење свести о
очувању животне средине и добили пет календара.
У школи је организован семинар за све запослене 19. 10. 2017. године везан за електронски
дневник, електронски портфолио наставника и ученика ("Електронски портфолио наставника",
компетенција К1,приоритетна област 1 у трајању од осам сати). На истом семинару је
представљена и паметна табла коју ће школа купити како би осавременила своја наставна
средства.
ГУПОАН (Градско удружење за помоћ особама са аутизмом) наставља сарадњу са нашом
школом и 29. 12. 2017. године, као и прошле године у исто време, одржавамо плесну радионицу
"Плес са мојим дететом" и организујемо поделу пакетића. У фебруару месецу
радиморадионице са удржењем и члановима Ученичког парламента. Сви ученици седмог и
осмог разреда присуствују радионицама. Предавачи су чланови ГУПОАН и наш истакнути
логопед, Горан Маловић. (Средства за радионице обезбедио ФРИКОМ и ГО Медијана.)
Осам зелених табли смо заменили белим у току септембра и октобра месеца.
Поправљани су олуци на оној страни зграде која гледа на кошаркашки терен. У децембру месецу
комплетно очишћени олуци.

Директор ОШ „Ћеле кула”
Зорица Б. Јовановић

Решењем министра просвете, науке и технолошког развоја број 119-01-00067/2018-07/506 од
3.4.2018. године, именована сам за вршиоца дужности директора Основне школе „Ћелекула“Ниш, а решењем број 119-01-00067/2018-07/506 од 18.7.2018. године за директора. У
периоду од 4.4.2018. године до краја школске 2017/2018. године радила сам на следећим
пословима:
1. Стварању услова за нормално функционисање Школе, водећи рачуна пре свега о
организацији и реализацији образовно-васпитног процеса и безбедносним актима
Школе,
2. Побољшању материјалних и финансијских услова као и техничкој опремањости Школе,
3. Сарадњи са друштвеном средином, установама, удружењима, органицацијама од
виталног значаја за функционисање Школе,
4. Сарадњи са локалном самоуправом,
5. Сарадњи са родитељима (Савет родитеља),
6. Сарадња са Школским одбором као органом управљања Школе,
7. Планирању и праћењу стручног усавршавања наставника.
У периоду од непуних шест месеци, а засигурно и пре тога, за време мандата претходне
директорке, образовно-васпитни процес се одвијао у оптималним условима како у
организационом тако и у кадровском погледу. Све активности везане за рад директора и Школе
су благовремено планиране и успешно реализоване.
С тим у вези, навешћу неке од њих, које су од значаја за наставни процес у Школи. Мандат који
је почео непосредно пред крај школске године, навео ме је на помисао да Школа омогући
ученицима завршног разреда благовремено упознавање са занимањима које имају средње школе
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и тако помогнемо у откањању њихових дилема, везаних за упис. Организовали смо Сајам
професионалне оријентације у холу Школе. Позване су све средње школе из града да се
представе нашим ученицима. Одазвало се позиву 90%. Поред средњих, биле су позване и
основне школе са територије ГО „Медијане„ да са својим ученицима посете Сајам. Поред тога,
на одушевљење ученика, Астрономско друштво „Магеланов облак„ организовало је
Планетаријум где су деца могла да виде Сазвежђа и Галаксије. Задовољство да то погледају,
наша Школа је пружила и другим мањим школама као и вртићима, који ннису имали могућност
такве организације у својој школи.
Удружење „ЗОО Планет“ организовало је едукативни час везан за гмизавце, на коме су ученици
добили потребна обавештења о врстама змија, степену отровностии како реаговати у сусрету са
њима.
Сарадња са Позориштем лутака, традиционално се наставља организованим посетама ученика
млађих разреда позоришту. Исто тако, глумци луткарског позоришта, организовали су
радионицу у Свечаној сали, под називом „ Лутка и ја„.
Сарадња са различитим удружењима, спортским клубовима и ансамблом народних игара, који
изнајмљују простор, наставиће се и даље уз сагласност Градоначелника и Секретаријата за
имовинско-правне послове о давању у закуп школског простора. Од средстава, добијених на
овај начин, током летњег распуста смо: поправили и заменили столарију, поломљена стакла,
оштећене браве и сл. Окречили смо Школу са спољашне стране, урадили нови Мурал, који је
адекватан установи на којој се налази, набавили осам рачунара, два мултифункцијска уређаја,
оформили смо кабинетску наставу. На тај начин осавременили смо наставни проес и олакшали
Пројектну наставу. Поред тога, набавили смо и остала дидактичка средства како би ученицима
настава била занимљивија а самим тим и на практичним примерима ће потврдити оно што су
научили у теорији. Тако ће им план и програм бити пријемчивији и лако усвојив.
Осавременили смо видео надзор, поставили додатне рефлекторе и осветлили све замрачене
делове дворишта, чиме смо повећали безбедност и сигурност школске зграде. Током летњег
распуста уз помоћ локалне самоуправе и ЈКП „ Медијана“ уредии смо делимично део школског
дворишта, направили стазу, украсну ограду, засадили цвеће, даље уређење тек предстоји.
Веома је важно напоменути да смо као Школа били део Пројекта „Сарадњом до знања„,
одобреног од стране Монистарства просвете, науке и технолошког развоја, који јеимао за циљ
да све школе које су након екстерне контроле, биле оцењене слабом оценом, присуствују
часовима других колега и у другим школама. На тај начин, путем размене искустава, побољшали
би квалитет наставног процеса. Наша школа је захваљујући учешћуу таквом пројекту,
напредовала и постала Партнер школа. Настављамо даље укључујући се у следећи Пројекат „
Клуб родитеља и наставника„ .Он има за циљ да укључи родитеље у процес образовања и
васпитања кроз различите радионице. Жеља нам је да са родитељима будемо партнери и у истом
Тиму на истом задатку.
Са предшколском групом, учитељи и васпитачи су организовали низ спортских радионица у
којима су учествовали и родитељи, где су се дужили и међусобно такмичили. Сличним
активностима, обележен је и Дан породице.
Савет родитеља пружио је значајан допринос раду Школе. Како су због пораста броја
заинтересоване деце за продуженим боравком, створени услови за упућивање Захтев ШУ,
покренута је иницијатива за формирањем још једне хетерогене групе продуженог боравка. На
задовољство свих нас ШУ је сагледала нашу реалну потребу и позитивно одговорила на упућен
захтев. Тако ћемо школску годину почети уместо досадашшње једне са две групе. Заједно са
родитељима који су желели да своју децу упишу у предшколску групу, која је при нашој школи,
размотрили смо могућност отварања још једне. Како је број заинтересоване деце био довољан
за одобрење и те друге групе, директорка установе „ Пчелица„ изашла је у сусрет жељи
родитеља и прихватила нашу молбу. То представља велики напредак у нашем раду и будућој
сарадњи. Поред тога, велики број деце, 17 до 1. септембра 2018. године, из других школа, дошло
је код нас, чиме бележимо благи тренд раста укупног броја ученика.
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Безбедност у Школи је на завидном нивоу и није било проблема. Стално се ради на едукацији
наставника, стручном усавршавању, размени искустава, међупредметним компетенцијама,
развијању предузетничког духа, међусобног уважававања и тимског рада.
Континуирано радимо и на побољшању услова за оптимално одвијање наставе. Школа наставља
са промовисањем резултата ученика и наставника, а у циљу подизања свести код родитеља, како
би стекли потпуну сигурност у цео наш нставни систем; наставни кадар, стручну службу и
директора Школе. С тим у вези, спроводићемо велики број различитих акција: хуманитарних,
образовно-вапитних и других у складу са Годишњим плном рада Школе. У целом том процесу
Ученички парламент, Савет родитеља и Школски одбор су веома важна карика у ипуњењу
целисходности организације образовања.
У нади да смо на добром путу да Школа поново заблиста некадшњом славом и сјајем, радићемо
и убудуће на неговању и развијању међуљудских односа и тимског рада.
Директор ОШ „Ћеле кула”
Даниела Николић
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2.2. Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе у школској 2017/18. години
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
У школској 2017/18. години радило се на побољшању техничких и просторних услова рада.
Од свих планираних радова реализовани су следећи:
* Постављена је ограда око дворишта
* Реновиране су учионице, окречене
* Постављени су нови подови
* Уређен је атријум и оплемењен биљкама и цвећем
* Реновирана је свечана сала
* Поправљани су и комплетно очишћени олуци на згради школе према кошаркашком терену.
* У оквиру наставних средстава набављена је једна паметна табла, а зелене табле замењене су
белим (осам комада)
* Обновљена су дидактичка средства
* Набављена су осам рачунара и два мултифункцијска уређаја
* Обновљен је библиотечки фонд са преко тридесет књига
* Купљени су уџбеници за децу са сметњама у развоју
* Једна учионица опремљена је новим клупама, столицама и катердом
* Набављена је пнеуматска бушилица и многобројан ситан алат за потребе домара школе
* Купљене су одбојкашке, кошаркашке и фудбалске лопте
* Школа је окречена споља и урађен је нови мурал на северном зиду школе
* Постављени су додатни рефлектори у мрачнијим деловима школског дворишта и осавремењен је
видео надзор, чиме је повећана безбедност и сигурност школске зграде.
* Направљена је украсна ограда и стаза у југозападном делу школског дворишта
КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Школа је школску 2017/2018. годину почела са 45 радника.
У току првог полугодишта настале су следеће промене:
* Александра Манић, професор разредне наставе је почела да ради на замени породиљског
боловања у одељењу II1;
* Драгана Марковић, професор разредне наставе, због формирања трећег одељења у првом
разреду, прешла је из продуженог боравка у редовну наставу;
* Јелена Стојановић, професор разредне наставе, почела је да ради у продуженом боравку
(примљена као технолошки вишак);
* Оливера Младеновић, професор енглеског језика, предаје немачки језик седмом и осмом разреду;
* Марија Капетановић, професор енглеског језика, предаје немачки језик петом и шестом разреду
* Јелена Радовановић, професор српског језика примљена је по конкурсу на замену боловања и од
8. 1. 2018. предаје српски језик шестом и осмом разреду.
* У току првог полугођа библиотекар Момирка Пејовић је отишла у пензију, а на њено место је
прешла из наставе за 50% Ирена Златковић, професор српског језик, док је за осталих 50% остала
у настави и предаје петом разреду.
* Наставник физичког васпитања Братислав Стојановић отишао је у пензију 11. марта 2018. године,
а примљени су наставници Татјана Јандрић и Владимир Ристић.
* Зорица Б. Јовановић је на почетку другог полугодишта поднела оставку на место директора
школе. Решењем министра просвете, науке и технолошког развоја број 119-01-00067/2018-07/506
од 3. 4. 2018. године, именована јеДаниела Николић за вршиоца дужности директора Основне
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школе „Ћеле-кула“ Ниш, а решењем број 119-01-00067/2018-07/506 од 18. 7.2 018. године за
директора школе.
Структура ваннаставног особља: 1 секретар, 1 шеф рачуноводства, 1 административнокњиговдствени радник, 1 педагог, 1 директор и 0,5 библиотекар.
Структура помоћног особља: 7 хигијеничара и 1 мајстор.
ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Школа је реализовала васпитно-образовни рад по Правилнику о календару васпитно-образовног
рада основне школе за школску 2017/2018. годину који је прописао министар просвете ("Сл.
гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2017).
У школи су током године радилиследећи стручни Тимови и Активи:
-Стручни тим за самовредновање;
-Стручни тим за сарадњу са родитељима;
-Стручни тим за заштиту ученика од насиља;
-Стручни тим за професионалну оријентацију;
-Стручни тим за инклузију;
-Стручни тим за сајт школе;
-Стручни тим за стручно усавршавање;
-Стручни тим за културне и јавне делатности;
-Стручни тим за маркетинг;
-Стручнитимзапромоцијушколе;
-Актив за развој школског програма и
-Актив за школско развојно планирање;
Стручна већа за области предмета
Ученичке организације-Ученички парламент и Дечији савез,
У току школске године наша школа учествовала је у великом броју активности.
Школска година почела је у петак 1.9.2017. године. На почетку школске године број ученика био је
335. У међувремену 7 ученика се исписало, а 8 уписало у нашу школу, па је тако накрају школске
године укупно 336 ученика.У први разред уписано је 60ученика, који су распоређени у три одељења.
За њих, као и за предшколце, организованје свечани пријем.
У септембру, одржани су родитељски састанци у свим разредима на којима у родитељи
обавештени о уџбеницима и календару васпитно-образовног рада за 2017/18.годину. Ове године
27ученика добило је бесплатне уџбенике.
Током септембра организована је обука за Е-ИОП за све наставнике 19.9.2017; Обележен је Европски
дан језика приредбом 26. 9. 2017. Године; Школа је представњена у медијима гостовањем директорке
на ТВ Зона29. 9.2017. године Белами телевизија и Зона плус 4. 10. 2017. године поводом почетка
сарадње са НЛП енерџи хаус и Ротаракт клубом.
Октобар је почео обележавањем Дечије недеље од 2.10. до 6.10.2018, недеља посвећена правима
деце, али и њиховим обавезама и одговорностима, а у вези стим су реализоване и бројне активности.
Обављен је и пријем првака у Дечији савез.
У реализацији Саобраћајне полиције МУП-а Србије ученици млађих разреда учили су како да се
понашају и буду безбедни у саобраћају.
Ватрогасна јединица Ниш, одсек ,,Превенција и гашење пожара" презентовала се уценицима млађих
разреда 24.10.2017. године.
Током октобра, 19.10.2017. организован је семинар за све наставнике под називом „Електронски
портфолио наставника и ученика“.
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У октобру организоване су и креативне радионице са предшколцима из ПУ: Звончић, Лептирић и
Плави чуперак.
Сачињен и 18.10.2017. представљен Програм заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривањана родитељским састанцима. У току октобра и новембра реализован је велики број
предавања на тему насиља од стране Канцеларије за маладе, Полицијске управе Ниш, Дома здравља
итд. Такође на ову тему са ученицима је на часовима одељењског старешине и грађанског васпитања
урађен и велики број радионица.
Ученици су у октобру учествовали у бројним активностима: 5. 10. 2017. посетили су Народну
библиотеку; учествовали у квизуо здравој храни у организацији Општине Медијана 8.10. 2017;
учествовалиу кросу у организацији Учитељског друштва Ниш; у приредби у Геронтолошком центру
24.10. поводом Дана старих.
Часове редовне наставеу току новембра и децембра месеца обишле су педагог и директор. Такође
посетиле су и велики број угледних часова организованих у току првог полугођа. Запажено је да
наставници користе различите облике рада уз примену савремених метода и средстава, сарађују
међусобно, држе сарадничке и угледне часове.
Новембар је био посвећен здрављу: 13.11. посетиле су нас патронажне сестре из Дома здравља и
разговорале са ученицима; 17.11. одржано је предавање школског зубара на тему „Здравље уста и
зуба“. Међународни Дан толеранцијеобележен је15.11. 2017. Деца су учествовала у Јесењем кросу
24.1. 2017. године. Организована је и посета Сајму књига са ученицима 27. и 28.11.2017.
Децембар месец обележило је освојено III место на републичком такмичењу „Математички
квиз“ у Београду 16.12.2017. године; затим,поновно медијско појављивањена телевизији Белами 22.
и 25. 12. 2017. године и најава новогодишњих дешавања у школи, као и концерта нашег хора и
фолклора, а 26. 12. гостовање на тв Зона плус;Новогодишња изложба радова и честитки у холу
школе од 26. до29.12. 2017.године Новогодишња приредба са предшколцима - 27.12. 2017. године;
Приредба за децу са аутизмом - 29.12.2017.године; Новогодишњи концерт 27.12.2017.године 22.12.
Учешће у Еко радионици у Регионалном центру за образовање Ниш.
Приредба поводом Божића одржана је 9. 1. 2017. године у Геронтолошком центру.
Јануар месец је, као и увек, протекао у знаку Светог Саве. Ученици су, нарочито кроз часове
историје, верске наставе и српског језика, упућивани на неговање духовних вредности.У част
Светоме Сави,дана 27. 1. 2017. ученици су са својимм наставницима и директорком били најпре на
литургији у храму Св. цара Константина и царице Јелене, а у школи је приређена свечана академија
уз сечење славског колача. Након дечије приредбе, постављена је и славска трпеза у холу школе за
присутне госте, родитеље, ученике и запослене. Сва храна која је преостала донирана је Удружењу
самохраних мајки.
Друго полугође почело је 12.2.2018. године.
У току марта месеца наши парламентарци присуствовали су ТЕДед конференцији Америчког кутка
и учествовали у занимљивим радионицама.
У марту је такође одржана презентација о енергетској ефикасности. Предавачи су били
координатори међународног програма „Еко школа“.
У априлу ученицима осмог разреда организован је Сајам професионалне оријентације у холу Школе.
Позване су све средње школе из града да се представе нашим ученицима
У априлу, у парку Светог Саве приказана је представа „Здрави зуби у породици 21. века“..
У мају 24. 5. 2018. године, свечаном приредбом обележен је Дан школе и као део програма
приказана је представа „Породица 21. века“.Истог дана, по традицији, одржан је и Пети Фестивал
уметности „Пролећне риме, ноте и слике“.
Астрономско друштво „Магеланов облак“у фискултурној сали наше школе организовало је
Планетаријум где су деца могла да виде Сазвежђа и Галаксије.
Удружење „ЗОО Планет“ организовало је едукативни час везан за гмизавце, на коме су ученици
добили потребна обавештења о врстама змија, степену отровностии како реаговати у сусрету са
њима.
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У току школске године школа је остварила сарадњу са ГО Медијана, Позориштем лутака,
биоскопом Вилин град и Синеплекс, ЈКП Наисус, ПУ Ниш, Центром за социјални рад, Школском
управом, градском и републичком просветном инспекцијом, Регионалним центром за
професионални развој, Геронтолошким центром, Заводом за ментално здравље, Секретаријатом за
омладину и спорт, Удружењем глувих и наглувих особа,Народном библиотеком, Ротаракт клубом и
НЛП Енерџи хаусом итд.
Према календару активности у школи су одржане седнице одељењских већа и родитељски састанци
на класификационим периодима, а према потреби и мимо предвиђеног календара.
Успех и владање ученика су били периодично променљиви. За поједине ученике рађени су
индивидуални планови заштите и појачан васпитни рад.
Успех и дисциплина ученика на крају школске 2017/2018. године је следећи:
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НАПОМЕНА: Два ученика, у првом и у трећем разреду (у 1-2 и 3-1), образују се по измењеном наставном плану и програму (ИОП-у
2). Четири ученика у првом разреду (у 1-1, 1-3 , 2-1 и 5-1) раде по прилагођеном наставном плану (ИОП-у 1). За спровођење ИОП-а
код наведних ученика постоји писана сагласност родитеља и за ИОП 2 мишљење ИРК.
Два ученика (у 7-2 и 8-1) полагала су и положила разредни испит из другог страног језика (француски и италијански).
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ДИСЦИПЛИНА УЧЕНИКА
БРОЈ
СА ПРИМЕРНИМ
ВЛАДАЊЕМ
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БРОЈ
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ВАСПИТНИХ МЕРА

I
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35

III

39

IV
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V

41

VI
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1

I/VIII

335

1

ИЗРЕЧЕНИХ
ВАСПИТНО
ДИСЦИПЛИНСКИХ
МЕРА

НАПОМЕНА: Владање ученика је код свих ученика примерно, изузев код једног ученика у осмом
разреду- врлодобро, због изречене васпитне мере- укор одељењског старешине а због броја
неоправданих изостанака.
Појачан васпитни рад у току школске године рађен је са ученицима првог (2 ученика), трећег (два
ученика), петог ( 4 ученика), шестог (4 ученика), тројицом ученика у седмом и једним у осмом разреду.
Код ових ученика евидентна је промена понашања на боље, те им се појачан васпитни рад укида.
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45
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82
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2.3. Извештај са такмичења у школској 2017/2018. години
Табеларни приказ
Ниво
такмичења
Наставни
предмет
Српски језик
Физика
Математика
Историја
Хемија
Биологија
Географија
Енглески језик
Немачки Језик
Физичко
васпитање
Ликовна
култура
УКУПНО
освојених места

ОПШТИНСКИ
НИВО

ОКРУЖНИ НИВО

1. место -3 ученика
2. место -3 ученика
3. место -1 ученик
1. место -1 ученик
1. место -2 ученика
2. место -1 ученик
3. место -7 ученика
1.место-3 ученика
1.место-1 ученик
3. место -2 ученика
1.место-1 ученик
2. место -2 ученика
3. место -3 ученика
2. место -2 ученика
3. место -1 ученик
3. место -1 ученик
2. место -1 ученик

1. место -1 ученик
2. место -2 ученика
3 место.-2 ученика
1. место -1 ученик
1. место -8 ученика
2. место -4 ученика
3. место -5 ученика
1.место-1 ученик
1.место-1 ученик

1. место -4 ученика
2. место -4 ученика
3. место -4 ученика

1. место -4 ученика
2. место -1 ученик
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РЕПУБЛИЧКИ
НИВО
2.место-1 ученик
3.место-1 ученик
2.место-2 ученика
3.место-6 ученика
1.место-1 ученик

1.место-1 ученик
3. место -2 ученика
3. место -2 ученика
3. место -1 ученик
1. место -6 ученика
2. место -6 ученика
3. место -6 ученика

36

29

46

2.4. Ученик генерације за школску 2017/18. годину
Заученикагенерацијешколске 2017/2018. годинепроглашенјеФилип Тодоровић VIII/1.
НОСИОЦИ ВУКОВИХ ДИПЛОМА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Р.бр. Име и презиме
1. Филип Тодоровић
2. Анастасија Божидаревић
3. Петар Живић
4. Невена Јанковић
5. Марко Перовић
6. Кристина Стевановић
7. Константин Стефановић
8. Владимир Стојановић
9. Милица Мијачић
10. Татјана Јоцић
11. Маргарита Јовановић
12. Мила Ранђеловић
13. Немања Михајловић
14. Михаило Спасојевић
15. Христина Васић
16. Димитрије Аризановић
17. Душан Игњатовић
18. Николина Чупић

Разред и
одељење
VIII1
VIII1
VIII1
VIII1
VIII1
VIII1
VIII1
VIII1
VIII2
VIII2
VIII2
VIII2
VIII2
VIII2
VIII2
VIII2
VIII2
VIII2
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НОСИОЦИ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

1. Филип Тодоровић

Разред и
одељење
VIII1
Математика

2. Марко Перовић

VIII1

Ликовна култура, Музичка култура

3. Ђорђе Вучковић

VIII1

Ликовна култура

4. Анастасија Божидаревић

VIII1

Музичка култура

5. Петар Живић

VIII1

Музичка култура

6. Невена Јанковић

VIII1

Немачки језик

7. Кристина Стевановић

VIII1

Музичка култура

8. Константин Стефановић

VIII1

Музичка култура

9. Владимир Стојановић

VIII1

Музичка култура, Математика

10. Јелена Милутиновић

VIII1

Музичка култура

11. Кристина Рашић

VIII1

Музичка култура

12. Марија Стојковић

VIII1

Музичка култура

13. Маргарита Јовановић

VIII2

Музичка култура

14. Николина Чупић

VIII2

Енглески језик

15. Христина Васић

VIII2

Енглески језик

16. Димитрије Аризановић

VIII2

Енглески језик

17. Немања Михајловић

VIII2

Немачки језик

18. Татјана Јоцић

VIII2

Немачки језик

19. Милица Мијачић

VIII2

20. Дамјан Јанковић

VIII2

Ликовна култура, Биологија, Музичка
култура
Ликовна култура

21. Душан Игњатовић

VIII2

Ликовна култура, Енглески језик

22. Михаило Спасојевић

VIII2

Ликовна култура, Математика

Р.бр. Име и презиме

Предмет
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Организација
васпитно-образовног
рада школе

3

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
Календар образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. годину
Списак уџбениказа школску 2018/2019. годину
Бројно стање ученика и одељења
Подела одељења на наставнике
Подела премета на наставнике
Годишњи фонд часова обавезних и изборних предмета
Распоред часова редовне наставе и ваннаставних активности
Распоред дежурних наставника
Структура 40-то часовне радне недеље запослених
Ритам радног дана школе
Радно време руководства школе, стручних сарадника и административних радника
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3.1.

Календар образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019.
годину

ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2018)
Члан 1
Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за
школску 2018/2019. годину.
Члан 2
Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада утврђени наставним планом и
програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада.
Члан 3
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два
полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у четвртак, 31.
јануара 2019. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године.
Друго полугодиште завршава се у петак, 31. маја 2019. године за ученике осмог разреда, односно у
петак, 14. јуна 2019. године за ученике од првог до седмог разреда.
Члан 4
Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог
разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице,
односно 170 наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада
равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.
Члан 5
Наставни план и програм за основну музичку и основну балетску школу остварује се према годишњем
плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.
Члан 6
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у петак, 9. новембра 2018. године, а завршава се у понедељак, 12. новембра
2018. године.
Зимски распуст има два дела - први део почиње у четвртак, 3. јануара 2019. године, а завршава се у
уторак, 8. јануара 2019. године, а други део почиње у петак, 1. фебруара 2019. године, а завршава се у
четвртак, 14. фебруара 2019. године.
Пролећни распуст почиње у уторак, 30. априла 2018. године, а завршава се у петак, 3. маја 2019.
године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 17. јуна 2019. године, а
завршава се у петак, 30. августа 2019. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по
завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 30. августа 2019. године.
Члан 7
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим
празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се
празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава - Дан духовности, Дан
сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и
Видовдан - спомен на Косовску битку.
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Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2018. године, Свети Сава
27. јануара 2019. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату 22. априла 2019. године, Дан победе 9. маја 2019. године, Видовдан 28. јуна 2019. године
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у
Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Четвртак, 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних радника.
Члан 8
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих
верских празника, и то:
1) православци - на први дан крсне славе;
2) припадници Исламске заједнице - 21. августа 2018. године, на први дан Курбанског бајрама и 4. јуна
2019. године, на први дан Рамазанског бајрама;
3) припадници Јеврејске заједнице - 19. септембра 2018. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару - 25.
децембра 2018. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару - 7.
јануара 2019. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и
Јулијанском календару - почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици - од 19.
априла до 22. априла 2019. године; православни од 26. априла до 29. априла 2019. године).
Члан 9
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у
којима су се остваривале екскурзије.
Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди
годишњим планом рада.
Члан 10
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа
утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у
складу са овим правилником.
Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта,
обавиће се у четвртак, 28. јуна 2019. године.
Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела
сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим
правилником.
Члан 11
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 12. априла 2019. године и у суботу, 13.
априла 2019. године, а завршни испит у понедељак, 17. јуна 2019. године, уторак, 18. јуна 2019. године
и среду, 19. јуна 2019. године.
Члан 12
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. годину
одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 13
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС Просветном гласнику".
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ

Месец

АВГУСТ/
СЕПТЕМБАР

Датум

Активност

Носиоци активности

20-31. август

Припреме за почетак школске
године

Директор, Наставничко веће

3. септембар

Свечаност поводом пријема првака

Наставници раз.наставе и
наставник музичког

Родитељски састанци: I-VIII разред

Одељењске старешине

Европски дан страних језика
Екскурзија ученика VIII разред
Дечија недеља-свечаност поводом
пријема првака у Дечији савез и
друге активности

Професори страних језика
Одељењске старешине

Дан библиотеке

Библиотекар

8. новембар

Дан писмености-Дан просветних
радника

наставници

13-16. новембар

Први класификациони период

Прва недеља
септембра
26.9
октобар или мај

СЕПТЕМБАР/ 1-5. октобар
ОКТОБАР
4.понедељак у
октобру

НОВЕМБАР/
ДЕЦЕМБАР

новембар
новембар
децембар
31. децембар
27. јануар

ЈАНУАР
31.јануара
11-14. фебруара
ФЕБРУАР/
МАРТ

фебруар
18.фебруар
Фебруар-март
12,13. април
23-25.априла
26.април-3.маја

АПРИЛ/
МАЈ

15-17. априла
17-19. априла
Април/мај
24. мај

Чланови Дечијег савеза,
наставник грађанског васпитања

Директор, Одељ. већа и Наст.
веће
Родитељски састанци
Одељенске старешине
Посета сајму књига
Наставници
Продајна изложба новогодишњих
Наставници раз.наставе и
честитки
наставник ликовног
Новогодишња приредба-одељенске Наставници,одељенске
прославе
старешине
Наставници
Школска слава Свети Сава
раз.наставе,наставница
веронауке,наставник музике
Зимски распуст,крај првог
полугодишта
Директор, Одељ. већа и Наст.
Други класификациони период
веће
Родитељски састанци
Одељењске старешине
Почетак другог полугодишта
Школска и Општинска такмичења наставници
Полагање пробног завршног
испита
Обележавање Ускрса - продајна
Вероучитељ, наст. ликовне
изложба
културе, учитељи
Пролећни распуст
Директор, Одељ. већа и Наст.
Трећи класификациони период
веће
Родитељски састанци
Одељењске старешине
Регионална и републичка
Предметни наставници
такмичења
Ирена С. Здравковић, Ивана
Обележавање Дана школе
Николић, Марија Петровић,
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Сузана И. Стаменковић и Маја
Јоцић
24.мај
Мај/јун
31.мај
3-7.јун
МАЈ/
ЈУН

14.јун
17,18,19.Јун
24-27.јун
28. јун

ЈУН/
ЈУЛ/
АВГУСТ

15. јун–31.
август
крајем августа
крајем августа
крајем августа
крајем августа

Фестивал Пролећне риме,ноте и
слике
Табла фест
Екскурзије V, VI, VII
Настава у природи I-IV разред
Завршетак наставе за ученике 8.
разреда
Одељењска већа за ученике VIII
разреда
Завршетак другог полугодишта за
ученике од I до VII разреда
Завршни испит
Одељењска већа за ученике од I до
VII разреда
Подела ђачких књижица и
сведочанстава

Ирена Златковић
Одељ. старешине, Наст. разредне
наставе

Директор, Одељ. веће

Одељ. старешине VIII разреда,
Директор
Директор, Одељ. већа
Одељ. старешине

Летњи распуст
Наставничко веће
Припремна настава
Полагање поправних испита
Наставничко веће

Наставничко веће
Наст. веће и одељ. већа
Наставници
Директор, Наставничко веће

Предвиђено је организовање посета позориштима,биоскопима,музејима, као и сарадња са
истраживачком станицом „Јелашница“.

ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
Дани Отворених врата Школе реализоваће се четири пута у току школске године, два пута у првом и
два пута у другом полугођу.
Датуми у првом полугођу: четвртак 18.10.2018. и среда 5.12.2018.
Датуми у другом полугођу: уторак 12.3.2019. и среда 8.5.2019.
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3.2. Списак уџбеника за школску 2018/19. годину
УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
Издавач
Назив уџбеника
Буквар за први разред основне школе;
Ћирилица
Наставни листови уз Буквар за први
разред основне школе;
Ћирилица
Читанка за први разред основне
школе;
ћирилица
Математика 1, уџбеник из четири
дела за први разред основне школе;
ћирилица
НОВИ
СВЕТ ОКО НАС 1за први разред
ЛОГОС
основне школе, уџбенички комплет
(уџбеник и радна свеска);
ћирилица
Музичка култура 1,
уџбеник за први разред основне
школе;
ћирилица
Ликовна култура 1,уџбеник за први
разред основне школе;
ћирилица
NEW ENGLISH ADVENTURE –
АКРОНОЛО STARTER A, енглески језик за први
разред основне школе, уџбеник са
електронским
УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
Издавач
Назив уџбеника
Читанка Уз речи растемо
Л
О
Г
О
С

Граматика Дар речи
Радна свеска за српски језик
Латиница - радни уџбеник
Математика уџбеник
Математика радна свеска
Свет око нас уџбеник
Свет око нас радна свеска

Аутори
Душка Милић,
Татјана Митић
Душка Милић,
Татјана Митић
Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић
Ива Иванчевић Илић,
Сенка Тахировић
Љиља Стокановић,
Гордана Лукић,
Гордана Субаков Симић
Драгана Михајловић Бокан,
Марина Ињац
Милутин Мићић,
Гордана Мићић
Regina Raczynska,
Cristiana Bruni

Аутори
Мр Наташа Станковић-Шошо,
Маја Костић
Јелена Срдић
Јелена СрдићМр Наташа
Станковић-Шошо, Маја
Костић
Душка Милић, Татјана Митић
Ива Иванчевић, Сенка
Тахировић
Ива Иванчевић, Сенка
Тахировић
Љиља Стокановић, Гордана
Лукић
Љиља Стокановић, Гордана
Лукић
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Музичка култура уџбеник + 2 CD-а

Мр Драгана МихајловићБокан, Марина Ињац

Оледалце знања - српски језик 1ПУБЛИК
радна свеска + контролни задаци
ПРАКТИКУМ Огледалце знања - математика 1 радна свеска + контролни задаци
Огледалце знања - свет око нас 1 радна свеска + контролни задаци
УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
Издавач
Назив уџбеника
Читанка У свету речи
Л
О
Г
О
С

Граматика Дар речи
Радна свеска за српски језик
Математика уџбеник
Математика радна свеска
Природа и друштво уџбеник
Природа и друштво радна свеска

КЛЕТ

Музичка култура Чаробни свет
музике + CD
Радна свеска за српски језик
ПЧЕЛИЦА
Радна свеска за математику
Радна свеска за свет око нас
Математичарење 3
ПУБЛИК
Оледалце знања - српски језик 3 ПРАКТИКУМ радна свеска + контролни задаци
Огледалце знања - математика 3 радна свеска + контролни задаци
Огледалце знања - свет око нас 3 радна свеска + контролни задаци
УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Издавач
Назив уџбеника
Читанка Бескрајне речи
Л
О
Г
О
С

Грматика Дар речи
Радна свеска за српски језик

Математика уџбеник

Аутори
Мр Наташа Станковић-Шошо,
Маја Костић
Јелена Срдић
Јелена Срдић, Мр Наташа
Станковић-Шошо, Маја
Костић
Ива Иванчевић, Сенка
Тахировић
Ива Иванчевић, Сенка
Тахировић
Марина Мунитлак, Андријана
Шикл - Ерски
Марина Мунитлак, Андријана
Шикл - Ерски, Албина Холод
Гордана Илић

Аутори
Мр Натша Станковић - Шошо,
мр Соња Чабрић
Јелена Срдић, Зорана Петковић
Живановић
Мр Натша Станковић - Шошо,
мр Соња Чабрић, Јелена
Срдић, Зорана Петковић
Живановић
Сенка Тахировић
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Математика радна свеска
Природа и друштво уџбеник

Природа и друштво радна свеска

КЛЕТ

Музичка култура Чаробни свет
музике + CD
Радна свеска за српски језик
ПЧЕЛИЦА
Радна свеска за математику
Радна свеска за свет око нас
Математичарење 4
ПУБЛИК
Оледалце знања - српски језик 4 ПРАКТИКУМ радна свеска + контролни задаци
Огледалце знања - математика 4 радна свеска + контролни задаци
Огледалце знања - свет око нас 4 радна свеска + контролни задаци

Сенка Тахировић, Момчило
Степановић
Др Александар Кандић, др
Гордана Субаков Симић,
Жељко Васић, Дамир
Живковић, Иван Матејић
Др Александар Кандић, др
Гордана Субаков Симић,
Жељко Васић, Дамир
Живковић, Иван Матејић
Гордана Илић

УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
Издавач
Назив уџбеника
KLETT
Читанка „Расковник” за за пети
разред основне школе;
Ћирилица
Граматика за пети разред основне
школе;
Ћирилица
Радна свесказа пети разред основне
школе;
ћирилица
MAXIMAL 1, немачки језик за пети
разред основне школе, уџбенички
комплет (уџбеник, радна свеска,
аудио ЦД)
Историја 5 –уџбеник са одабраним
историјским изворима за пети разред
основне школе;
ћирилица
АКРОНОЛО
WIDER WORLD 1, енглески језик за
пети разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник, радна
свеска са електронским додатком)
МАТЕМАТИСКОП Математика 5, уџбеник за пети
разред основне школе;
Ћирилица

Аутори
Зона Мркаљ,
Зорица Несторовић
Весна Ломпар
Весна Ломпар,
Зорица Несторовић
Ђорђо Мота,
Елжбијета Крулак
Кемписти, Клаудија
Брас, Дагмар Глинк
Емина Живковић,
Љиљана Недовић

Bob Hastings,
Stuart McKinlay,
Linda Edwards
Владимир Стојановић
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НОВИ ЛОГОС

Математика 5, збирка задатака за
пети разред основне школе;
Ћирилица
Биологија 5,за пети разред основне
школе;
ћирилица
Географија,
уџбеник за пети разред основне
школе;
ћирилица
Техника и технологијаза пети
разред основне школе, уџбенички
комплет (уџбеник и комплет
материјала);
ћирилица
Музичка култура 5за пети разред
основне школе;
ћирилица
Информатика и рачунарство 5,
уџбеник за пети разред основне
школе,
ћирилица
Ликовна култура 5,уџбеник за пети
разред основне школе;
ћирилица

УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
Издавач
Назив уџбеника
Географија 6, уџбеник географије за
шести разред
Л
Радна свеска из географије за шести
О
разред
Г
Ликовна култура 6, уџбеник за шести
О
разред основне школе
С
Музичка култура 6, уџбеник за шести
разред основне школе
Биологија 6, уџбеник за шести разред
основне школе
English Plus 2 Student’s book, eнглески
језик за шести разред основне школе,
уџбеник
English Plus 2 Workbook, eнглески
језик за шести разред основне школе,
радна свеска и ЦД
Физика 6, уџбеник са збирком
задатака и лабораторијским вежбама
за шести разред основне школе
Физика 6, збирка задатака за шести
разред основне школе

Дејан Бошковић
Биљана Колачек,
Александра Јовичић
Светлана Вучетић

Маја Обрадовић
Марина Петровић,
Јелена Пријовић,
Зорица Прокопић
Милутин Мићић

Аутори
Снежана Вујадиновић, Рајко
Голић
Снежана Вујадиновић, Дејан
Шабић, Наташа Бировљев
Милутин Мићић
Александра Паладин, Драгана
Михајловић-Бокан
Драгана Миличић, Имре
Кризманић
Ben Wetz, James Styring,
Nicholas Tims
Janet Hardy-Gould, Kate
Mellersh
Александар Кандић, Горан
Попарић
Александар Кандић
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ФРЕСКА
КЛЕТ

Историја за шести разред основне
школе са читанком и радном свеском
Корак, читанка за шести разред
основне школе
Граматика 6, српски језик за шести
разред основне школе
Српски језик 6, радна свеска уз
уџбенички комплет за шести разред
основне школе
Математика 6, уџбеник за шести
разред основне школе
Математика 6, збирка задатака са
решењима за шести разред основне
школе
Техничко и информатичко
образовање 6, уџбеник за шести
разред основне школе
Техничко и информатичко
образовање 6, материјали за
конструкторско моделовање
Magnet 2, немачки језик за шести
разред основне школе, уџбеник за
другу годину учења и ЦД
Magnet 2, немачки језик за шести
разред основне школе, радна свеска за
другу годину учења и ЦД

УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
Издавач
Назив уџбеника
Географија 7, уџбеник географије за
седми разред
Л
О
Радна свеска из географије за седми
Г
разред
О
Музичка култура 7, уџбеник за седми
С
разред основне школе
Биологија 7, уџбеник за седми разред
основне школе
English Plus 3 Student’s book, eнглески
језик за седми разред основне школе,
уџбеник
English Plus 3 Workbook, eнглески
језик за седми разред основне школе,
радна свеска и ЦД
Физика 7, уџбеник са збирком
задатака и лабораторијским вежбама
за седми разред основне школе
Физика 7, збирка задатака за седми
разред основне школе

Марко Шуица, Радивој Радић
Зорица Несторовић, Златко
Грушановић
Весна Ломпар
Весна Ломпар, Зорица
Несторовић
Небојша Икодиновић, Слађана
Димитријевић
Бранислав Поповић, Марија
Станић, Сања Милојевић,
Ненад Вуловић
Ненад Стаменовић, Алекса
Вучићевић
Ненад Стаменовић, Алекса
Вучићевић
Ђорђо Мото, Весна
Николовски
Ђорђо Мото, Весна
Николовски

Аутори
Дејан Шабић,Снежана
Вујадиновић, Мирољуб
Милинчић
Снежана Вујадиновић, Дејан
Шабић, Ивана Адамов
Александра Паладин, Драгана
Михајловић-Бокан
Имре Кризманић, Зорица
Лазић, Албина Холoд
Ben Wetz, Diane Pye

Janet Hardy-Gould, Jamess
Styring
Душко Латас, Антун Балаж
Братислав Јовановић, Срђан
Зрнић
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КЛЕТ

Историја за седми разред основне
школе
Пут, читанка за седми разред основне
школе
Граматика 7, српски језик за седми
разред основне школе
Српски језик 7, радна свеска уз
уџбенички комплет за седми разред
основне школе
Математика 7, уџбеник за седми
разред основне школе
Математика 7, збирка задатака са
решењима за седми разред основне
школе
Техничко и информатичко
образовање 7, уџбеник за седми
разред основне школе
Техничко и информатичко
образовање 7, материјали за
конструкторско моделовање
Magnet 3, немачки језик за седми
разред основне школе, уџбеник за
трећу годину учења и ЦД
Magnet 3, немачки језик за седми
разред основне школе, радна свеска за
трећу годину учења и ЦД
Ликовна култура 7, уџбеник за седми
разред основне школе
Хемија 7, уџбеник за седми разред
основне школе
Хемија 7, збирка задатака с
лабораторијским вежбама за седми
разред основне школе

УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
Издавач
Назив уџбеника
Географија 8, уџбеник географије за
осми разред
Л
Радна свеска из географије за осми
О
разред
Г
Музичка култура 8, уџбеник за осми
О
разред основне школе
С
Биологија 8, радну уџбеник за осми
разред основне школе
English Plus 4 Student’s book, eнглески
језик за осми разред основне школе,
уџбеник
English Plus 4 Workbook, eнглески
језик за осми разред основне школе,
радна свеска и ЦД

Чедомир Антић, Мирјана
Бонџић
Зорица Несторовић, Златко
Грушановић
Весна Ломпар
Весна Ломпар, Зорица
Несторовић
Небојша Икодиновић, Слађана
Димитријевић
Сања Милојевић, Ненад
Вуловић
Ненад Стаменовић, Алекса
Вучићевић
Ненад Стаменовић, Алекса
Вучићевић
Ђорђо Мото, Весна
Николовски
Ђорђо Мото, Весна
Николовски
Сања Филиповић
Ивана Вуковић, Аника Влајић
Ивана Вуковић, Аника Влајић

Аутори
Слободан Зрнић, Наташа
Бировљев
Слободан Зрнић, Ивана
Матејић
Александра Паладин, Драгана
Михајловић-Бокан
Гордана Субаков-Симић
Ben Wetz, Diane Pye

Janet Hardy-Gould, James
Styring
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Физика 8, уџбеник са збирком
задатака и лабораторијским вежбама
за разред осми основне школе
Физика 8, збирка задатака за осми
разред основне школе
ФРЕСКА
КЛЕТ

Историја за осми разред основне
школе са читанком и радном свеском
Речи мудрости, читанка за осми
разред основне школе
Граматика 8, српски језик за осми
разред основне школе
Српски језик 8, радна свеска уз
уџбенички комплет за осми разред
основне школе
Математика 8, уџбеник за осми
разред основне школе
Математика 8, збирка задатака са
решењима за осми разред основне
школе
Техничко и информатичко
образовање 8, уџбеник за осми
разред основне школе
Техничко и информатичко
образовање 8, материјали за
конструкторско моделовање
Magnet 4, немачки језик за осми
разред основне школе, уџбеник за
четврту годину учења и ЦД
Magnet 4, немачки језик за осми
разред основне школе, радна свеска за
четврту годину учења и ЦД
Ликовна култура 8, уџбеник за осми
разред основне школе
Хемија 8, уџбеник за осми разред
основне школе

Душан Поповић, Милена
Богдановић, Александар
Кандић
Душан Поповић, Милена
Босдановић, Александар
Кандић
Радош Љушић , Љубодраг
Димић
Зорица Несторовић, Златко
Грушановић
Весна Ломпар
Весна Ломпар, Зорица
Несторовић, Златко
Грушановић
Небојша Икодиновић, Слађана
Димитријевић
Бранислав Поповић, Сања
Милојевић, Ненад Вуловић
Ненад Стаменовић, Алекса
Вучићевић
Ненад Стаменовић, Алекса
Вучићевић, Ђура Пађан
Ђорђо Мото, Весна
Николовски
Ђорђо Мото, Весна
Николовски
Сања Филиповић
Даринка Раденковић, Милош
Раденковић
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3.3. Бројно стање ученика и одељења у школској 2018/19. години

Одељење
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Σ

М

Ж

Σ

1
2

15
15

10
11

25
26

Σ

30

21

51

1
2
3

14
16
12

8
7
6

22
23
18

Σ

42

21

63

1
2

11
11

9
9

19
21

Σ

22

18

40

1
2

12
11

8
10

20
21

Σ

23

18

41

1
2

10
8

10
12

20
20

Σ

18

22

40

1
2

8
9

12
11

20
20

Σ

17

23

40

1
2

13
15

10
8

23
23

Σ

28

18

46

1
2

11
12

7
11

18
23

Σ

23

18

41

17

203

159

362

63

3.4. Подела одељења на наставнике
ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Ред.
бр.

Име и презиме

Одељењске старешине

1.

Миријана Василев

I-1

2.

Виолета Милићевић

I-2

3.

Драган Митровић

II-1

4.

Мирослав Савић

II-2

5.

Драгана Марковић

II-3

6.

Александра Манић

III-1

7.

Јасмина Гроздановић

III-2

8.

Љиљана Марковић

IV-1

9.

Маја Јоцић

IV-2

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ
Ред.
бр.

Име и презиме

Одељењске старешине

1.

Оливера Рашић

V-1

2.

Ирена С. Здравковић

V-2

3.

Марина Николић

VI-1

4.

Снежана Јевтовић

VI-2

5.

Марија Петровић

VII-1

6.

Драгана Жикић

VII-2

7.

Драгана Милошевић

VIII-1

8.

ТатјанаЈандрић

VIII-2
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БРОЈ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА И ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ
Разред и одељење

Број
ученика

Одељенска старешина

I-1
25
Мирјана Василев
I-2
26
Виолета Милићевић
II - 1
22
Драган Митровић
II - 2
23
Мирослав Савић
II - 3
18
Драгана Марковић
III - 1
20
Александра Манић
III - 2
20
Јасмина Гроздановић
Д
IV -1
20
Љиљана Марковић
IV-2
21
Маја Јоцић
Укупно од I - IV разреда –195 ученика
М - 117 Ж - 78
Разред и одељење Број ученика Одељенске старешине

Звање
Професор разредне наставе
Професор разредне наставе
Професор разредне наставе
Професор разредне наставе
Професор разредне наставе
Професор разредне наставе
Професор разредне наставе
Професор разредне наставе
Професор разредне наставе

Звање

V-1

20

Оливера Рашић

Проф. математике

V-2

20

Ирена С. Здравковић

Проф.српског језика

Свега ученика у V разреду 40
VI - 1
20

Марина Николић

Проф.српског језика

VI - 2

Снежана Јевтовић

Проф. енглеског
језика

Свега ученика у VI разреду 40
VII - 1
23

Марија Петровић

VII - 2

Драгана Жикић

Професор
муз.културе
Проф. биологије

20

23

Свега ученика у VII разреду 46
VIII - 1

18

Драгана Милошевић

Проф. математике

VIII - 2

23

Татјана Јандрић

Проф. физичког
васпитања

Свега ученика у VIII разреду 41
Укупно од V до VIII разреда - 167ученика
М - 86 Ж - 81
Укупно од I до VIII разреда – 362 ученика
М - 203 Ж - 159
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3.5. Подела предмета на наставнике
Ред.
бр.

Наставник

Одељ.
Предмет
стар.

Разред - одељење

1.

Ирена С.Здравковић V2

Српски јез. V1,2 VII1,2

2.

Ирена Златковић

Српски јез. VIII1,2

3.

Марина Николић

VI1

Српски јез.

4.

Снежана Јевтовић

VI2

Енгл.језик II1,2,3VI1,2 VII1,2 VIII1,2

5.

Милена
Радосављевић

Енгл. језик I1,2III1,2 IV1,2 V1,2

6.

Миљана
Павловић
ззаменазамена

Немач. јез. VI1,2 VIII1,2

7.

Оливера Младеновић

Немач. јез. V1,2 VII1,2,

8.

Сузана И.
Стаменковић

Лик. култ. V1,2,VI1,2,VII1,2,VIII1,2

9.

Марија Петровић

10.
11.
12.

Марија Илић
Војкан Бојовић
Наташа Меденица

Историја
Географ.
Географ.

V1,2,VI1,2,VII1,2,VIII1,2
V1,2 VIII1,2
VI1,2VII1,2

13.

Миодраг Петровић

Физика

VI1,2,VII1,2,VIII1,2

14.

Вукадин Крстић

Математ.

VII1,2

15.

17.
18.
19.

Драгана Милошевић VIII1
Оливера РашићV1
замена
Драгана Жикић
VII2
Зорица Ђурић
Катица Николић

Математ.
Математ.
Информ.
Биологија
Биологија
Хемија

VI1,2 VIII1,2
V1,2
V1,2 VI1,2VII1,2VIII1,2
V1,2 VI2VII1,2
VI1VIII1,2
VII 1,2

20.

Данијела Стојановић

21.

Бранислав Бојић

VIII 1,2
V1,2V1,2
VII1,2VIII1,2
VI1,2 V2

22.

Татјана Јандрић

Хемија
ТИТ
ТИО
Физ. и здр.
васп.
Физичко
васп.
Изабрани
спорт
Изабрани
спорт
Физ. васп.
Физ. и здр.
васп.
Веронаука

16.

23.

Иван Димитријевић

24.

Владимир Ристић

25.

Марина Ђокић

VII1

VIII 2

VI1,2

Муз. култ. V1,2,VI1,2,VII1,2,VIII1,2

VII1,2
VIII2
VIII1,
VII1,2
VIII1
V1,
II - VIII
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3.6.Фонд часова обавезне,изборне наставе и осталих обликаваспитно-образовног рада
Недељни фонд часова обавезне наставе од првог до четвртог разреда
Обавезни наставни
предмети
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна kултура
Музичка култура
Физичко васпитање
Укупно
Изборни наставни
предмети и програми
Верска настава
/грађанско васпитање
Чувари природе
Народна традиција
Рука у тестуОткривање света

I разред
Нед. Год.
5
180
2
72
5
180
2
72
/
/
1
36
1
36
3
108
19
684
I разред
Нед. Год.

II разред
Нед. Год.
5
180
2
72
5
180
2
72
/
/
2
72
1
36
3
108
20
720
II разред
Нед. Год.

III разред
Нед. Год.
5
180
2
72
5
180
/
/
2
72
2
72
1
36
3
108
20
720
III разред
Нед. Год.

IV разред
Нед.
Год.
5
180
2
72
5
180
/
/
2
72
2
72
1
36
3
108
20
720
IV разред
Нед.
Год.

1

1

36

1

36

1

36

1
1

36
36

1

36

1
1

36
36

1

36

36

Облици образовно васпитног рада за обавезне и изборне наставне предмете
Облик образовно
васпитног рада
Редовна настава

I разред
Нед.
Год.
21
756

II разред
Нед. Год.
22
792

III разред
Нед. Год.
22
792

IV разред
Нед.
Год.
22
792

Допунска настава

1

36

1

1

1

Пројектна настава

1

36

36

7-10 дана
годишње
/
/

I разред

II разред

III разред

IV разред

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

1

36

1

36

1

36

1

36

Друштвене,
техничке, спортске
и културне
активности*

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

Екскурзије

1 дан год.

Додатни рад
Остали облици
образовно
васпитног рада
Час одељењског
старешине

1 дан год.

7-10 дана
годишње
/
/

36

7-10 дана
годишње
/
/

Настава у природи
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36

1 дан год.

7-10 дана
годишње
1
36

1 дана год.

Недељни фонд часова обавезне наставе од петог до осмог разреда
Наставно васпитна
област
Српски језик
Српски језик и
књижевност
Страни језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко и инф.
Образовање
Техника и технологија
Физичко васпитање
Физичко и здравствено
васпитање
Информатика и
рачунарство
Укупно

V разред
Нед.
Год.
/
/

VI разред
Нед.
Год.
4
144

VII разред
Нед.
Год.
4
144

VIII разред
Нед. Год.
4
136

5

180

/

/

/

/

/

/

2
2
2
1
1
/
4
2
/

72
72
72
36
36
/
144
72
/

2
1
1
2
2
2
4
2
/

72
36
36
72
72
72
144
72
/

2
1
1
2
2
2
4
2
2

72
36
36
72
72
72
144
72
72

2
1
1
2
2
2
4
2
2

68
34
34
68
68
68
136
68
68

/

/

/

/

2

72

2

68

2
/

72
/

2
/

72
/

/
2+1

/
108

/
2+1

/
102

2

72

2

72

/

/

/

/

1

36

1

36

/

/

/

/

24

864

25

972

27

972

27

918

Годишњи фонд часова обавезне изборне наставе
Наставно васпитна
област

VI разред

VII разред

VIII разред

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

1

36

1

36

1

36

1

34

2

72

2

72

2

72

2

68

/

/

/

/

1

36

1

34

Обавезне физичке
активности

1,5

54

1,5

54

/

/

/

/

Информатика и
рачунарство

/

/

/

/

1

36

1

34

Грађанско
васпитање/ Верска
настава
Страни језик
Физичко
васпитањеизабрани спорт
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V разред

Остали облици образовно - васпитног рада

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

Редовна настава
Допунска
настава
Додатни рад
Припремна
настава

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред

НЕД.
25-28

ГОД.
900

НЕД.
25-28

ГОД.
900

НЕД.
25-28

ГОД.
900

НЕД.
27

ГОД.
843

1

36

1

36

1

36

1

34

1

36

1

36

1

36

1

34

1

10

1

10

1

10

1

10

Ред.
бр

Облик образовно васпитног рада

1.

Час ОС
Друштвене,
техничке,
хуманитарне,спорт
ске и културне
активности*
Екскурзије

2.

3.
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Облик
образовно васпитног рада

Пети разред

Шести разред

Седми
разред

нед
1

нед
1

нед
1

год
36

год
36

Осми разред
год
36

нед
1

год
34

1-2
36-72

1-2
36-72

1-2
36-72

1-2
34-68

2 дана год.

2 дана год.

2 дана год.

3 дана год.
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Грађ. Васп.

Грађанско
васпитање
Српски језик

Секција

ЧОС

Народ.трад.

4

ЧОС

3

ЧОС

Муз.култ.

Муз.култура

2

Свет око нас

Лик.култ.
култура
Лик. култ.

Ликовна
културана
Лик.култ.
култура

1

Математика

ЧЕТВРТАК

Свет око нас

Математика

Срп језик
Математика

5

Српски језик

Допунска

4

Српски језик

Доп настава

Чувари пр.

3

Математика

Математика

Свет око нас

2

Српски
језик

Срп језик
Математика

1

Математика

Енглески јез.

Енг. језик

Физ. васп.

СРЕДА

Физичко
васпитање
Свет око
нас
Српски
језик
ЧОС

Физ.васп.

Српски језик

5

Физичко
васп.
Српски језик

Секција

4

Доп настава

3

а
Допунска
настава
Математика

2

Ликовна
култ.
Секција

1

Лик култура

6

Енг. језик

5

Свет око нас

4

Математика

3

Свет око нас

Срп језик

2

Српски језик

УТОРАК

Муз.култура

Математика

Математика

Српски
језик
Математика

ПОНЕДЕЉАК

Енглески
језик
Муз.култур

Српски језик

Свет око нас

Вер.настава

Пројект.
Наст.

Пројект.наста
ва

Грађ./Верска

Математика

Физичко
васп.
Математика

1

Физичко
васпитање
Математика

5

Српски језик

4

Физ. васп.

3

Математ.

2

Српски
језик
Енг.језик

1

Срп језик

Математика

Презиме и
име

језик
Српски језик

Математика

2-2

Енг.језик

Мирослав
Савић

Свет око
нас
Драмска
секција
Физ. Васп.

2-1

Енг.јез.

Митровић

Физ. васп.

Драган

Математика

1-2

Срп језик

Виолета
Милићеви
ћ

Физичко
васп.
Енглески

1-1

Физ.васпитањ
е језик
Српски

Василев

Математика

Мирјана

Српски
језик
васп.
Физ.

Распоред часова редовне наставе сачињен је као стални и саставни део овог Годишњег планa рада, а истакнут је на огласној табли у наставничкој канцеларији, док се
један примерак налази код директора школе.

3.7. Распоред часова редовне наставе и ваннаставних активности
РАСПОРЕД ЧАСОВА ОД I-IV РАЗРЕДА
ПЕТАК

5

71
Српски језик
Физичко
васпитање
ПИД
Чувари природе

Математика
Енглески језик
Физичко
васпитање
Српски језик
Математичка
секција

Српски језик
Музичка
култура
Енглески језик
Доп.настава

Математика
ПИД
Доп. и дод.
настава
Физичко васп.
Математика

Математика
Српски језик
Народ. трад
Физичко
васпитање
Српски језик
Математика

ПИД
Матем.секција
Српски језик

Енглески језик
Српски језик
Руке у тесту
Српски језик
Математика
Лик.култ.
Лик.култ.
ЧОС

Физичко
васпитање
Енглески језик
Драм-рец сек.
Математика
Српски језик
Лик. култура
Лик. култура
ЧОС

ЧОС

Лик.култура

Лик.култура

Математика

Физичко
васпиање
Српски
језик
ПИД

Физичко
васпитање
Српски језик

Лик.секција

Свет око нас

Ликовна
култура
Лик.секција

ЧОС

Енгл.језик

Српски језик

Ликовна
култура
Ликовна
култура
Математика

Физичко
васпитање
Математика

Српски језик

Чувари
природе
Муз.култура

Свет око нас

Српски језик

Математика

Математика

Муз.култур
а
Српски
језик

Математика

Математика

Српски
језик
Енглески

Физичко
васпитање
Математика

језик
ЧОС

Српски језик

Физичко
васпитање
Математика

Чувари
природе
Енглески
језик

Математика

Српски
језик
ПИД

Физ
васпитање
Енглески
језик
Доп.настава

Српски језик

Секција

Математика

Верска
настава
Физичко
васпитање
Српски језик

Математика

Доп.настава

Српски
језик
Грађ./Верск
а
Математика

Музичка
култура
Енглески језик

ПИД

Физичко
васпитање
Српски језик

Дод. настава

Допунска
настава
Математика

Музичка култура

Математика

Физичко
васпитање
Математика

4-2

Енглески језик

Маја
Јоцић

Грађ. /Верска

4-1

Грађ /Верска

Марковић

Грађ./Верска

Љиљана

ПИД

3-2

ПИД

Грозданов
ић

Математика

Јасмина

Математика

3-1

Физ. васп.

Александр
а Манић

Српски језик

2-3

Српски језик

Драгана

Српски језик

Марковић

РАСПОРЕД ЧАСОВА ОД V-VIII РАЗРЕДА
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УТОРАК

СРЕДА

Р. бр.

ПОНЕДЕЉАК

Презиме и име

1

Златковић Ирена

2

Стаменковић З. Ирена

3

Николић Марина

4

Радосављевић Милена

5

Јевтовић Снежана

6

Павловић Миљана

7

Младеновић Оливера

8

Стаменковић И.Сузана

9

Петровић Марија

71 51

10

Илић Марија

61 62

11

Меденица Наташа

12

Бојовић Војкан

13

Петровић Миодраг

14

Крстић Вукадин

15

Милошевић Драгана

16

Рашић Оливера

17

Ђурић Зорица

18

Жикић Драгана

19

Стојановић Данијела

20

Николић Катица

21

Бојић Бранислав

22

Димитријевић Иван

72 71

23

Ристић Владимир

51 81

24

Јандрић Татјана

1

2

3

4

5

6

7

81 82
52

1

2

3

4

5

6

7

82 81
51 72 71

1

2

81

82

52 51

3

4

82 81

51

52

72

71
61

81

61

82 51

82

52 52

62 72

52

81

62

61 71

52 71

3

4

5

6

52 51 71 72
62 61

61 72

71

61

7ос

81 52 51

51

71 61

62 82

81 82
52

71

52

81

72

81
8и

8

61 62
52 62 51 51 ос

61
72

52 81 82

82 72 61

51

51

51 51 71

81

72 71 71

72

82

81
71 51 52 62 7ос

62

81 82
71

71 52 81 62 82

2

62

72 71
82 81 61 62 6

51 51

1

72

52 61 51 52 7и

61 62 62 82

7

71

62 61 81

61 81 82

61

6

62 61 81 82

61 62 82
72

81 71 82

81 82

5

82

72

82

51 52

72 51

82 81 62

71 72

62 82 61 81 81

4

52 51

82 81 72 71

71 72

3

61 62

72 52

52 62

2

51 52

62 61

51

1

61

51

61 71

62 72

7

71 72 5ос
62

62
72 71

6

ПЕТАК

81 82

62 61
52

5

ЧЕТВРТАК

71 52 52

62

72

71 72

72

51 81
72

81 81 82 71 72

51
82

61

71

52

62 82 61

82 72 61 52

7

3.8. Распоред дежурних наставника
Задаци дежурних наставника су:
- да се евидентирају сви догађаји у смени (недолазак запослених, замена запослених, уништавање инвентара …);
- да обезбеде организовани улазак из школског дворишта у зграду школе на почетку наставе и на крају великог одмора;
- да буду на ходнику за време великог и малих одмора и да одржавају ред у просторијама школе;
- да обавесте директора и стручну службу о недоласку наставника на посао како би се организовало нормално одвијање наставе.
- Главни дежурни наставник и остали дежурни су дужни да буду у школи најкасније 30 минута пре почетка наставе;
РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА
Дан
П
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ГЛАВНИ УЛАЗ И
ДВОРИШТЕ
Марија Илић 1,2
Татјана Јандрић 3-6

СПРАТ

НОВО КРИЛО

БОРАВАК

ХОЛ I РАЗРЕД

Миодраг Петровић

Оливера Младеновић
1-4
Јасмина Гроздановић

Драган Митровић

Виолета
Милићевић

Данијела Стојановић
1-4
Марина Николић 5,6
Наташа Меденица 1-4
Миљана Павловић 5,6

Вукадин Крстић 1-4
Ђурић Зорица 5,6

Мирослав Савић

Мирјана Василев

Здравковић С. Ирена 3-6

Драган Митровић

Виолета
Милићевић

У

Марија Петровић
Маја Јоцић

С

Жикић Драгана
Александра Манић

Ч

Стаменковић И.
Сузана
Татјана Јандрић 3-6

Катица Николић 1-3
Марија Илић 4-6

Милена Радосављевић 1-4
Снежана Јевтовић 5,6

Мирослав Савић

Мирјана Василев

П

Бојић Бранислав
Љиљана Марковић

Бојовић Војкан

Миљана Павловић 1,2
Оливера Рашић 3-5

Драгана Марковић

Виолета
Милићевић

Структура четрдесеточасовне радне недеље свих запослених

3.9.

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Послови и радни задаци директора школе
Програмирање рада школе
Организовање образовно-васпитног рада и материјално
финансијских послова
Педагошко-инструктивни и саветодавни рад
Аналитичко-студијски рад
Рад у стручним органима и школском одбору
Сарадња Министарством просвете, Управом за образовање,
културу, омладину и спорт, стручном службом и одељењским
старешинама школе
Сарадња са институцијама и организацијама града
Рад на педагошкој документацији
Рад на усмеравању међуљудских односа
Планирање, евидентирање рада и стручно усавршавање
Припрема за рад
Дневни одмор
УКУПНО ЧАСОВА
Послови и радни задаци стручног сарадника -педагога
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и
вредновање остварених резултата
Праћење и вредновањеобразовно-васпитног рада
Рад са наставницима
Рад са ученицима
Рад са родитељима/старатељима
Рад у стручним органима и тимовима
Рад са директором, стручним сарадницима,педагошким
асистентом и пратиоцем ученика
Сарадња са институцијама, друштвеном средином
Вођење документације и стручно усавршавање,припрема за рад
УКУПНО ЧАСОВА
Послови и радни задаци стручног сарадника - библиотекара
школе
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
Рад са наставницима
Рад са ученицима
Рад са родитељима
Рад са директором и педагогом
Рад у стручним органима и тимовима

Недељна
норма
2
4
7
1
2
2,5
2
2
2
3
10
2,5
40
Недељна
норма
4
4
6
4
3
3
3
1
12
40
Недељна
норма
1,5
1,5
1
7,35
0,5
0,5
0,5

8.
9.
10.
11.
12.

Ред.
бр.
1.
2.

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима
и једницом локалне самоуправе
Вођење документацијеи стручно усавршавање
Припрема за рад
Дневни одмор
УКУПНО ЧАСОВА

Послови и радни задаци секретара школе

1
1
5
1,15
20

Недељна
норма

Старање о законитом раду Школе, указивање директору и
Школском одбору на неправилности у раду Школе
Присуствовање седницама Школског одбора, припрема материјал
за њихов рад, припрема одлука, закључака и других аката са
седнице Школског одбора
Израда општих и појединачних правних актата Школе
Обављање управних послова у Школи
Израда уговора које закључује Школа
Обављање правних послова у вези са уписом ученика
Обављање правних послове у вези са јавним набавкама
Сарадња са запосленима и родитељима
Вођење кадровске евиденције и обављање административних
послова у оквиру кадровских послова (попуњавање одговарајућих
пријава и одјава запослених код надлежних органа, издавање
потврда из радног односа
Архивирање обрађених предмете и других писмена и старање о
уредном чувању школске документације
Вођење прописане евиденције у складу са законима
Праћење прописа и информисање запослених
Учествовање у раду Комисије за пријем у радни однос запослених
Обављање других административних послове у оквиру
кадровских послова по налогу директора
Обављање и других правних послова по налогу директора Школе
Стучно усавршавање
Припрема за рад
Дневни одмор
УКУПНО ЧАСОВА
40

2
2
8
2
2
1
1,5
4
3

1
3
2
1
1
1
1
2
2,5

Редни број
ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ

1.
Љиљана
Марковић

2.
Маја Јоцић

3.
Драган
Митровић

4.
Мирослав Савић
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ОЗ и ОС (36)
Лепо писање;
Чувари прир. Од
Замена часова
игр. до рач.
Надокнада час.
Свега непоср. рада
ПРИПРЕМА (10)
Документација
Рад у стручним
орг.
Руковођење
Стручно
усавршав.
Менторски рад
Рад са
родитељима
Дежурство

СВЕ Г А
У К У П Н О(40)

18
1
0,5
1
0,25
1
0,25
1
1
24
10
1
1
1
1
1
1
6
40

18
1
0,5
1
0,25
1
0,25
1
1
24
10
1
1
1
1
1
1
6
40

18
1
1
0,5
1
0,5
1
1
24
10
1
1
1
1
1
1
6
40

18
1
1,5
1
0,5
1
1
24
10
1
1
1
1
1
1
6
40

ДКР
Остали послови

Писмени задаци

Прип. за такмиења
Култ. и др. активн.
Грађанско в.
верска н.
Спорт. акт. (36)
Еккурзије

Проф.
Раз. наст.
Проф.
раз. наст.
Проф.
раз. наст.
Проф.
раз. наст.
НЕПОСРЕДНИ РАД

Слоб. активн.(36)

Виолета
Милићевић

Дод. наст. (36)

2.

Допунска настава
Пројектна настава
Ваннаставне
активности
Грађ. васп.
Културне активн.
Еккурзије
ОЗ и ОС
Свега непоср. рада
ПРИПРЕМА(10)
Документација
Рад у стр. орг.
Руковођење
Стручно усавршав.
Рад са
родитељима
Дежурство

СВЕ Г А
УКУПНО

17
1
1
1,5

1
1
0,5

1
24
10
1
1
1
1
1
1
6
40

17
1
1
1,5

1
1
0,5

1
24
10
1
1
1
1
1
1
6
40

Остали послови

Редовна настава

Проф.
разредне
наставе
Проф.
разредне
наставе

Допунска наст.

Мирјана
Василев

Редовна настава (18-20
часова)

1.

предмет

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ

предмет

Редни број

НЕПОСРЕДНИ РАД
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

5.
6.
7.

Александра
Манић
Јасмина
Гроздановић
Драгана
Мaрковић

8..

Јелена
Стојановић

9.

Ивана Николић
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Проф.
раз. наст.
Проф.
раз. наст.
Проф.
раз. наст.
Проф.
раз. наст.
(Боравак)
Проф.
раз. наст.
(Боравак)

18

1

1

0,5

1

0,5

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

6

40

18

1

1

0,5

1

0,5

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

6

40

18

1

1,5

1

0,5

1

1

24

10

1

1

1

1

1

1

6

40

30

4

1

1

1

1

1

1

6

40

30

4

1

1

1

1

1

1

6

40

8

језик, ГВ

Type 25
equation
here.
25

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Снежана Јевтовићзамена
Милена
Радосављевић-замена
(78,88%)
Миљана
Павловић(44,44%)
Оливера Младеновић
(44,44%)

МаријаПетровић
(55%)
Сузана Иванчевић
Стаменковић (50%)

Енгл.
језик
Енгл.
јез.
немач.
језик
немач.
језик
Музич.
култура.
Ликов.
култ.
Геог.

18

16

5

1

8

1

8

1

1

1

0.5

11.

НаташаМеденица
(40%)

Геог.

8

12.

Марија Илић (65%)

Истор.

14

6

1

5

0.

0,

0,

25

25

25

1

0,

0,

0,

25

25

25

6
1
2

0.

5

5

1

1

1

0,5

1

1

1

0,2

0,

5

25

0,2
5

1

11

5

1

11

5

13

6

0,5

12

6

0.5

0,25

7

3

0,5

10

4

17

7

1

0,

2

0,25

1

0,
5

1

1

1

5

0.

1

8

0,5

5

24

1

19

1

5

2

5

0,5

0,

1

0,

10

Војкан Бојовић(30%)

11

0.

10

10.
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0.

2

24

5

5

1

1

4

40

1

1

5

22

0,5

4

40

1

5

32

0,5

2

18

1

2

18

1

3

22

3

20

2

12

2

16

4

28

0,
5

0,

0,

0,

5

25

25

0,

0,

0,

25

25

25

25

0,
25

0,

0.

5

5

0,2

0,

0,

0,

5

25

25

25

0,2

0,

0,

0,

5

25

25

25

1

1

0,5

0,
5

1

20

0,5

1

1`

2

1

1

0,

УКУПНО

0,

Срп.

2

0,

СВЕ Г А

0,

Марина Николић

1

0,

1

ДКР
Остали послови

5

1

0.

Дежурство

5

0,5

0,5

Рад са родитељима

5

3.

језик

18

6

Менторски рад

0,

Српс.ки

ет

12

Стручно усавршав.

0,

Ирена С. Здравковић

1л

Рад у стручним
орг.
Руковођење

0,

2.

1

Свега непосредног
рада
Припреме
Документација

0.5

Надокнада час.

Култ. и друге
активн.
Хор, оркестар
Грађанско в.
версска н.инфо
Спорт. акт. (36)

0.5

Замена часова

Прип. за такмичења

1

Писмени задаци

Слоб. активн.(36)

1

Српс.ки

ОЗ и ОС (36)

Дод. наст.

1

Ирена Златковић

Еккурзије

Допунска наст.

8

1.

језик

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

Редовна настава

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Предмет

Ред. број

НЕПОСРЕДНИ РАД

1

0,5

0,5

1

0,
5
0,
5
0,
5

13.

14.

Миодраг Петровић
(60%)
Вукадин Крстић
(50%)

0,

0,

5

5

8

1

1

1

16

1

1

1

Физика

12

Матем.

Матем.

1

1

14

6

12

6

1
15.

Драгана Милошевић

1

1

2

До

24

с
16.

Оливера Рашић
(27,78%) + (35%) инф

Матем.

8

17.

ДраганаЖикић (50%)

Биол.

10

18.

ЗорицаЂурић (30%)

Биол.

6

19.

20.

Катица Николић
(20%)
Данијела Стојановић
(20%)

21.

Марина Ђокић (50%)

22.

Бранислав Бојић
(80%)

23.

Татјана Јандрић

24.

Иван Димитријевић
10%

25.

Владимир Ристић
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Хем.
Хем.

Верс.
ТО
Физ.
васп.
Физ.
васп.
Физ и
здр.

4

4

11

0,

0,

7

0,
5
0,

0,

5

25

0,

0,

5

25

0,

25

25

1

1

1

1

0,

0,

0,

2

2

5

0,

0,

0,

5

5

5

0,5

0,5

7

3

0,25

5

2

5

2

12

5

1

0,25

1

1

0,2

02

0,

0,

0,

5

5

5

25

25

0,2

0,

0,

5

25

25

0,2

0,

0,

5

25

25

05

0,
5

16

17

2

5

1

1

0,

0,5

5
0,

0,25

25

1
0,

0,

5

5

0,
5

1

1

1

1

0,

5

5

1

25

12

0,

5

1

0,

0,2

0,

5

5

5

5

1

2

0,

0,2

18

5

1

1

0,5

0,

0,

5

5

1

1

0,

0,

5

5

19

8

1

1

20

9

1

1

0,

01

0,

0,

0,

1

1

1

0,

0,

0,

5

25

25

3

6

5
2

0,5

1

1

4

24

1

2

20

4

40

0,5

2

25

1

3

20

0,5

2

12

0,25

1

8

0,25

1

8

3

20

1

5

32

1

5

34

0,5

0,1

0,5

0,
5

0,
5
2

4

10

3.10. Ритам радног дана
БРОЈ СМЕНА

11- 16

Број
часа
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Број
ученика

8-13.15

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Бора
-вак

Број
одељења

Разред

Школа има једносменску наставу. Редовна настава се одвија по следећем распореду:

2
3
2
2
2
2
2
2

49
59
39
39
41
39
46
41

2

62

ПРЕПОДНЕВНА
НАСТАВА (сатница)
8.00-8.45
8.50-9.35
9.55-10.40
10.45-11.30
11.40-12.25
12.30-13.15

3.11. Радно време ваннаставног особља и стручних сарадника
Директор ради од 730 до 1530 часова.
Стручни сарадник-педагог ради од 800 до 1600 часова.
Стручни сарадник-библиотекар ради од 935 до 1320 часова.
Секретар ради од 700 до 1500 часова.
Дипломирани економиста за рачуноводствено-финаснијске послове ради од 700 до 1500 часова.
Благајник ради од 700до 1500 часова понедељком, средом и сваког другог петка.
Запослени на техничком одржавању и осталим пословима подршке, домар и чистачи, раде у две смене,
у периоду од 630 часова до 2200час, по распореду који утврди директор.
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Планови рада управних,
руководећих, саветодавних
и стручних органа школе

4.

ПЛАНОВИ РАДА УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ , САВЕТОДАВНИХ И СТРУЧНИХ
ОРГАНА ШКОЛЕ

План рада директора
План рада Школског одбора
План рада Савета родитеља
Планрада Наставничког већa
План рада Педагошког колегијума
Планови рада Oдељењских већа
Планови рада Oдељењских старешина
Планови рада стручних сарадника

81

4

82

4.1. План рада директора
Област

Обезбеђивање наставних средствава и
литературе неопходних за рад наставника

Педагог
VI,VII Шеф
рачуноводств
,VIII а
Библиотекар

Стварање услова за примени ИКТ технологије
у настави као и савремених метода рада са
циљем унапређивања квалитета наставног
процеса

Током Тим за
стручно
годин
усавршавање
е

Праћење реализације плана стручног
усавршавања свих запослених

X,I,III, Тим за
стручно
VI
усавршавање
IX

Стручно усавршавањедиректора
Систематско праћење резултата рада, похвале
и награде

Стварање здравих и безбедних
услова за учење и развој ученика

Сарадња са Ученичким парламентом

83

Сарадници

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ

Развој културе и учења

1.

Време

Током
годин
е
Током
годин
е

Парламент

Упознавање родитеља са планом рада Тима за
заштиту деце од насиља (организација
посебних родитељских састанака по потреби)

Током Тим
годин зазаштиту.
Педагог
е

Спољна заштитна мрежа, упознавање са
планом рада кроз заједничке састанке

Током
Општина
годин Медијана
е
Педагог

Подршка и организација предавања о
безбедности у сарадњи са локалном
заједницом

Током
Општина
годин
Медијана
е
МУП

Ангажовање педагошког асистента

IX,X

Педагог

Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса
у школи
84

Сарадња са организацијама и удружењима

Током
годин Директор
е

Организовање акције уређења школског
дворишта у сарадњи са родитељима и
локалном самоуправом

Током
годин
е

Проверавање исправности и сигурности
спортских реквизита

Током Наставници
годин физичког
Домар
е

Евиденција о исправности и хигијени тоалета,
свлачионица и целокупног простора школе и
школског дворишта у сарадњи са помоћно
техничким особљем

Током
годин Домар
е

Извештаји санитарне и комуналне инспекције
и поступање у складу са записницима

Током
годин Секретар
е

Аплицирање и укључивање школе у пројекте

Током
годин Тим
запројекте
е

Праћење и упознавање Наставничког већа са
свим новинама и изменама Закона и
правилника

Током
Секретар
годин Директор
е
Педагог

Обезбеђивање средстава за побољшање
квалитета наставног и ванаставног процеса
кроз пројекте

Током
годин Локална
самоуправа
е

Посета вртићима у циљу промоције школе и
организовање предавања на тему припреме
деце за полазак у школу

Израда збирке примера добре праксе у нашој
школи
Организовање студијских посета другим
Школама циљу размене искустава и развоја
школе

X,XI

Педагог
Директор
Учитељи

Током
годин Тим за
пројекте
е

X,V

Педагог

Менторсто наставника идиректора.

Подстицање наставника за напредовање у
струци и стицање звања

Током
годин Педагог
е

Увођење нових ваннаставних активности на
основу интересовања ученика кроз
анкетирање и разговоре са Ученичким
парламентом

Током
годин
е

Праћење и
подстицање
постигнућа
ученика

Обезбеђење инклузивног приступа у образовно
васпитном процесу

Подстицање и праћење учествовања на
конкурсима и смотрама

85

Током
годин
е

Обезбеђивање просторних и техничких услова
за рад са децом са проблемима,у сардњи са
родитељима и другим нституцијама
Израда педагошких профила ученика, израда
ИОП-а, усвајање на Педагошком колегијуму и
праћење реализације
Увођење нових секција на основу
интересовања ученика (анкетирање и
Ученички парламент)
Праћење примене индивидуализације и
диференцијације у настави
Праћење реализације допунске, додатне и
секција

Разматрање резултата Иницијалног
тестирања на Педагошком колегијуму и
усвајање предлога мера за побољшање
резултата ученика.
Разматрање резултата Завршног испита на
Педагошком колегијуму и усвајање предлога
мера за побољшање резултата ученика

Тим за
развојно
планирање
Руковод.
Стр.већа
Током Тим за
годин развојно
е
планирање
Током Локална
годин Заједница
Тим за ИОП
е
Родитељи
Током
годин Тим за ИОП
Педагог
е

IX,X

Задужени
наставници

Током
годин Педагог
е
Током
годин Педагог
е

X

IX

Руководиоци
стручних
већа

Организација
установе
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VIII,I
X

Руководиоци
стручних
већа

Анализа успеха на тромесечјима,
полугодишту и
крају школске године, праћење напредовања и
давање предлога за даље напредовање

XI,I
III,V,
VI

Педагог

Промовисање успеха ученика на
такмичењима, конкурсима и смотрама

Током
годин
е

Представљање успеха ученика на
Наставничком већу, Савету родитеља,
Школском одбору, сајту

Током
годин
е

Промовисање најуспешнијих ученика на
паноима школе, сајту

Током
годин
е

Промовисање добрих резултата рада школе
локалној заједници, медијима...

Током
годин
е

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ

Планирањ рада
установе

2.

Направити план писмених задатака и
контролних вежби и упознати родитеље
(доступност на сајту и огласној табли)

Доношење и усвајање планарада школе за
нову школскугодину
Учествовање у изради Годишњег плана рада
школе, Извештаја о раду школе и
представљање органима школе
Израда плана рада директора
Организација рада на основуправилника о
систематизацији радних места
Упознавање свих запослених са структуром и
организацијом рада установе ( распоред
часова, распоред ваннаставних активности,
распоред отворених врата, дежурство
наставника, ритам рада школе, обележавање
учионица, списак одељењских старешина и

IX

Органи
школе

VI-IX

Педагог

VIII
VIII,IX

Педагог
Секретар

VIII,IX

Педагог
Директор
Наставник
информатике

предметних наставника...). Постављање на
сајт школе огласну таблу
Распоређивање запослених у Тимове и
организације у складу са својим
компетенцијама, интересовањима, доприносу,
ангагажовањем у школи и Законским
обавезама

VIII,IX

Редовни састанци са координаторима тимова
и организација ради праћења реализације
планираних активности, подршке и помоћи у
реализацији предвиђених активности

Током
године

Редовно обавештавање запослених о свим
предстојећим активностима

Током
године

Планирање реализације Тематских дана (два
до три на нивоу школе)

Контрола рада
установе

Давање јасних правила о томе како се поступа
на де,журству приликом одсуствовања са
посла, присуствовању Наставничком већу и
састанцима тимова

Руководиоци
тимова

Тим за
развојно
Руководиоци
стр.већа

Током
године

Посета часова и план посете

Током
године

Педагог
Директор

Редован увид у дневнике рада

Током
године

Педагог
Директор

Праћење израде месечнихпланова

Током
године

Педагог

Праћење динамикеоцењивања

Током
године

Педагог

I,VI

Педагог

XI,I
III,V,V
I
XI,I
III,V,V
I

Педагог

Полугодишњи извештаји тимова, Стручних
већа, наставника и организација
Заједничка анализа резултата и преузимање
мера за побољшање успеха
Квартално упознавање органа управљања
школе са резултатима рада школе
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Током
године

Педагог
Директор

Педагог

Управљање
информационим
системомустанове
Управљање системом обезбеђења квалитета у
установи

Током
године

Редовно праћење попуњавања информационог
система установе у складу са упуствима
Министарства просвете и Школске управе

Током
године

Анализа резултата Завршног испита на основу
статистике Завода за вредновање (на
седницанма Стручних већа, Педагошком
колегијуму и Наставничком већу) ради
унапређења рада школе
Организација, реализација и анализа
иницијалног и пробног Завршног тестирања
ученика од стране Завода за вредновање

Организација и реализација Завршно испита и
упис у средње школе
Презентовање резултата, завршног испита,
иницијалног тестирања и пробног тестирања
Савету родитеља, Школском одбора и
Наставничком већу

Наставник
математике

IX

Педагог
Руководиоци
стр.већа.

Током
године

Педагог
Тим за
спровођење
завршног

VI

Тим за
спровођење
завршног

Током
године

Педагог

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирање,селекција
ипријемзапослених

3.
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Попуњавања информационогсистема установе
у складу са Законом и упуствима
Министарства просвете и Школске управе

Структура запослених

Током
године

Секретар

Стицање услова и пријављивање запослених
за полагање и стицање лиценце

Током
године

Секретар

Упражњена радна места и попуњавање
у складу са Законом

Током
године

Секретар

Спровођење поступка пријема у радни
однос у складу са Законом

Током
године

Секретар

Програм увођења у приправника у посао као
саставни део Годишњег плана рада

Током
године

Професионалн развој запослених

План посете часовима усклађен са стручним
сарадницима

Током
године

Педагог

Упознавање запослених са Правилником о
сталном стручном усавршавању и
напредовању и Каталогом о стручном
усавршавању и евентуалним изменама

Током
године

Координатор
Тима
Педагог

Организовање семинара у школи, који
похађају запослени у установи, а за који се
већина определила у свом плану стручног
усавршавања

X,XI

Тим за
стручно
усавршавање

Стручно усавршавање ускладити са
Годишњим планом стручног усавршавања као
и са финансијским могућностима установе

Током
године

Тим за
стручно
усавршавање

Стручних већа презентовати сазнања са
стручног усавршавања и омогућити
достуност материјала и литературе са
семинара свим запосленим

Током
године

Унапређивање
међуљудских
односа

Личним залагањем и стручним усавршавањем
давати пример свим запосленим
Давање подршке тимском раду, пружање
помоћи новозапосленима да се укључе у рад
школе
Подела задужења и обавеза са указивањем
поверења у запослене и њихове могућности и
способности
Заједничка дружења на студијским
путовањима прославама

Вредновање резултата
рада,
мотивисање и
награђив
ање
запослен
их

Упознавање са правилником онаграђивању
Похвале и награде за Дан школе
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Секретар
V

Јавна похвала на Наставничком већу и
подршка у унапређењу наставног процеса

Током
године

Мотивација и подршка у примени иновација

Током
године

Укључивање родитеља у живот и рад школе
кроз упознавање са њиховим правима и
обавезама

Током
године

Савет
родитеља

Родитељи имају могућност да се упознају са
свим активностима у школи путем сајта
школе, родитељских састанака, на отвореним
вратима.

Током
године

Родитељи

Редовно информисање родитеља о
резултатима и напредовањима деце на
родитељским састанцима и отвореним
вратима

Током
године

Родитељи

III,V

Педагог
Родитељи

Учествовање у раду Савета родитеља и
информисање родитеља о свим активностима
у школи

Током
године

Родитељи

Укључивање родитеља у спортске активности,
турнире, изложбе, заједничка дружења у
организацији школе

Током
године

Родитељи

Ангажовање родитеља у оквиру пројекта
Професионална оријентација-родитељ
презентује своје занимање

Током
године

Родитељи

Укључивање родитеља у хуманитарне акције

Током
године

Родитељи

Укључивање родитеља у рад тимова и рад
органа школе

Током
године

Родитељи

Редовно присуствовање седницамаоргана
управљања, подношењеизвештаја о свом раду
и раду школе

Током
године

Oрганизовање родитељских састанака за
родитеље будућих првака и за родитеље
ученика 8. разреда

Сарања
са
органо
м
управљ
а
ња и
репрезе
н
тативн
и
м
синдик
ат
ом у
установ
и

Сарадња са родитељима/старатељима

4.

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ
УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
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Школски
одбор

Сарадња са
локалном
самоуправом
Сарадња
са широм
заједницом
5.

Упознавање органа управљања са
постигнућима наших ученика, оствареним
резултатима на такмичењима и завршном
испиту и упису у средње школе

Током
године

Школски
одбор

Упознавање Школског одбора са пројектима у
које школа учествује и обезбеђивање подршке
за пројекте

Током
године

Школски
одбор

Председници синдиката редовно позивани на
седнице Школског одбора

Током
године

Школски
одбор

Редовно присуствовање састанцима у
организацији одељења за друштвене
делатности општине Медијана

Током
године

Општина
Медијана

Организовање предавања и трибина за
ученике и родитеље у организацији општине

Током
године

Општина
Медијана

Учествовање у пројектима које иницира
одељење за друштвене делатности општине
Медијана

Током
године

Општина
Медијана

Учешће у пројектима, националним и
међународним

Током
године

Партнерство са различитиминституцијама

Током
године

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ
УСТАНОВЕ

Управ
Управљање
љање
матер финансијским ресурсима
ијалн
им
ресурс
има

Израда финансијског плана и плана јавних
набавки
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XII-I

Шеф
рачуноводст
ва

Свакодневно праћење финансијских токова
прихода, расхода и финансијских средстава и
реализација у складу са буџетом установе

Током
године

Шеф
рачуноводст
ва

Усклађивање буџета установе са надлежним
органом локалне самоуправе и усвајање кроз
надлежне институције, Школски одбор

Током
године

Шеф
рачуноводст
ва

Сарадња са локалном самоуправом и
обезбеђивање средстава за несметано

Током
године

Управљање
административним
процесима

реализовање наставе
Аплицирање и учешће у пројектима

Током
године

Тим за
пројекте

Надзирање процес реализације свих јавних
набавки које школа спроводи

Током
године

Шеф
рачуноводст
ва

Поштовање и примена процедура рада
установе и вођење прописане документације

Током
године

Секретар
Педагог

Обезбеђивање ажурног и тачног вођења
административне документације и њено
систематско архивирање, у складу са законом

Током
године

Секретар
Педагог

Писање извештаја који обухватају све аспекте
живота установе и презентовање надлежним
органима установе и шире заједнице

I;VIII

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ

Израда општих
аката и документације
установе

Познавање, разумевање
и праћење
релевантних прописа

6.

Праћење свих измена релевантних закона и
подзаконских аката у области образовања,
радних односа и управногпоступка

Током
године

Секретар

Примена законских захтева у процесу
управљања и руковођења

Током
године

Секретар

Праћење стратегије образовања у Републици
Србији

Током
године

Планирање припреме општих аката школе

Током
године

Секретар

Обезбеђивање услова да општи акти и
документација установе буду законити,
потпуни и јасни онима којима су намењени

Током
године

Секретар

Обезбеђивање доступности свих општих аката
и документације установе онима којима су
намењени и другим заинтересованим лицима,
у складу са законом

Током
године

Секретар

Током
године

Секретар
Педагог

Прим
ена
општи
х
аката
и
докум
ентац
ије
устан
ове

Обезбеђење услова за поштовање
прописа, општих аката установе и
вођење установљене документације
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Инспекцијски надзори и извештаји о
спроведеним мерама
Израда планова за унапређење рада и
израда извештаја о спровођењу
тражених мера

Током
године

Секретар

Током
године

Секретар
Педагог

4.2. План рада Школског одбора
Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да је школски одбор орган
управљања у школи и да је његова надлежност:
1)
доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о
организацији и систематизацији послова;
2)
доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм
образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом
остваривању, вредновању и самовредновању;
3)
утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4)
доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5)
усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно
наставе у природи;
6)
расписује конкурс за избор директора установе;
7)
даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
8)
закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона;
9)
одлучује о правима и обавезама директора установе;
10)
доноси одлуку о проширењу делатности установе;
11)
разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и
стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовноваспитног рада;
12)
доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
13)
одлучује по жалби на решење директора;
14)
обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
ВРЕМЕ

САДРЖАЈ
− Разматрање и доношење Извештаја о раду
Школског одбора за за школску 2017/18.
годину
− Разматрање и доношење Плана рада
Септембар/
Школског одбора за за школску 2018/19.
Октобар
годину
− Усвајање Извештаја о самовредновању
− Доношење Плана стручног усавршавања
запослених
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НОСИОЦИ ПОСЛОВА
Председник
Директор
Секретар
Педагог
Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

Новембар

Јануар/
Фебруар
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− Разматрање и усвајање Извештаја о раду
школе –Извештај о реализацији Годишњег
плана рада за Школе за школску 2017/18.
годину
− Разматрање и усвајање Извештаја о раду
директора Школе у школској 2017/18. години
− Разматрање предлога и доношење годишњег
плана рада Школе за школску 2018/19.
годину
− Анализа Реализације Развојног плана и
Школског програма
− Именовање чланова Стручног актива за
развојно планирање
− Предлагање представника у:
− Тим за самовредновање;
− Тим за обезбеђивање квалитета и развој
Школе из реда локалне самоуправе
− Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништва из реда
локалне самоуправе
− Утврђивање коначног списка запослених за
посредовање у поступку заштите од
злостављења;
− Избор чланова Одбора за безбедност
− Избор библиотечког одбора
− Анализа и разрешавање других текућих
питања из живота рада школе и
− Друга питања из надлежности, која није
могуће унапред планирати
− Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и
дисциплини ученика на крају првог
тромесечја у школској 2018/19. години са
предлогом мера за разрешавање тешкоћа у
раду
− Утврђивање Предлога финансијског плана за
2019. годину за припрему буџета Републике
Србије и
− Друга питања из надлежности, која није
могуће унапред планирати
− Разматрање и усвајање Извештаја о раду
школе –Извештај о реализацији Годишњег
плана рада Школе на крају првог
полугодишташколске 2018/19. годину
− Разматрање и усвајање Извештаја о раду
директора Школе на крају првог
полугодишта школске 2018/19. години

Председник
Директор
Секретар
Педагог

Председник
Директор
Секретар
Педагог
Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

Март/
Април/
Мај

Јун
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− Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и
дисциплини ученика на крају првог
полугодишта школске 2018/19. години
− Извештај инспекцијских служби које су
пратиле рад Школе у протеклом
полугодишту
− Усвајање извештаја о извршеном попису
финансијске и нефинасијске имовине
− Усвајање извештај о пословању и годишњи
обрачун
− Припрема и учешће у прослави школске
славе – Дана Светог Саве
− Доношење Финансијског плана за 2019.
годину
− Доношење Плана јавних набавки за 2019.
годину и
− Друга питања из надлежности, која није
могуће унапред планирати
− Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и
дисциплини ученика на крају трећег
квалификационог периода школској 2018/19.
години
− Текућа питања из живота и рада школе
− Припрема прославе Дана школе и
− Друга питања из надлежности, која није
могуће унапред планирати
− Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и
дисциплини ученика на крају другог
полугодишта школске 2018/19. године
− Размататрање и усвајање Извештаја о
резултатима завршног испита
− Разматрање и усвајање извештаја о
остваривању наставног плана и програма
− Разматрање и усвајање Извештаја о
остваривању Плана стручног усавршавањ
− Усвајање Извештаја о извођењу излета,
ексурзија и наставе у природи у школској
2018/19. години
− Извештај о издавању школског простора
− Доношење одлуке о издавању у закуп
школског простора и
− Друга питања из надлежности, која није
могуће унапред планирати

Комисија

Председник
Директор
Секретар
Педагог

Председник
Директор
Секретар
Педагог
Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА Основне школе „Ћеле-кула“ Ниш:
1. Марија Дикић, представник Савета родитеља, председник,
2. Драгана Добреновић, представник локлне самоуправе, заменик председника,
3. Вукадин Крстић, представник запослених, члан,
4. Иван Димитријевић, представник запослених, члан,
5. Братислав Ђорђевић, представник Савета родитеља,
6. Мартин Пепић, представник Савета родитеља,
7. Јелен Јовановић, представник локлне самоуправе, члан,
8. Братислав Стојковић, представник локлне самоуправе, члан.

Ученички парламент
Синдикат

Данило Денић VIII1
Лазар Стевановић VIII1
Драгана Милошевић
Мирослав Савић

4.3. План рада Савета родитеља
Школа има Савет родитеља као саветодавно тело.Број чланова и начин избора Савета родитеља
утврђен је Законом о основама система образовања и васпитања, Статутом Школе и Пословником
о раду Савета родитеља.
Савет родитеља, на својим седницима, разматра питања:
➢ школског календара,
➢ услова рада школе,
➢ успеха ученика,
➢ безбедности ученика,
➢ екскурзија ученика, заштите и уређења школске средине и
➢ друга питања утврђенаСтатутом школе.
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Новембар

Септембар

Време
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Садржај
1. Конституисање Савета родитеља (избор председника
, заменика и записничара Савета родитеља)
2. Доношење Плана рада Савета родитеља за текућу
школску годину
3. Разматрање извештаја о раду Школе – Извештај о
остваривању Годишњег плана рада школе у школској
2017/18. Години
4. Разматрање извештаја о раду директора Школе
5. Разматрање извештаја о успеху и дисциплини
ученика на крају школске године
6. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за
школску 2018/19. годину
7. Предлагање представнике у:
- Стручни актив за Развојно планирање
- Тим за инклузивно образовање
- Тим за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања;
- Тим за самовредновање;
- Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
-Тим за развојмеђупредметних компетенција и
предузетништва
- Тим за професионалну орјентацију;
- Представика и његовог заменика за Општински савет
родитеља
8. Учешће у разматрању предлога плана и програма
излета, екскурзија и наставе у природиза школску
2019/20. годину
9. Безбедност ученика у школи, излети, екскурзије и
настава у природи
10. Накнада висине за наставнике за реализацијуизлета,
ексурзија и наставе у природи за школску 2017/18.
годину
1. Информисање о раду, успеху и дисциплини ученика
на крају првог класификационог периода
2. Мере за побољшавање услова рада и успеха ученика
3. Сарадња са друштвеном средином, оставривање
школских пројеката

Носиоци послова
Директор
Педагог
Координатор

Директор
Председник Савета
родитеља
Педагог
Координатор

Јануар/фебруар
Март/Април
Мај/Јун

1. Разматрање извештаја о раду Школе – Извештај о
остваривању Годишњег плана рада школе у првом
полугодишту школске 2017/18. години
2. Разматрање извештаја о раду директора Школе у
првом полугодишту школске 2017/18. години
3. Разматрање извештаја о успеху и дисциплини
ученика на крају првог полугодишта школске 2017/18.
години
4. Учешће у организацији прославе школске славеДана Светог Саве
5. Набавка књига за одличне ученике и награда за
ученике који су освојили значајна признања на
такмичењима преко донатора и спонзора
1.Разматрање извештаја о успеху и дисциплини
ученика на крају III класификационог периода
2. Информација о укључивању родитеља у
остваривању појединих задатака из Годишњег плана
рада школе и оцена разултата рада
3. Професионална оријентација ученика
5. Бесплатни уџбеници за школску 2019/20. годину
1. Прослава Дана школе
2. Разматрање извештаја о успеху и дисциплини
ученика на крају другог полугодишта и резултата
завршног испита
3. Разматрање Извештаја о реализованој настави у
природи и излету у школској 2018/19. Години
4. Разматрање Извештај о реализованој екскурзији у
школској 2018/19. години

Директор
Педагог
Председник Савета
родитеља
Координатор

Директор
Председник Савета
родитеља
Педагог
Координатор
Директор
Председник Савета
родитеља
Педагог
Координатор

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ РОДИТЕЉА
1-1
Милош Пејичић
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ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ РОДИТЕЉА
5-1
Јасна Симић

1-2

Ивана Марковић

5-2

Бранка Ковачевић

2-1

Дарко Цветковић

6-1

Соња Станимировић

2-2

Сандра Тасић

6-2

Јасмина Игњатовић

2-3

Милош Петковић

7-1

Данијела Милојић Рашић

3-1

Јелена Вељковић

7-2

Мила Миљковић

3-2
4-1
4-2

Милош Ђорђевић
Александра Митровић
Емина Јовић

8-1
8-2

Мирела Христић
Славица Ђорђевић

4.4. План рада Наставничког већа

АВГУСТ

1. Организација поправних испита и формирање комисија
2. Извештај о самовредновању и вредновању рада Школе
3. Подела задужења наставницима за израду ГПР школе
4. Подела предмета на наставнике, одељењска старешинства
5. Припреме за пријем првака

СЕПТЕМБАР

1. Кућни ред у школи
2. Разматрање Извештаја о реализацији ГПР за претходну школску годину (Извештај
директора, Извештај Тима за самовредновање)
3. Разматрање и усвајањеГодишњег плана рада Школе
4. Екскурзије ученика
5. Идентификација ученика за секције, изборну и изборне наставне програме и
ваннаставне активности
6. Припреме за обележавање Дечје недеље
7. Безбедност ученика у Школи
8. Снабдевеност ученика уџбеницима и прибором

ОКТОБАР

1. Идентификација ученика за додатну и допунску наставу
2. Идентификација ученика којима је потребна додатна подршка
3. Разматрање и усвајање анекса ШРП и анекса ШП (по потреби)
4.Стручно усавршавање наставника
1. Анализа реализације програма за протекли период (редовна, додатна,
допунска, изборнанастава)
2. Анализа успеха и дисциплине за први класификациони период

ЈАНУАР
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Активности

НОВЕМБАР

Време

1. Организација и обележавање школске славе

ФЕБРУАР
МАРТ

1. Доношење одлуке о коришћењу уџбеника, приручника и наставних средстава за
наредну школску годину
2. Организовање припремне наставе
3. Професионална оријентација ученика

МАЈ

1. Припреме за пробни завршни испит осмака
2. Анализа успеха и дисциплине на крају III класификационог периода
3. Организација родитељских састанака

1. Припреме за прославуДана школе и подела задужења
2. Анализа резултата са такмичења
3. Утврђивање успеха ученика VIII разреда
4. Анализа реализације програма за протекли период (редовна, додатна,
допунска,изборна настава)
5. Доношење одлуке о ученику генерације
6. Похваљивање и награђивање ученика
7. Организација другарске вечери за ученике VIII разреда

ЈУН

АПРИЛ

1. Утврђивање општег успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
2. Анализа реализације програма за протекли период (редовна, додатна,
допунска, изборнанастава, слободне активности)
3. Разматрање Извештаја о реализацији ГПР за прво полугође (Извештај директора,
Извештај Тима за самовредновање, реализација Акционог плана)
4. Организовање родитељских састанака
5. Припреме за такмичења и додатна настава

1. Анализа реализације програма за протекли период (редовна, додатна,
допунска,изборна настава)
2. Анализа успеха и дисциплине ученика од I до VII разреда
3. Завршни испит- анализа постигнућа
4. Анализа извештаја о реализованим екскурзијама
5. Анализа рада Наставничког већа

По потреби, у току шкоске године, Наставничко веће бавиће се и следећим питањима:
• организацијом презентације или предавања о актуелним темама
• анализирањем извештаја о пројектима који се реализују
• предлагањем тачака за Школски одбор
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4.5. План рада Педагошког колегијума
Стручна већа, односно њихови руководиоци, директор школе и стручни сарадници чине
Педагошки колегијум. Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са
пословима директора из члана 62. став 3. (тачка 1. до 3 и тачка 5. – 7.) Закона о основама система
образовања и васпитања.
Надлежности педагошког колегијума су да:
• се стара о осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада;
• се стара о остваривању Развојног плана установе;
• организује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за унапређивање и
усавршавање рада наставника, васпитача и стручног сарадника;
• планира стручно усавршавање запослених;
• усмерава и усклађује рад стручних органа у установи.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе
САДРЖАЈ РАДА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Анализа распореда часова

септембар

Анализа распореда дежурства у школи

септембар

Распоред контролних и писмених задатака

септембар

Распоред додатне, допунске наставе и секција

септембар

Утврђивање распореда Отворених врата

септембар

Предлог набавке стручне литературе и наставних средстава

октобар, према потреби

Усвајање предлога Одељенског већа за ученике који ће образовање
стицати по ИОП-у

октобар

Праћење реализације инклузивног програма

током школске године

Анализа предлога ваннаставних активности

август, септембар

Праћење реализације наставних и ваннаставних активности

током школске године

Усвајање плана стручног усавршавања према предлозима стручних
већа

септембар

Праћење реализације плана стручног усавршавања

током школске године

План школских такмичења

фебруар

Разматрање предлога наставника за стицање звања

по потреби

Анализа посећених угледних часова

током школске године

Вредновање квалитета рада и предлози мера за унапређивање
образовно – васпитног рада и иновирање Школског програма

током школске године

Анализа реализације Школског развојног плана

током школске године
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4.6. Планови рада Одељењских старешина
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ I И II РАЗРЕДА
ШТА РАДИМО
1. Приредба поводом пријема првака
2. Договор о раду – одељењска правила
понашања – усвајање
3. Како треба да учимо
4. Беџ наше одељењске зајаеднице
5. Различити смо али су нам права иста
6. Припреме за Дечју недељу и
реализација плана и програма
7. Дечја недеља
8. Пишем песму за нашу Одељењску
заједницу
9. Како чувам углед наше Одељењске
заједнице
10. Ведар одељењски састанак – дечје
стваралаштво
11. Различити смо али се заједно играмо и
дружимо
12. Наши проблеми
13. Догодило се значајно
14. Помоћ у учењу
15. Гледамо цртане филмове
16. Уређујемо учионицу
17. Како сми извршили задатке у току
првог полугодишта
18. Припреме новогодишње одељењске
приредбе
19. Новогодишња приредба
20. Како смо провели празнике – обичаји
21. Свети Сава- припрема прославе
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КО РАДИ

КАДА
РАДИ
IX

КАКО РАДИ

X

XI
ОДЕЉЕЊСКА
ЗАЈЕДНИЦА

XII
I

Радимо у свим
облицима рада и
средствима којима
располажемо.
Највише користимо
радионичарски облик
рада јер нам пружа
много изазова у раду
и сви подједнако
учествују

НАЧИН
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Најчешће
презентације биће
на паноима у самој
учионициили у
ходнику у
зависности од
теме. Презентације
ће бити и на ЦДима уколико
обезбедимо
средства. Неке
презентације биће
изведене у виду
приредбе , као на
пример запријем
првака. Свака
радионица ће бити
прпраћена неком
од презентација по
договору у оквиру
одељења. Садржај
који обухватају
ненасилну
комуникацију
презентовћемо као
порукe – слике –
цртеже на паноима
или као скечеве у
одељењу, школи

ПОСТИГНУЋА
У радионици
увек долази до
блиске сарадње
међу
ученицима,
тако да
очекујемо да
сви резултати
буду веома
добри.
Сарадња мора
да постоји да би
се дошло до
планираног
циља.
Веома је битно
да одељењски
старешина буде
координатор
као и
равноправни
учесник, који ће
током целог
процеса
препознавати,
чак и унапред
предвидети
елементе који
могудовести до

22. Какав треба да буде прави друг
23. Дечја штампа – разговор
24. Шта радимо у слободно време
25. Шта умем најбоље да радим
26. Поклон за маму
27. Уређивање зидних новина
28. Домаћи рад ученика
29. Уређујемо учионицу
30. Ускрс – наш највећи празник
31. Хуманитарне и сабирне акције ученика
32. Анализа постигнутих резулата – шта
поправити
33. Култура понашања у учионици, школи
и на јавним местима
34. Помоћ ученицима у савладавању
тешкоћа у комуникацији и дружењу
35. Припремуе за прославу Дана школе
36. Какви смо били у I – II разреду

или на Дечјем
парламенту

II

III
IV

V
VI

тешкоћа у
реализацији
планираног.
За успешан рад
веома је битно
створити
пријатну климу.
Наравно да
очекујемо
сарадњу са
стручном
службом,
директором и
Дечјим
парламентом,
јер без те
сарадње
резултати неће
у потпуности
бити остварени.

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ III РАЗРЕДА
ШТА РАДИМО

КО РАДИ

1. Друг другу – креативна радионица
ОДЕЉЕЊСКА
2. Променио бих, јер ми смета ..
ЗАЈЕДНИЦА
3. Моја порука мира (21. 09. Међународни Дан
мира)
4. Сви различити а сви једнаки (осврт на
инклузију)
5. Дечја недеља
6. Ставови о правди
7. Изненади пажњом - инклузија
8. Делујемо јединствено
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КАДА
РАДИ
IX

X

КАКО РАДИ
Тимски: прилагођава
своје мишљење групи
ради изналажења
заједничког решења;
Саосећајна
комуникација:
осећања, потребе,
мишљења и слушање,
разумевање и
уважавање;

НАЧИН
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Радионичарски
облик
презентације:
-искуствено
учење
-игровни
контекст
Презентација ће се
вршити

ПОСТИГНУЋА
Подстицање
развоја
личности и
социјалног
сазнања
ученика овог
узраста.
Ученици
постају активни
учесници у

9. Стереотипи о девојчицама и дечацима
10. Наши рођендани
11. Ми и они – деца и одрасли
12. Колико и како ме воле мама и тата
13. Шта је толеранција, узајамно поштовање,
уважавање, брига о другима?
14. Зашто ми дају ''погрдне надимке''
15. Умем да кажем ''извини''
16. Запејвамо, радујмо се Новој години
17. Колико и како ТВ утиче на наше понашање
18. Уа! неправда
19. Отворено разговарамо о недопустивом
понашању у школи
20. Да ли учим само због оцене?
21. Хуманитарна акција –друг другу
22. Није тешко бити фин – радионица
23. Умем да покажем шта знам
24. Код друга - другарице уважавам ...
25. Она заслужује највећу пажњу – моја мама
26. Хоћу да помогнем другу у учењу
(инклузија)
27. Сачувај природу, како би уживао-ла у њој
28. Моје понашање - пример другима
29. Не смем то да радим без помоћи одраслих
30. Живот је леп – креативна радионица
31. Како користим своје драгоцено слободно
време
32. Сукоби код куће – превазилажење разлога
за сукоб
33. Хајде да се дружимо
34. Уважавање различитости и особености
(осврт на инклузивно образовање
35. Наше оцене
36. Весела радионица за крај
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Форум театар

XI

XII

I
ОДЕЉЕЊСКА
ЗАЈЕДНИЦА
II
Форум театар
III
Радионица

IV

V
Одељењска
заједница радионица
VI

Истраживање: избор,
прикупљање,
критичка анализа и
провера података из
више извора као
начин решавања
проблема;
Ненасилно решавање
сукоба: дијалог,
преговарање,
аргументовано
излагање;
Симулацијске методе:
игра улога,
симулирање
доношења одлука;
Стваралачке методе:
израда новина,
писама или прилога,
плаката, обраћање
локалној заједници;

комбиновањем
метода и техника
рада:
-пројекти, анализа
случаја, дискусија,
расправа,
преговарања,
дијалог, интервју,
дописивање, игра
улога,
симулирање,
драматизација,
писање писама или
прилога за новине,
израда плаката;

процесу
васпитања и
образовања и
изграђују
сазнања, умења,
способности и
вредноси
неопходне за
формирање
аутономне,
компетентне,
одговорне и
креативне
личности,
одговорне и
отворене за
договор и
сарадњу, која
поштује себе и
друге.
Развијање
свести о значају
заштите и
очувања
природе и
животне
средине.

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ IV РАЗРЕДА
ШТА РАДИМО
1. Друг другу – креативна радионица
2. Променио бих, јер ми смета ..
3. Моја порука мира (21. 09. Међународни Дан
мира)
4. Сви различити а сви једнаки (осврт на
инклузију)
5. Безбедност деце у саобраћају (МУП)
6. Ставови о правди
7. Изненади пажњом - инклузија
8. Делујемо јединствено
9. Полиција у служби грађана (МУП)
10. Наши рођендани
11. Ми и они – деца и одрасли
12. Колико и како ме воле мама и тата
13. Шта је толеранција, узајамно поштовање,
уважавање, брига о другима?
14. Насиље као негативна појава (МУП)
15. Умем да кажем ''извини''
16. Запејвамо, радујмо се Новој години
17. Колико и како ТВ утиче на наше понашање
18. Превенција и заштита деце од опојних
дрога и алкохола (МУП)
19. Отворено разговарамо о недопустивом
понашању у школи
20. Да ли учим само због оцене?
21. Безбедно
коришћење
интернета
и
друштвених мрежа (МУП)
22. Није тешко бити фин – радионица
23. Умем да покажем шта знам
24. Превенција и заштита деце од трговине
људима (МУП)
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КО РАДИ
ОДЕЉЕЊСКА
ЗАЈЕДНИЦА

КАДА
РАДИ
IX

МУП

X
МУП

XI
МУП

XII
МУП
I

МУП
II
ОДЕЉЕЊСКА
ЗАЈЕДНИЦА
МУП

III

КАКО РАДИ

НАЧИН
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Тимски: прилагођава
своје мишљење групи
ради изналажења
заједничког решења;
Саосећајна
комуникација:
осећања, потребе,
мишљења и слушање,
разумевање и
уважавање;
Истраживање: избор,
прикупљање,
критичка анализа и
провера података из
више извора као
начин решавања
проблема;
Ненасилно решавање
сукоба: дијалог,
преговарање,
аргументовано
излагање;
Симулацијске методе:
игра улога,
симулирање
доношења одлука;
Стваралачке методе:
израда новина,
писама или прилога,
плаката, обраћање
локалној заједници;

Подстицање
развоја
личности и
социјалног
Радионичарски
сазнања
облик презентације: ученика овог
узраста.
-искуствено учење Ученици
-игровни контекст постају активни
Презентација ће се
учесници у
вршити
процесу
комбиновањем
васпитања и
метода и техника
образовања и
рада:
изграђују
-пројекти, анализа
сазнања, умења,
случаја, дискусија,
способности и
расправа,
вредноси
преговарања,
неопходне за
дијалог, интервју,
формирање
дописивање, игра
аутономне,
улога, симулирање, компетентне,
драматизација,
одговорне и
писање писама или
креативне
прилога за новине,
личности,
израда плаката;
одговорне и
отворене за
договор и
сарадњу, која
поштује себе и
друге.

ПОСТИГНУЋА

25. Она заслужује највећу пажњу – моја мама
26. Хоћу да помогнем другу у учењу
(инклузија)
27. Сачувај природу, како би уживао-ла у њој
28. Заштита од пожара (МУП)
29. Не смем то да радим без помоћи одраслих
30. Живот је леп – креативна радионица
31. Како користим своје драгоцено слободно
време
32. Заштита од техничко – технолошких
опасности и природних непогода (МУП)
33. Хајде да се дружимо
34. Уважавање различитости и особености
(осврт на инклузивно образовање
35. Наше оцене
36. Весела радионица за крај

Форум театар
МУП

Развијање
свести о значају
заштите и
очувања
природе и
животне
средине.

IV

V
Радионица
МУП
VI
Одељењска
заједница радионица

Шта радимо

Ко ради

1. Актуелна питања
ученика
2. Опредељивање за
изборне предмете,
сређивање педагошке
документације

Одељенски
старешина
О З и одељењски
старешина

Када
ради

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ V РАЗРЕДА
Како ради

Постигнућа (очекивани резултати)

IX

Разговор

Оснаживање ученика новим чињеницама и
сазнањима

IX

Путем анкете коју
потписују родитељи и
достављају школи;

Ученици и њихови родитељи имају могућност
избора и самим тим учествују у организацији
школских активности

3. Формирање одељенске
заједнице

Одељенска заједница IX

4. Опремљеност
уџбеницима и прибором

ОЗ и одељењски
старешина
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X

Демократским избором и
гласањем за предложене
кандидате
Подела пристиглих
уџбеника и наручивање
нових

Упознавање ученика и задобијање поверења
ученика
Помоћ ученицима да набаве потребне уџбенике и
прибор да би се обезбедио несметани рад у
савладавању градива

5. Рад са ученицима на
уређењу учионица и
чувању школске имовине
(припрема и поставка
изложбе поводом Дечје
недеље)

ОЗ, одељењски
старешина

6. Правила понашања у
школи (анализа „Малог ОЗ, одељењски
принца“ и других
старешина
лектира)
7. Отворено разговарамо
о недопустивом
понашању у школи –
инклузија ученика са
специфичним захтевима

ОЗ, одељењски
старешина, педагог,
школски полицајац

8. Како се осећаш у
ОЗ, одељењски
петом разреду? Проблеми
старешина
и решења
9. Игре по слободном
ОЗ, одељењски
избору
старешина
10. 16.11.2014. –Дан
толеранције - брига о
другима (инклузија);
неспоразуми са
другарима и како их
решити („Мали принц“)
11. Моја безбедност, али
и безбедност других су
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X

X

X

Договор са ученицима,
ангажовањем ученика на Развијање естетских навика, бољег односа према
уређењу коришћењем
школској имовини, осећаја заједништва и потребе да
ученичких радова, акција се оплемени радни простор
сређивања
Дефинисање правила
понашања и
осмишљавање паноа који
садржи та правила,
разговор о проблемима,
превазилажење
конфликата медијацијом
Дискусија са ученицима,
давање упутстава коме
да се обрате,
представљање проблема
којима се бави стручна
служба; објашњење шта
је инклузија

Уочавање негативних појава у понашању ученика и
покушај да се кроз разговор, размену мишљења и
медијацију превазиђу проблеми.

Ученици ће се осећати сигурније ако знају да у
школи постоји група људи која може да им помогне
уколико имају неки проблем. Развија се боља
комуникација на релацији ученик-школа и
ученицима пружа осећај да имају коме да се обрате.
Упознавање са инклузијом.

X

Разговор

Дружење и разговор може помоћи у решавању
међусобних проблема

XI

По предлогу ученика

Игра и дружење могу побољшати међусобне односе
у одељењу.

ОЗ, одељењски
старешина

XI

Радионица

Неговање слободе мишљења и сарадничког односа;
сви смо ми различити, а лепо функционишемо
заједно

ОЗ, одељењски
старешина

XI

Разговор о томе како
избећи опасност (по

Ученици ће јасно дефинисати појаве које угрожавају
њихову сигурност и кроз разговор можда постати

на првом месту (примери
из лектире са освртом на
„Малог принца“)
12. Учио сам и оцене
показују колико - анализа ОЗ, одељењски
рада у претходном
старешина
периоду
ОЗ, одељењски
13. Предавање на тему
старешина,
''Правилна исхрана''
здравствени радници

могућству са стручним
лицима)

свесни како и сами могу изазвати опасну ситуацију
и угрозити своју или туђу безбедност

XI

Сваки ученик анализира
сопствени рад и оцене
које има

Развијање самокритичког односа према сопственом
раду и постигнућима

XII

Предавање

Развијање здравих навика код деце и заштита
здравља детета

Размена искустава
ученика путем дијалога

Неговање одговорности за сопствене поступке,
кампања против насиља, агресивности, вандализма,
дроге, алкохолизма, пушења. Подстицање ученика
на бригу о људима и здравом окружењу.
Подстицање ученика да организују културне,
спортске и друге активности

14. Како користим своје
драгоцено слободно
време

ОЗ

15. Анализа успеха на
крају 1. полугођа

ОЗ, одељењски
старешина

XII

16. Наша веровања и
обичаји

ОЗ, одељенски
старешина

XII

17. Припреме за
прославу Нове године
18. Хуманитарна акција
Улепшајмо некоме
Божић
19. Прослава школске
славе Светог Саве
20. ТВ емисија коју
најрадије гледаш, зашто?
21. Другарски и
сараднички односи у
одељењу- ми и они-

ОЗ, одељењски
старешина

XII

ОЗ

I

Израда пакетића за
сиромашну децу

I

Одељењска прослава

II

Разговор

II

Подељени у насумичне
парове добијају задатак
да представе свог пара
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ОЗ, одељењски
старешина
ОЗ, одељењски
старешина
ОЗ, одељењски
старешина

XII

Коментарисање оцена из
дневника, размена
мишљења
Разговарамо и
презентујемо примере из
искуства и окружења
Израда маски и
честитики, журка

Реално сагледавање резултата, самокритички однос
према сопственим резултатима рада
Истицање значаја традиције, проширивање знања о
обичајима у Срба и јачање националног идентитета
Дружење и подизање позитивне атмосвере пред
Нову годину, развијање другарских односа
Развијање хуманих вредности
Истицање значаја традиције, учење српских обичаја
и јачање националног идентитета
Указивање ученицима на правилан избор и одабир
емисија,садржаја које гледају на телевизији
Подстицање ученика да се заинтересују за живот,
интересовања и слабости својих другара и да са
њима сарађују на неком заједничком задатку;

дечаци и девојчице;
прихватање
различитости (инклузија)
22. . Предавање на тему
''Утицај дроге, пушења и
алкохола на развој
детета''
23. Пројекција видео
филма
24. Учимо заједно,
припреме за такмичења и
зашто је то добро
25. Друштвено-користан
рад – уређење учионице
26. Значај спорта,
спортске активности
27. Упознавање са
околином, заштита,
обнова и унапређивање
животне средине
28. Одељење је један
тим-тим који побеђује,
Ускрс и најлепша
ускршња корпа
29. Анализа успеха на
крају 3. класификационог
периода

развијање сарадничког односа и превазилажење
различитости

ОЗ, одељењски
старешина,
здравствени радници

II

Предавање

Развијање здравих навика код деце и заштита
здравља детета; указивање на негативне ефекте ових
средстава по ментални и физички развој младих

ОЗ, одељењски
старешина

II

Одлазак у биоскоп или
пројекција у школи

Упознавање са правилима понашања у културним
установамаи дружење

ОЗ, одељењски
старешина

III

Радионица

Организовање ученика за међусобну помоћ у учењу
и буђење унутрашње мотивације за рад

ОЗ, одељењски
старешина

III

Акција сређивања и
чишћења

ОЗ

III

Утакмица

ОЗ, одељењски
старешина

III

Обилазак

Упознавање са значајним објектима у близини
школе, буђење свести за бригу о природи

ОЗ, одељењски
старешина

IV

Квиз знања са осталим
ОЗ и избор најлепше
ускршње корпе

Развијање знања,вештина, естетских вредности и
такмичарског духа као правих вредности за
истицање квалитета

ОЗ, одељењски
старешина

IV

Дискусија

Критички осврт на постигнуте резултате

IV

Презентација хобија,
подучавање правилима
организације
манифестације

Боље упознавање ученика, тражење заједничких
интересовања

30. Како користим
ОЗ, одељењски
слободно време-мој хоби,
старешина
Првомајски уранак
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најбоље што умеју
осталима

Ученици активно доприносе лепшем изгледу свог
радног простора, развијају осећај припадности
школи и исказију бригу за њен изглед
Развијање такмичарског духа и међуодељењско
дружење

31. Такмичили смо се и
постигли успех
32. Шетња у природичувамо биљке и
животиње, надахнућа и
изазови за стваралаштво
и рад на фестивалу
„Пролећне ноте, риме и
слике“
33. Подсећање на
правила понашања на
екскурзији
(аналитички осврт на
„Малог принца“)

ОЗ, одељењски
старешина

Презентација
најуспешнијих
такмичара

Подстицање на такмичења и истицање правих
вредности

ОЗ, одељењски
старешина

V

Обилазак

Упознавање са биљним и животињским светом,
богаћење знања и јачање еколошке свести и
свеукупни допринос школе у томе

ОЗ, одељењски
старешина

V

Дискусија

Указивање на правила лепог понашања

V

Приредба, изложба,
ликовни и литерарни
радови

Развијање осећаја припадности школи и традицији

VI

Дискусија

Аналитичко сагледавање резултата учења и
такмичења

VI

Разговор, предлози

Подстицање да деца читају, обиђу нека места, друже
се и размењују искуства

ОЗ, одељењски
34. Прослава Дана
старешина,
школе, поставка тематске наставник ликовне
изложбе
културе и ликовна
секција
35. Анализа постигнутих
ОЗ, одељењски
резултата током школске
старешина
године
36. Како лепо и корисно
ОЗ, одељењски
провести летњи распуст
старешина
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V

Шта радимо

Ко ради

1. Актуелна питања
ученика
2. Опредељивање за
изборне предмете,
сређивање педагошке
документације

Одељенски
старешина
О З и одељењски
старешина

Када
ради

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ VI РАЗРЕДА
Како ради

Постигнућа (очекивани резултати)

IX

Разговор

Оснаживање ученика новим чињеницама и
сазнањима

IX

Путем анкете коју
потписују родитељи и
достављају школи;

Ученици и њихови родитељи имају могућност
избора и самим тим учествују у организацији
школских активности

3. Формирање одељенске
заједнице

Одељенска заједница IX

4. Опремљеност
уџбеницима и прибором

ОЗ и одељењски
старешина

X

5. Безбедност деце у
саобраћају (МУП)

МУП

X

6. Правила понашања у
школи (анализа
ОЗ, одељењски
„Малог принца“ и других старешина
лектира)
7. Отворено разговарамо
о недопустивом
понашању у школи –
инклузија ученика са
специфичним захтевима
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ОЗ, одељењски
старешина, педагог,
школски полицајац

X

X

Демократским избором и
гласањем за предложене
кандидате
Подела пристиглих
уџбеника и наручивање
нових
Ненасилно решавање
сукоба: дијалог,
преговарање,
аргументовано излагање
Дефинисање правила
понашања и
осмишљавање паноа који
садржи та правила,
разговор о проблемима,
превазилажење
конфликата медијацијом
Дискусија са ученицима,
давање упутстава коме
да се обрате,
представљање проблема
којима се бави стручна
служба; објашњење шта
је инклузија

Упознавање ученика и задобијање поверења
ученика
Помоћ ученицима да набаве потребне уџбенике и
прибор да би се обезбедио несметани рад у
савладавању градива
Ученици постају активни учесници у процесу

Уочавање негативних појава у понашању ученика и
покушај да се кроз разговор, размену мишљења и
медијацију превазиђу проблеми.

Ученици ће се осећати сигурније ако знају да у
школи постоји група људи која може да им помогне
уколико имају неки проблем. Развија се боља
комуникација на релацији ученик-школа и
ученицима пружа осећај да имају коме да се обрате.
Упознавање са инклузијом.

8. Како се осећаш у
петом разреду?
Проблеми и решења
9. Полиција у служби
грађана (МУП)
10. 16.11.2014. –Дан
толеранције - брига о
другима (инклузија);
неспоразуми са
другарима и како их
решити („Мали принц“)
11. Моја безбедност, али
и безбедност других су
на првом месту (примери
из лектире са освртом на
„Малог принца“)
12. Учио сам и оцене
показују колико - анализа
рада у претходном
периоду
13. Предавање на тему
''Правилна исхрана''

ОЗ, одељењски
старешина

X

Разговор

Дружење и разговор може помоћи у решавању
међусобних проблема

МУП

XI

Ненасилно решавање
сукоба: дијалог,
преговарање,
аргументовано излагање

Ученици постају активни учесници у процесу

ОЗ, одељењски
старешина

XI

Радионица

Неговање слободе мишљења и сарадничког односа;
сви смо ми различити, а лепо функционишемо
заједно

ОЗ, одељењски
старешина

XI

Разговор о томе како
избећи опасност (по
могућству са стручним
лицима)

Ученици ће јасно дефинисати појаве које угрожавају
њихову сигурност и кроз разговор можда постати
свесни како и сами могу изазвати опасну ситуацију
и угрозити своју или туђу безбедност

ОЗ, одељењски
старешина

XI

Сваки ученик анализира
сопствени рад и оцене
које има

Развијање самокритичког односа према сопственом
раду и постигнућима

ОЗ, одељењски
старешина,
здравствени радници

XII

Предавање

Развијање здравих навика код деце и заштита
здравља детета

Размена искустава
ученика путем дијалога

Неговање одговорности за сопствене поступке,
кампања против насиља, агресивности, вандализма,
дроге, алкохолизма, пушења. Подстицање ученика
на бригу о људима и здравом окружењу.
Подстицање ученика да организују културне,
спортске и друге активности

14. Насиље као негативна
појава (МУП)
МУП
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XII

15. Анализа успеха на
крају 1. полугођа

ОЗ, одељењски
старешина

XII

16. Наша веровања и
обичаји

ОЗ, одељенски
старешина

XII

17. Припреме за прославу ОЗ, одељењски
Нове године
старешина
18.Превенција и заштита
деце од опојних дрога и
МУП
алкохола (МУП)
19. Прослава школске
славе Светог Саве
20. ТВ емисија коју
најрадије гледаш, зашто?
21. Безбедно коришћење
интернета и друштвених
мрежа (МУП)
22. . Предавање на тему
''Утицај дроге, пушења и
алкохола на развој
детета''
23. Пројекција видео
филма
24. Превенција и заштита
деце од трговине људима
(МУП)
25. Друштвено-користан
рад – уређење учионице
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ОЗ, одељењски
старешина
ОЗ, одељењски
старешина
МУП

XII

Коментарисање оцена из
дневника, размена
мишљења
Разговарамо и
презентујемо примере из
искуства и окружења
Израда маски и
честитики, журка

Реално сагледавање резултата, самокритички однос
према сопственим резултатима рада
Истицање значаја традиције, проширивање знања о
обичајима у Срба и јачање националног идентитета
Дружење и подизање позитивне атмосвере пред
Нову годину, развијање другарских односа

I

Размена искустава
ученика путем дијалога

I

Одељењска прослава

II

Разговор

II

Размена искустава
ученика путем дијалога

Ученици постају активни учесници у процесу

Ученици постају активни учесници у процесу
Истицање значаја традиције, учење српских обичаја
и јачање националног идентитета
Указивање ученицима на правилан избор и одабир
емисија,садржаја које гледају на телевизији

ОЗ, одељењски
старешина,
здравствени радници

II

Предавање

Развијање здравих навика код деце и заштита
здравља детета; указивање на негативне ефекте ових
средстава по ментални и физички развој младих

ОЗ, одељењски
старешина

II

Одлазак у биоскоп или
пројекција у школи

Упознавање са правилима понашања у културним
установамаи дружење

МУП

III

Радионица

Ученици постају активни учесници у процесу

ОЗ, одељењски
старешина

III

Акција сређивања и
чишћења

Ученици активно доприносе лепшем изгледу свог
радног простора, развијају осећај припадности
школи и исказију бригу за њен изглед

26. Значај спорта,
спортске активности
27. Упознавање са
околином, заштита,
обнова и унапређивање
животне средине
28. Заштита од пожара
(МУП)
29. Анализа успеха на
крају 3. класификационог
периода

ОЗ

III

Утакмица

Развијање такмичарског духа и међуодељењско
дружење

ОЗ, одељењски
старешина

III

Обилазак

Упознавање са значајним објектима у близини
школе, буђење свести за бригу о природи

МУП

IV

Размена искустава
ученика путем дијалога

Развијање знања,вештина, естетских вредности и
такмичарског духа као правих вредности за
истицање квалитета

ОЗ, одељењски
старешина

IV

Дискусија

Критички осврт на постигнуте резултате

30. Како користим
ОЗ, одељењски
слободно време-мој хоби,
старешина
Првомајски уранак

IV

31. Такмичили смо се и
постигли успех

V

ОЗ, одељењски
старешина

32 Заштита од техничко –
технолошких опасности
и природних непогода
МУП
(МУП)
33. Подсећање на
правила понашања на
екскурзији
(аналитички осврт на
„Малог принца“)

ОЗ, одељењски
старешина

ОЗ, одељењски
34. Прослава Дана школе, старешина,
поставка тематске
наставник ликовне
изложбе
културе и ликовна
секција
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Презентација хобија,
подучавање правилима
организације
манифестације
Презентација
најуспешнијих
такмичара

Боље упознавање ученика, тражење заједничких
интересовања
Подстицање на такмичења и истицање правих
вредности

V

Обилазак

Ученици постају активни учесници у процесу

V

Дискусија

Указивање на правила лепог понашања

V

Приредба, изложба,
ликовни и литерарни
радови

Развијање осећаја припадности школи и традицији

35. Анализа постигнутих
резултата током школске
године
36. Како лепо и корисно
провести летњи распуст

ОЗ, одељењски
старешина

VI

Дискусија

Аналитичко сагледавање резултата учења и
такмичења

ОЗ, одељењски
старешина

VI

Разговор, предлози

Подстицање да деца читају, обиђу нека места, друже
се и размењују искуства

Шта радимо

Ко ради

1. Избор представника
одељењске заједнице

Одељењска
заједница

2. Опредељивање за
изборне предмете,
сређивање педагошке
документације

ОЗ и
одељењски
старешина

3. Родитељски састанак;
избор за Савет родитеља
4. Опремљеност
уџбеницима и прибором
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Када ради

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ VII РАЗРЕДА
Како ради

Постигнућа (очекивани резултати)

IX

Демократским избором
и гласањем за
предложене кандидате

Активно учешће ученика у раду школе и
учествовање у планирању и реализацији наставног
процеса; учење демократским вредностима

IX

Путем анкете коју
потписују родитељи и
достављају школи;

Ученици и њихови родитељи имају могућност
избора и самим тим учествују у организацији
школских активности

Одељењски
старешина и IX
родитељи
ОЗ и
одељењски IX
старешина

5. Рад са ученицима на
уређењу учионица и
чувању школске
имовине

ОЗ,
одељењски
старешина

X

6. Правила понашања у
школи и избегавање
негативних појава
(кашњење, бежање са
часова, конфликти...)

ОЗ,
одељењски
старешина

X

Избор врше родитељи
гласањем за своја три
представника
Подела пристиглих
уџбеника и наручивање
нових
Договор са ученицима,
ангажовањем ученика
на уређењу, акција
сређивања
Поновно дефинисање
правила понашања,
разговор о проблемима,
превазилажење
конфликата
медијацијом

Активно укључивање родитеља у живот школе
путем њихових представника
Помоћ ученицима да набаве потребне уџбенике и
прибор да би се обезбедио несметани рад у
савладавању градива
Развијање естетских навика, бољег односа према
школској имаовини, осећаја заједништва и потребе
да се оплемени радни простор
Уочавање негативних појава у понашању ученика
и покушај да се кроз разговор, размену мишљења и
медијацију превазиђу проблеми
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7. Професионална
оријентација-занимања
за које сам способан

ОЗ,
одељењски
старешина,
педагог,
школски
полицајац

X

8. Подсећање на права
детета, али и на обавезе
ученика у школи

ОЗ,
одељењски
старешина

X

9. Проблеми које имам у
савладавању градива

ОЗ,
одељењски
старешина,
педагог

X

10. Учио сам и оцене
показују колико сам
напредовао-анализа рада
у претходном периоду

ОЗ,
одељењски
старешина

XI

11. Другарски и
сараднички односи у
одељењу - ми и они дечаци и девојчице

ОЗ,
одељењски
старешина

XI

12. Моја безбедност, али
и безбедност других су
на првом месту

ОЗ,
одељењски
старешина,
школски
полицајац

XI

13. Посета концерту,
представи, утакмици,
сајму, музеју...

ОЗ,
одељењски
старешина

XI

Осмишљавање паноа
који садржи права и
обавезе ученика којих
се треба придржавати у
школи.
Дискусија, радионице
Осмишљавање паноа
који садржи права и
обавезе ученика којих
се треба придржавати у
школи
Дискусија о уоченим
проблемима и
начинима да се
превазиђу
Сваки ученик
анализира сопствени
рад и оцене које има
Подељени у насумичне
парове добијају задатак
да представе свог пара
најбоље што умеју
осталима
Анкета ко и како
угрожава безбедност
ученика; разговор са
полицајцем како избећи
опасности
Организована посета

Дружење може побољшати другарске односе и
зближити ученике; школа није само место за учење
лекција већ и за културну афирмацију и
социјализацију.
Укључивање ученика у живот и интересе школе
Самостално креирање паноа који садржи
експлицитно набројана права и обавезе стално ће
подсећати ученике да их се придржавају
Уз помоћ педагога и одељењског старешине
могуће је превазићи потешкоће и улити осећај да
се отвореним разговором може постићи много тога
позитивног
Развијање самокритичког односа према
сопственом раду и постигнућима
Подстицање ученика да се заинтересују за живот,
интересовања и слабости својих другара и да са
њима сарађују на неком заједничком задатку;
развијање сарадничког односа и превазилажење
различитости
Ученици ће јасно дефинисати појаве које
угрожавају њихову сигурност и кроз разговор
можда постати свесни како и сами могу изазвати
опасну ситуацију и угрозити своју или туђу
безбедност
Дружење може побољшати другарске односе и
зближити ученике; школа није само место за учење
лекција, већ и за културну афирмацију и
социјализацију

14. Предавање на тему
''Утицај дроге, пушења и
алкохола на развој
детета''
15. Како организовати
време и учити и
забављати се
16. Анализа успеха на
крају 1. полугођа
17. Припреме за
прославу Нове године
18. Хуманитарна акција
Улепшајмо некоме
Божић
19. Прослава школске
славе Светог Саве
20. Покажи ко си на
такмичењима

21. Моје понашање –
пример дугима (тема у
оквиру Акционог плана
школе)
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ОЗ,
одељењски
старешина,
здравствени
радници
ОЗ
ОЗ,
одељењски
старешина
ОЗ,
одељењски
старешина
ОЗ
ОЗ,
одељењски
старешина
ОЗ,
одељењски
старешина
ОЗ,
одељењски
старешина,
педагог

Предавање лекара

Развијање здравих навика код деце и заштита
здравља детета; указивање на негативне ефекте
ових средстава по ментални и физички развој
младих

X

Размена искустава
ученика путем дијалога

Давање предлога, савета својим вршњацима
развија осећај да сами могу да помогну једни
другима и позитивно утичу на побољшање
резултата учења

X

Коментарисање оцена
из дневника, размена
мишљења

Реално сагледавање резултата, самокритички
однос према сопственим резултатима рада

X

Израда маски и
честитики, журка

Дружење и подизање позитивне атмосвере пред
Нову годину, развијање другарских односа

I

Израда пакетића за
сиромашну децу

Развијање хуманих вредности

I

Одељењска прослава

Истицање значаја традиције, учење српских
обичаја и јачање националног идентитета

I

Подстицање на учешће
на такмичењима

II

Разговор о теми,
исписивање
формулисаних
закључака

X

Повећање мотивисаности за доказивање знањем,
способностима, вештином, развијање такмичарског
духа
Отворен разговор доприноси бољем разумевању на
релацији одрасли-деца, ученик-наставник, детеродитељ
Отворена комуникација, толеранција, укључивање
ученика у живот и интерес школе, самопоштовање
и поверење у сопствене ставове, одговорност за
сопствене поступке, помоћ бољих ученика
слабијима

22. Пубертет - промене у
сазревању

ОЗ,
одељењски
старешина

II

23. Како користим своје
драгоцено слободно
време (тема у оквиру
реализације Акционог
плана школе)

ОЗ,
одељењски
старешина,
педагог

II

ОЗ,
одељењски
старешина

II

Акција сређивања и
чишћења

Ученици активно доприносе лепшем изгледу свог
радног простора, развијају осећај припадности
школи и исказију бригу за њен изглед

ОЗ

III

Акција

Развијање еколошке свести

III

Предавање

Уважавање интересовања ученика и покушај да се
изађе у сусрет њиховим потребама

III

Квиз и утакмица са
осталим ОЗ

Развијање такмичарског духа и промоција спорта и
знања као правих вредности за истицање квалитета

III

Излагање ученика

Развија способност сагледавања и анализе
резултата и уважавање труда оних који су дали све
од себе у складу са својим могућностима

IV

дискусија

Критички осврт на постигнуте резултате

IV

Презентација хобија

Боље упознавање ученика, тражење заједничких
интересовања

24. Друштвено-користан
рад – уређење и
оплемењивање школског
простора
25. Акција сакупљања
сировина за рециклажу

ОЗ,
одељењски
26. Предавање по избору старешина,
ученика
педагог,
здравствени
радник...
ОЗ,
27. Одељење је један тим
одељењски
- тим који побеђује
старешина
ОЗ,
28. Дао сам све од себе
одељењски
да успем!
старешина
29. Анализа успеха на
ОЗ,
крају 3.
одељењски
класификационог
старешина
периода
30. Како користим
ОЗ,
слободно време - мој
одељењски
хоби
старешина
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Дискусија, анализа
Ученици могу да сазнају више о променама које им
материјала, постављање се дешавају, да добију подршку и одговоре на
питања
питања која их муче
Неговање одговорности за сопствене поступке,
кампања против насиља, агресивности,
Размена искустава
вандализма, дроге, алкохолизма, пушења.
ученика путем дијалога Подстицање ученика на бригу о људима и здравом
окружењу. Подстицање ученика да организују
културне, спортске и друге активности

ОЗ,
одељењски
старешина
ОЗ,
32. Он/она је мој узор
одељењски
старешина
33. Подсећање на
ОЗ,
правила понашања на
одељењски
екскурзији
старешина
ОЗ,
34. Прослава Дана
одељењски
школе
старешина
35. Анализа постигнутих ОЗ,
резултата током школске одељењски
године
старешина
ОЗ,
36. Како лепо и корисно
одељењски
провести летњи распуст
старешина
31. Такмичили смо се и
постигли успех

V

Презентација
најуспешнијих
такмичара

Подстицање на такмичења и истицање правих
вредности

V

Представљање узора,
излагање, дискусија

Промоција правих вредности

V

дискусија

Указивање на правила лепог понашања

V

приредба

Развијање осећаја припадности школи и традицији

VI

дискусија

Аналитичко сагледавање резултата учења и
такмичења

VI

Разговор, предлози

Подстицање да деца читају, обиђу нека места,
друже се и размењују искуства

САДРЖАЈ
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КО РАДИ

КАКО

1. Избор председништва ОЗ
2. Родитељски састанак; Дечија права/недеља
3. Укључивање ученика у додатну и допунску
наставу и слободне активности
4. Екскурзија ученика
5. Превентивна радионица за децу – Шта је насиље?

Одељењска
заједница

Разговор и
консултативна метода,
радионица

1. Анализа рада свих облика наставе
2. Дечија штампа и њена улога у образовањукоришћење читаонице

Одељењска
заједница

Радионица

КАДА

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ VIII РАЗРЕДА
ПОСТИГНУЋА

IX

Поштовање
договора и
задовољство у
раду, развијање
дргарских односа

X

Примена успешних
облика рада и
литературе,
богатство знања,

3. Реализација програма у оквиру Дечије недеље
4. Школа је место где се негује позитивна социјална
клима
5. Превентивна радионица – Како користим своје
драгоцено слободно време
1. Анализа успеха и дисциплине ученика након првог
тромесечја
2. Уређивање школског простора
3. Обележавање Дана толеранције (Шта је толеранција,
узајамно поштовање, уважавање, брига о другима)
4. Актуелна тема – Безбедност ученика у школи
5. Сајам књига-посета

Одељењска
заједница

Разговор
Форум театар

1. Превентивна радионица – Како реагујемо на насиље?
2. Актуелна тема: Моје понашање- пример другима
3. Анализа постигнутих резултата
4. Прослава Нове године

Одељењска
заједница

Превентивна радионица

Одељењска
заједница

Разговор,
консултативна метода

Одељењска
заједница

Разговор,
консултативна метода,
радионица

1. Обележавање Дана Светог Саве
2. Праћење рада ученика који иду на такмичење
1. Како одабрати свој будући позив (професионална
оријентација) – сарадња са педагогом
2. Организовање биоскопске или позоришне представе
3. Превентивна радионица – Писана или неписана
правила
1. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег тромесечја,
Родитељски састанак
2. Малолетничка делинквенција – предавање
3. Актуелна тема – Отворено разговарамо о правилима
понашања у школи
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развијање здравих
стилова живота

Одељењска
заједница

Разговор, радионица

Објективан став
према успеху,
договор за даљи
рад, значај
стручних скупова
XI
Неговање разлика у
мишљењу,
поверења,
одговорности за
сопствене поступке
Формирање и
неговање
XI
позитивних
I
стилова понашања
и поверења
Примена стечених
I
знања
Богаћење знања за
практичан и
II активан живот

III

Стицање и
продубљивање
знања и вештина,
упућивање на
значај самоучења

1. Опасности савременог друштва – дрога, сида и друге
заразне болести
2. Превентивна радионица – Како користим своје
драгоцено слободно време
3. Анализа резултата допунске наставе

Одељењска
заједница

Трибина,
разговор

1. Организовање припреме за Дан школе
2. Анализа успеха и владања – предлог за ученика
генерације
3. Организација другарске вечери
4. Организација припремне наставе
5. Родитељски састанак – анализа успеха и дисциплине
ученика осмог разреда

Одељењска
заједница

Разговор, консултативна
метода

1.
Сређивање
администрације
2. Завршни испит
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Одељењска
заједница

радионица,

Разговор, консултативна
метода

I
V

V

V
I

Неговање
одговорност за
сопствене поступке
Подизање
самосвести о
могућим
последицама за
неодговорност у
раду и понашању
Квалитетно
прелазилажење
неуспеха
Добар ниво знања за
завршни испит, рад
прија и награђује
се, подршка је
важна и потребна
Заокружена је прва
фаза у учењу, знам
шта даље могу и
треба да урадим за
себе

4.7. Планови рада Одељењских већа
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА
Руководилац: Мирјана Василев
Септембар:
1. Припрема и усвајање планова рада редовне наставе и осталих активности
2. Подела за рад у слободним активностима
3. Снабдевеност ученика уџбеницима и прибором
4. Опредељење ученика за изборне предмете
5. Идентификација ученика за инклузију
6. Родитељски састанак
7. Текућа питања
Новембар:
1. Анализа реализације наставних планова свих облика наставе
2. Анализа напредовања ученика у учењу и владање ученика
3. Употреба наставних средстава
4. Извештај о раду са децом у инклузији
5. Коришћење слободног времена ученика – режим радног дана
6. Припреме за одржавање родитељског састанка
Јануар:
1. Реализација планова рада на крају првог полугодишта
2. Утврђивање нивоа постигнућа и владања ученика
3. Рад тимова за инклузију
4. Припреме за одржавање родитељског састанка
5. Прослава школске славе ''Свети Сава''
Март:
1. Анализа реализације наставних планова свих облика наставе
2. Анализа напредовања ученика у учењу и владање ученика
3. Резултати рада допунске наставе
4. Постигнути резултати у инклузивном раду
5. Договор о посетама, излетима, екскурзијама
6. Родитељски састанак
Јун:
1. Реализација наставних и ваннаставних планова рада
2. Утврђивање нивоа постигнућа и владање ученика
3. Похвале и награде за најбоље ученике
4. Колико смо успешно радили инклузију (процена и пропусти)
5. Родитељски састанак
6. Анализа рада већа
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА
Руководилац: Драган Митровић
СЕПТЕМБАР:
1. Разматрање и усвајање планова и програма рада
2. Снабдевеност ученика уџбеницима, прибором, дечјом штампом
3. Распоред контролних вежби
4. Планирање излета
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НОВЕМБАР:
1. Извештај о реализацији програма рада у настави и осталим активностима
2. Анализа успеха и дисциплине ученика у 1. тромесечју
3. Употреба наставних средстава
4. Родитељски састанак
5. Текућа питања
ЈАНУАР:
1. Реализацији плана и програма редовне и допунске наставе и слободних активности
2. Утврђивање успеха по предметима, утврђивање оцена из владања и васпитно – дисциплинске
мере и општег успеха на крају 1. полугођа.
3. Прослава Светог Саве
4. Родитељски састанак
5. Текућа питања
МАРТ:
1. Реализацији плана и програма редовне и допунске наставе и слободних активности
2. Анализа успеха и владања ученика на крају 3. тромесечја
3. Припреме за прославу дана школе
4. Текућа питања (коришћење дечије штампе, такмичења ...)
ЈУН:
1. Извештај о реализацији програма рада у настави и осталим активностима
2. Утврђивање успеха по предметима, утврђивање оцена из владања и васпитно – дисциплинске
мере и општег успеха на крају 2. полугођа
3. Похвале и награде за ученике на крају године
4. Сређивање педагошке документације
5. Родитељски састанак
6. Текућа питања
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА
Руководилац: Александра Манић
СЕПТЕМБАР:
1. Разматрање и усвајање планова и програма рада
2. Планирање излета, посета, сусрета
3. Снабдевеност ученика уџбеницима, прибором, дечјом штампом
4. Утврђивање броја и распореда писаних и контролних вежби
5. Припреме за родитељски састанак
6. Текућа питања
НОВЕМБАР:
1. Извештај о реализацији програма рада у настави и осталим активностима
2. Анализа успеха и дисциплине ученика у I тромесечју
3. Подстицање дечје радозналости и креативности
4. Родитељски састанак
ЈАНУАР:
1. Реализација планова и програма рада редовне и допунске наставе
2. Утврђивање успеха по предметима, утврђивање оцена из владања и васпитно-дисциплинске мере и
општег успеха на крају I полугођа
3. Прослава Светог Саве
4. Текућа питања (избор најбољег појединца, одељења, избор најуређеније учионице за I плугодиште,
припрема за родитељски састанак)
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МАРТ:
1. Реализација планова и програма рада редовне, допунске наставе и слободних активности
2. Успех и дисциплина ученика на крају класификационог периода
3. Анализа постигнутих резултата на такмичењима ученика
4. Родитељски састанак
ЈУН:
1. Извештај о реализацији планова и програма рада у настави и осталим активностима
2. Утврђивање успеха по предметима, утврђивање оцена из владања и васпитно-дисциплинске мере и
општег успеха на крају школске године
3. Похвале, награде и родитељски састанак
4. Извештај о раду Одељењског већа за протеклу школску годину
5. План рада Одељењског већа за школску 2015/2016. годину
6. Текућа питања (одржавање родитељског састанка, летовање...)
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА
Руководилац: Љиљана Марковић
СЕПТЕМБАР:
1. Разматрање и усвајање планова и програма рада у настави и ваннаставним активностима
2. Упознавање Одељењског већа са образовним стандардима за 4 разред за предмете: Српски језик,
Математика,
3. Идентификација ученика за инклузивно образовање и сарадња са стручном службом
4. Бројно стање ученика; снабдевеност ученика уџбеницима, прибором и претплата на штампу
5. Распоред писмених задатака
6. Планирање излета, посета и екскурзије
7. Родитељски састанак
НОВЕМБАР:
1. Реализација наставног плана и програма свих облика наставе
2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја
3. Родитељски састанак
ЈАНУАР:
1. Реализација планова и програма рада у настави и ваннаставним активностима
2. Утврђивање успеха по предметима, утврђивање оцена из владања и васпитно-дисциплинске мере и
општег успеха на крају првог полугођа
3. Прослава Светог Саве
4. Родитељски састанак
МАРТ:
1. Реализација планова и програма рада редовне, допунске и додатне наставе и слободних активности
2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја
3. Анализа постигнућа у раду по захтевима инклузије
4. Укључивање у припреме за обележавање Дана школе
5. Родитељски састанак
ЈУН:
1. Реализација планова и програма рада свих облика наставе
2. Утврђивање успеха по предметима, оцена из владања, општег успеха на крају школске године и
васпитно-дисциплинске мере
3. Похвале и награде за ученике за показане резултате, родитељски састанак
4. Анализа рада Одељењског већа
5. План рада за следећу школску годину
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6. Текућа питања
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА
Руководилац: Јелена Радовановић
СЕПТЕМБАР:
1. Доношење и усвајање Годишњег плана рада Одељењског већа, разматрање и усвајање осталих
планова рада
2. Снабдевеност уџбеницима и прибором за рад
3. Родитељски састанак
ОКТОБАР:
1. Ко, када и где може да ми помогне – припрема за час одељењског старешине
2. Реализација наставног плана и програма – тешкоће и како их решити
3. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I класификационог периода са предлогом мера
4. Уједначавање критеријума оцењивања
5. Родитељски састанак
ЈАНУАР:
1. Реализација планова и програма свих облика васпитно-образовних активности у I полугођу
2. Утврђивање оцена по предметима, оцена владања и васпитно-дисциплинске мере, успеха ученика
3. Припрема за школска такмичења
4. Зимовање ученика, родитељски састанак, припреме за прославу Светог Саве
МАРТ:
1. Реализација планова и програма свих облика васпитно-образовних активности
2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају III класификационог периода
3. Анализа остварених резултата на такмичењима
4. Родитељски састанак
5. Припреме за прославу Дана школе
ЈУН:
1. Реализација планова и програма свих облика васпитно-образовних активности
2. Утврђивање оцена по предметима, оцена владања и васпитно-дисциплинске мере, успеха ученика
на крају наставне године
3. Предлог ученика за награде и похвале, предлагање чланова испитних комисија и организација
припремне наставе, летовање ученика и родитељски састанак.
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА
Руководилац:Марина Николић
СЕПТЕМБАР:
1. Предлог годишњег Плана рада већа
2. Снабдевеност ученика уџбеницима и прибором за рад
3. Усвајање Плана рада већа и свих планова рада (редовна,допунска,додатна настава,слободне
активности,одељењске заједнице,одељењског старешине,изборне наставе)
4. Утврђивање распореда писмених задатака и писмених вежби
5. Родитељски састанак
ОКТОБАР:
1. Ко, када и где може да ми помогне – час одељењског старешине
2. Реализација наставног плана и програма свих облика наставе
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3. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I класификационог периода са предлогом
мера
4. Уједначавање критеријума оцењивања
5. Родитељски састанак
ЈАНУАР:
1. Реализација планова и програма свих облика васпитно - образовних задатака у I
полугођу
2. Утврђивање оцена по предметима, оцена владања и васпитно-дисциплинске мере, успеха
ученика
3. Припреме за прославу Светог Саве
4. Припрема за школска такмичења
5. Родитељски састанак
МАРТ:
1. Реализација планова и програма свих облика васпитно - образовних активности
2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају III класификационог периода
3. Проблеми слабих ученика и како их решити пре краја године
4. Родитељски састанак
МАЈ:
1. Дан школе - мој празник
2. Екскурзија ученика
3. Измиривање финансијских обавеза ученика
ЈУН:
1. Реализација планова и програма свих облика васпитно - образовних активности
2. Утврђивање оцена по предметима, оцена владања и васпитно-дисциплинске мере, успеха
ученика на керају наставне године, предлог ученика за награде и похвале.
3. Анализа резултата са такмичења..
4. Родитељски састанак
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА
Руководилац: Марија Петровић
Септембар:
1. Разматрање и усвајање Плана рада одељењског већа и одељењског старешине
2. Снабдевеност ученика књигама и прибором
3. Опремљеност кабинета наставним средствима потребним за извођење наставе
4. Утврђивање распореда писмених задатака, контролних задатака и писмених вежби
5. Слободне активности ученика, додатна и допунска настава – усклађивање термина
6. Родитељски састанак, избор представника за Савет родитеља, најава екскурзије
Октобар:
1. Реализација свих облика наставе: редовне, додатне, допунске, слободних активности
2. Анализа успеха и владања ученика на крају 1. класификационог периода;
3. Уједначавање критеријума оцењивања ученика
4. Родитељски састанак
Јануар:
1. Реализација планова и програма свих облика васпитно-образовних активности
2. Утврђивање оцена по предметима, оцена владања и васпитно-дисциплинских мера и успеха
ученика
3. Активности наставника и ученика везаних за прославу школске славе „Свети Сава“
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4. Родитељски састанак
Март:
1. Реализација планова и програма свих облика васпитно-образовних активности
2. Успех ученика на крају 3. класификационог периода; владање ученика на крају 3. класификационог
периода
3. Анализа остварених резултата на такмичењима и припрема за предстојећа такмичења
4. Родитељски састанак
Мај:
1.Прослава Дана школе, активности наставника и ученика
2. Екскурзија
јун:
1. Реализација планова и програма свих облика васпитно-образовних активности
2. Утврђивање успеха ученика на крају школске године (предлози за похвале и награде ученика за
остварене резултате); владање ученика на крају школске године
3. Родитељски састанак

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА
Руководилац: Татјана Јандрић
СЕПТЕМБАР:
1. Усвајање планова рада Одељењског већа, одељењског старешине, одељењскезаједнице, Савета
родитеља и друштвено-корисног рада за школску 2016/2017.годину.
2. Снабдевеност ученика уџбеницима, прибором за рад и презентација дечије штампе
3. Распоред писмених задатака, контролних вежби и тестова
4. Укључивање ученика у рад додатне, допунске наставе и слободних активности
5. Организација екскурзије
6. Родитељски састанак
ОКТОБАР:
1. Реализација програма свих облика наставе
2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја
3. Уједначавање критеријума оцењивања ученика
4. Анализа изведене екскурзије (ако буде реализована)
5. Родитељски састанак
ЈАНУАР:
1. Реализација васпитно-образовних задатака у првом полугодишту
2. Утврђивање: оцена по предметима, оцена владања и васпитно-дисциплинске мере, успеха
ученика
3. Припреме за прославу Светог Саве
4. Родитељски састанак
МАРТ:
1. Реализација редовне наставе и осталих активности васпитно-образовног рада
2. Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода
3. Анализа остварених резултата на такмичењима и припреме за виши ранг
4. Родитељски састанак
МАЈ:
1. Предлог за ученика генерације
2. Анализа такмичења ученика и припреме ученика за државно такмичење
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3.
4.
5.
ЈУН:
1.
2.

Припреме за прославу Дана школе, награде најбољима
Организација припремне наставе за квалификациони испит
Другарско вече

Реализација редовне наставе и осталих активности васпитно-образовног рада
Утврђивање оцена по предметима, оцена владања и васпитно-дисциплинске мере, успеха
ученика
3. Родитељски састанак
4. План рада Одељењских старешинa
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4.8.

Планови рада стручних сарадника

План рада библиотекара
Подручје рада
Планирање и програмирање
Израда глобалног и
оперативног плана рада; израда
плана рада секције; израда
оријентационог распореда
садржаја рада са ученицима од
првог до четвртог разреда у
библиотеци током школске
године
Васпитно-образовна делатност
Упознавање ученика са радом
библиотеке; развијање
читалачких навика;обука
ученика за самостално коришћење библиотечког фонда;
реализација часова
библиотекара у првом и
другомразреду. Наставна
јединица:Упознавање ученика
са школском библиотеком и
фондом; сарадња са
наставницима

Библиотечко-информациона
делатност
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Реализатор

Време
Циљеви и задаци
реализације

библиотекар

Почетак
школске
године

Остваривање организоване,
осмишљене и континуиране
делатности школске библиотеке у
условима живота и рада школе

учитељ и
библиотекар,
ученици

У току
школске
године

Систематско упознавање ученика са
фондом библиотеке и упућивање
ученика на мреже библиотека у
локалној средини; обучавање
ученика за самостално коришћење
различитих извора знања и свих
врста информација у настави и ван
ње; помоћ ученицима при избору
литературе; сарадња са предметним
наставницима и припремање
ученика за самостално коришћење
разних информација – часови
библиотекара; остваривање
програма рада секције и др.
слободних активности ученика;
усмеравање ученика у складу са
њиховим интересовањима и
потребама; навикавање ученика на
правилно руковање и чување фонда
библиотеке; сарадња са
наставницима у утврђивању
годишњег плана обраде лектире и
коришћење наставничкосарадничког дела библиотеке;
одабирање и припремање
литературе за разне образовноваспитне активности

Реализација стручних пословаобрада нових књига;
формирање картотеке
корисника;вођење дневне
статистике

Културна и јавна делатност
Израда летописа школе.
Учешће у припреми школског
листа; изложба нових књига;
сарадња са установама у
области културе;учешће у
организовању разних
културних активности
школе;сарадња са новинскоиздавачким кућама
Стручно усавршавање
Присуствовање састанцима
Актива школских
библиотекара; присуство
семинарима, трибинама и
стручним скуповима за
библиотекаре; праћење стручне
литературе; остали послови.

130

библиотекар

У току
школске
године

Информисање корисника
библиотеке о новој
литератури;припремање тематских
изложби у вези са појединим
ауторима,акцијама,јубилејима;праћ
ење и евиденција коришћења фонда

Библиотекар,
наставници и
ученици

У току
школске
године

Учешће библиотеке у организацији
и реализацији културне и јавне
делатности у оквиру школе и на
нивоу школе у односу на
друштвену средину

библиотекар

У току
школске
године

Сручно усавршавање и
напредовање, благовремено
информисање и образовање,
посебно у оквиру библиотечке
делатности

План рада педагога школе
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА, ОДНОСНО
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
Планиране
Време
Динамика рада
Сарадници
активности
реализације
Учешће у изради
VI - IX
- увид у постојеће Програме и
Директор
Школског
анализа
Актив за развој
програма,Плана
- састанак са Тимовима
ШП
самовредновања
- измене и допуне Програма
Тим за
самовредновање
Израда Годишњег
VI - IX
- анализа појединих деловаГПШ Директор
плана рада школе
и предлози измена за њихово
руководиоци
унапређивање
Стручних и
Одељењских већа
Израда Годишњег и
IX - VI
- увид у званичне документа
Директор
месечних планова и
/Службени гласник/ и стручну
Наставници
програма рада
литературу
Учитељи
педагога
- израда образаца за месечно
планирање
Учешће у припреми
IX - VI
- прикупљање информација и
Тим за ИО
ИОП-а за поједине
учешће у изради педагошких
Родитељи
ученике
профила идентификованих
Саветовалиште за
ученика
децу и омладину
- размена мишљења на основу
Институт за
педагошког профила ученика
ментално здравље
- осмишљавање активноси
везаних за напредовање ученика
Учешће у припреми
сарадња са наставницима у
Директор
културних и јавних
IX
организацији хуманитарних
Учитељи
манифестација:
X
акција, културних активности
Наставници
Пријем првака
Дечија недеља
Подршка
VI – IX
-упознавање наставника са
ОС
наставницима у
значајем појединих васпитних
изради планова рада
тема и начина њихове
одељењског
реализације
старешине
- евалуација планова ОС
Учешће у избору и
VI , VIII
- увид у 40-часовну радну
Директор
предлозима
недељу наставника
одељењских
старешинстава
Формирање одељења VIII, IX
- упознавање наставника са
Педагог
1. разреда , и
структуром формираног
Учитељи
распоређивање
одељења
Директор
новоуписаних
- прикупљање анамнестичких
ученика.
података о ученицима
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II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Планиране активности
Време
Динамика рада
реализаци
је
Вредновање посећених
IX - VI
- најава часова путем огласне
часова /редовна настава
табле
и угледни часови/ и
- упознавање наставника са
израде дневних
протоколом праћења часова
припрема свих облика
- усмена и писана анализа
образовно васпитног
посећеног часа и дневних
рада
припрема
Учешће у изради
VI – IX
- анализа свих делова ГПШ и
годишњег извештаја о
предлози измена за њихово
раду установе у
унапређивање
остваривању свих
програма васпитнообразовног рада
Преглед дневника
XII, III,
- најава прегледа дневника
образовно- васпитног
VI, VIII
- запажања о прегледаним
рада
дневницима
- подршка наставницима у
вођењу педагошке
документације
Вредновање Годишњих IX, X
- израда инструмената за
планова рада
вредновање
наставника
- повратна информација о
прегледу
- предлог мера за евентуалне
корекције
Израда протокола за
- проучавање стручне
вредновање и
IX
литературе
самовредновање рада
- упознавање наставника са
школе:
израђеним протоколима
редовност предаје
месечних планова рада
наставника
инструмент за праћење
часова
инструменти за
вредновање дневних
припрема наставника
Анализа успеха ученика Класифик - израда табела за праћење
на класификационим
ациони
успеха ученика
периодима и
периоди
- упознавање ученика и
предлагање мера за
родитеља са постигнутим
њихово унапређивање
резултатима путем паноа
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Сарадници
Директор
Наставници
Тим за
самовредновање

Директор

Директор
ОС

Наставници
учитељи
Директор
Тим за
самовредновање
Тим за
самовредновање
Наставници
Учитељи
Директор

Директор
Наставници
Учитељи

Сарадња са
наставницима у процесу
вредновања школског
постигнућа према
образовним
стандардима:

Учешће у истраживању
образовно – васпитне
праксе на иницијативу
релевантних установа
Испитивање узрока
школског неуспеха уз
примену инструмента за
педагошку дијагностику
у индивидуалном и/или
групном и саветодавном
раду са учеником
Праћење динамике
оцењивања ученика

Учешће у изради
оптималног распореда
писмених задатака и
контролних вежби на
нивоу школе
Спровођењеистраживањ
а „Оптерећеност
ученика“

X
III, IV

- израда тестова знања и
одговарајућих инструмената
за њихову анализу
- укључивање предметних
наставника у преглед тестова
- упознавање Стручних већа
са резултатима теста

Учитељи
Предметни
наставници
Стручна већа

Током
године

- спровођење истраживања на
нивоу школе

Директор

Током
године

- примена одговарајућег
инструмента
- подршка ОС у отклањању
узрока неуспеха

ОС
Тим за ИО

Током
године

- преглед дневника
- подстицање наставника за
вођење појединачне
евиденције о постигнућима
ученика
- израда гантограма на нивоу
одељењских већа
- јавно истицање распореда
писмених и контролних
задатака
-спровођење анкете, обрада
података, квалитативна
анализа добијених разултата
- Презентација на
Наставничком већу

Директор

VIII, IX

X-III

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Планиране активности Време
Динамика рада
реализације
Помоћ наставницима у
током
- упућивање наставника на
савременом дидактичко године
одговарајућу литературу
– методичком
конципирању наставе
(избор наставних
метода и облика рада,
стратегије подучавања,
угледни часови ,
наставни
материјал…)
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ОС
Директор,
наставници

ОС

Сарадници
стручњаци
релевантних
установа
консултовање
стручне
литературе

Упознавање
одељењских старешина
са карактеристикама
генерације 1. и 5.
разреда и
новоформираних
одељења- Сусрет
одељењских старешина
и учитеља
Помоћ наставницима у
дидактичко –
методичком
осмишљавању рада са
даровитим ученицима и
ученицима са посебним
потребама
Пружање помоћи
одељенским
старешинама у
креирању и избору
садржаја ЧОС
Пружање помоћи
наставницима у
остравривању задатака
професиналне
оријентације и
каријерног вођења и
унапређење тог рада
Оснаживање наставника
за тимски рад
Информисање
наставника о променама
у образовању и
пружање подршке
њиховом активном
укључивању у те
процесе
IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА
Планиране активности
Испитивање детета за упис
у основну школу
Праћење дечијег развоја и
напредовања, као и
оптерећености ученика
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IX

током
године

током
године
(према
потребама
одељења)
током
године

Током
године
током
године

- израда протокола за унос
података
- информисање о
специфичностима појединих
ученика

ОС
Директор

- праћење напредовања
појединих ученика кроз посете
часова и индивидуалних
разговора
- сарадња са наставницима у
изради индивидуализованог
дидактичког материјала
- упућивање наставника на
коришћење литературе
- Избор тема у зависности од
проблема у оквиру ОЗ

Тим за ИО
дефектолози
специјалне школе
„14.октобар“

- упућивање наставника на
коришћење литературе

Тим за ПО
ОС

- иницирање чешћих састанака
- именовање координатора
свих тимова
- праћење званичних
образовних сајтова
- писани материјали за
наставнике

ОС

Директор
стручњаци
релевантних
институција у
области
образовања

Време
Динамика рада
реализације
IV, V
- ТТУ тест

Сарадници

током
године

ОС
наставници

- израда инструмената за
праћење напредовања и
оптерећености ученика
- коришћење ученичких
досијеа

Директор

Саветодавни разговори са
ученицима: новоуписаним,
ученици који су поновили
разред, ученици који имају
проблема у учењу и
понашању
Рад на професионалној
оријентацији ученика

током
године

- израда инструмента за
саветодавни рад са
ученицима,

ОС
наставници
Тим за ИО
Тим за заштиту
деце од насиља

X, II,VI

ОС
Тим за ПО

Пружање подршке и
помоћи ученицима у раду
Ученичког парламента

Током
године

Учествовање у појачаном
васпитном раду за ученика
који врше повреду правила
понашања у школи

током
године

- упознавање ученика
осмог разреда са
специфичностима средњих
школа и уписном
процедуром у средње
школе
- организовање трибине
поводом Светског дана
борбе против сиде
- организовање трибине о
превенцији болести
зависности
- корективни васпитни рад
са ученицима
- васпитни рад са ОС

Тим за подршку

директор
Тим за заштиту
деце од насиља

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Планиране активности
Спровођење активности и
реализација пројекта
предвиђених Развојним
планом школе
Организовање и
учествовање на општим и
групним родитељским
састанцима у вези сa
организацијом и
остваривањем васпитнообразовног рада
Пружање подршке
родитељима, старатељима у
раду са децом, односно
ученицима са: тешкоћама у
учењу,
проблемима у понашању,
проблемима у развоју,
професионалној
оријентацији,
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Време
реализације
Током
године

Динамика рада

Сарадници

по потреби

- у договору са ОС и
према потребама
родитеља

ОС
Директор

Током
године

- праћењем напредовања
ученика, увидом у
педагошку
документацију
наставника, разговором
са ОС, индивидуалним
разговорима са
ученицима

ОС
Наставници

Дефинисана динамика
Савет родитеља,
годишњим планом школе наставници
и развојним планом

Упознавање родитеља,
старатеља са важећим
законима, протоколима о
заштити деце, односно
ученика од занемаривања и
злостављања и другим
документима од значаја за
правилан развој деце
Пружање подршке и
помоћи родитељима у
осмишљавању слободног
времена ученика

Током
године

- праћењем измена и
допуна важећег закона и
других аката,
- благовремено
информисање родитеља
путем паноа,
обавештења, разговора

Секретар
Директор
Чланови Савета
родитеља и ШО

Током
године

Библиотекар

Сарадња са Саветом
родитеља

По потреби

- праћењем напредовања
ученика, увидом у
педагошку
документацију
наставника, разговором
са ОС, индивидуалним
разговорима са
ученицима
- информисање родитеља
и давање предлога који
се разматрају на Савету

Директор

VI.РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА
Планиране активности Време
Динамика рада
Сарадници
реализације
Сарадња са директором, Током
- праћењем и увидом у
Директор,
на истраживању
године
целокупну педагошку
Стручна већа и
постојеће васпитнодокументацију
активи
образовне, односно
- сарадњом са свим
образовно-васпитне
стручним телима и
праксе и специфичних
увидом у извештаје
проблема и потреба
- анализом резултата
установе и предлагање
самовредновања и
мера за унапређење,
вредновања рада школе
- редовна размена
информација (предлози,
договори)
Сарадња са директором Током
-изради стратешких
Директор,стручна
и стручним
године
докумената установе
служба,
сарадницима на
-анализа извештаја о
Секретар
заједничком планирању
раду школе
активности школе
Тимски рад на
Током
- увид у постојећу
Директор
проналажењу
године
документацију
најефикаснијих начина
- размена искуства на
унапређивања вођења
нивоу рада стручних тела
педагошке
у школи
документације у
- праћење измена и
установи
допуна правилника о
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Сарадња са
дефектолозима и
интересорном
комисијом у пружању
подршке
деци/ученицима за које
се доноси
индивидуални
образовни план

Током
године

начину вођења и
евиденцији јавних
исправа
- анализом ИОП-а
- предлози за измене и
допуне ИОП-а
- праћење напредовања
ученика који раде по
ИОП-у
- сарадња са родитељима
ученика

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Планиране активности
Време
Динамика рада
реализације
Учешће у раду:
Током
- информисање о
Наставничког већа
године
резултатима добијених
Педагошког колегијума
анкета
Стручног актива за развој
- давање саопштења
Школског програма
- прегледа
Стручних већа
- обављених истраживања
Одељењских већа
- предлози
Стручног актива за
- размена мишљења
развојно планирање
- евалуација
Тима за ИО
- планирање
Тима за заштиту деце од
- креирање активности
насиља
Тима за ПО

Дефектолози
специјалне школе
„14. октобар“
Тим за ИО
Директор
Чланови интересорне
комисије

Сарадници
Сви

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Планиране активности
Време
Динамика рада
Сарадници
реализације
Сарадња са:
Током
Директор
Општином Медијана
године
Педагог
Домом здравља Ниш
Библиотекар
Центром за социјални рад
Секретар
Институтом за ментално
Дипломирани
здравље
економиста за
Министарством просвете
материјалноШУ у Нишу
Јављање на телефон и
финансијске
Управом за обравовање,
пружање информација и послове
Заводом за унапређивање
упућивање на надлежне
ОС
квалитета образовања и
васпитања
ОШ „14.октобар“
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Свим школама на
територији општине Ниш
Националном службом за
запошљавање
Регионалним центром за
професионални развој
заполсених у образовању
Спортским центом Чаир
ПУ у Нишу

Током
године,
минимум
једном
месечно

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ПЕДАГОГА
1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу,
2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и васпитних
активности на нивоу школе,
3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада
педагога,
4. Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување материјала који садржи личне
податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога,
5. Педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне литературе и периодике, праћењем
информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; учествовањем у активностима
струковног удружења (Педагошко друштво Србије) и на Републичкој секцији педагога и
психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, учешћем на конгресима,
конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом акредитованих семинара,
похађањем стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним
сарадницима у образовању.
6. Планирани семинари према каталогу ЗУОВ и према плану стручног усавршавања који је донела
школа за школску 2017-18.годину
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Планови рада
стручних
актива
5. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА
Актив за школско развојно планирање
Актив за развој школског програма
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5
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5.1.

Актив за школско развојно планирање

Задаци:
• Води процес развојног планирања у школи.
• Пише Развојни план.
• Пише предлоге пројеката.
• Прати и процењује процес развојног планирања:
o укључивање и допринос различитих интересних група;
o степен задовољства учесника и корисника.
• Прати реализацију Развојног плана:
o прати реализацију циљева и задатака у целини;
o предлаже корекцију развојног плана у односу на измењене околности, у складу са
процесом самовредновања.
Стручни тим за школско развојно планирање је тесно повезан са тимом за самовредновање и заједно
обављају следеће активности:
• Анкетирање запослених, родитеља и ученика,
• Конкурисање за средства за релизацију пројеката,
• Сарађује са Стручним активом за развој школског програма,
• Сарађује с Тимом за инклузивно образовање у циљу пружања додатне подршке ученицима,
• Информише Школски одбор, Наставничко веће, Савет родитеља и Ученички парламент о свом
раду.
Акциони план рада:
МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ – АКТИВНОСТИ
•

IX

•
•
•
•
•

X-XI

XII

•
•
•

I
II-V

•
•

VI-VII

•
•
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Разматрање и анализа прикупљених информација и полазишта везаних за
даљи развој школе и наставног процеса – процена и анализа стања у циљу
израде Акционог плана за текућу школску годину
Израда коначне верзије анекса Школског развојног плана
Презентација анекса ШРП-а Савету родитеља
Презентација анекса ШРП-а Школском одбору
Дефинисање потреба и приоритета рада школе, као и развојних циљева,
Процес самовредновања рада школе (дефинисање активности и задатака,
носилаца, временске динамике, ресурса, начина евалуације), усаглашавање
процеса Самовредновања са Развојним планом школе
Праћење реализације ШРП-а и Акционог плана
Реализација ШРП-а и Акционог плана
Полугодишња анализа рада стручног тима и конципирање полугодишњег
извештаја о реализацији ШРП-а и Акционог плана рада школе за школску
2018/19. Год.
Реализација планираних задатака и активности за друго полугодиште шк.
2018/19. Године.
Праћење реализације планираних задатака и активности за друго полугодиште
шк. 2018/19. Године.
Анализа постигнутих резултата на нивоу Тима за ШРП и Тима за
самовредновање
Израда извештаја о раду Тима за ШРП и Тима за самовредновање

МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ – АКТИВНОСТИ
•

Током
године
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Презентација резултата остварености Годишњег плана и програма рада тима
за школску 2018/19. Наставничком већу,
• Презентација резултата остварености Годишњег плана и програма рада тима
за школску 2018/19. Школском одбору,
• Презентација резултата остварености Годишњег плана и програма рада тима
за школску 2018/19. Савету родитеља,
• Презентација резултата остварености Годишњег плана и програма рада тима
за школску 2018/19. Ученичком парламенту
• Сарадња са Тимом за безбедност ученика
• Сарадња с Тимом за инклузивно образовање-“ и реализацију ИОП-а –
препоручивање механизама реаговања у приступу развојним проблемима
ученицима,
• Сарадња са Тимом за стручно усавршавање: одабир и предлози програма за
стручно усавршавање наставника,
• Контакти са институцијама и установама од значаја за реализацију Плана и
програма рада тима,
• Учешће и организовање семинара и едукација планираних Развојним планом,
• Израда пројеката планираних Школским развојним планом,
• У току школске године акценат је на реализацији активности и пројеката,
обука са циљем подизања квалитета рада школе, компетенција наставника,
мотивације ученика, сарадничких односа.

АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 2018-2019.
ОБЛАСТ: Школски програм и Годишњи план рада
Носиоци и одговорна
Задаци
Активност
особа
Ускладити
Упознавање наставника са
Директор, стручни
Годишњи план
садржајем и функцијом Годишњег сарадник,
рада са потребама плана рада школе и његовој
Сви наставници
и условима рада у заснованости на Школском
школи
програму и Школском развојном
плану са акцентом на њиховој
усклађености
Укључивање свих наставника у
планирање рада за предстојећу
школску годину преко стручних
већа, тимова и осталих органа
школе
Усвајање и објављивање
Годишњег плана рада као
оперативног и функционалног
документа, доступног свим
заинтересованим корисницима

Време
реализације
Септембар,
октобар 2018.

Израда Анекса
Школског
програма

Стручни сарадник
Наставници предметне
и разредне наставе

Прво полугође

Носиоци и одговорна
особа
Директор школе

Време
реализације
Током
школске
године
Током
школске
године

Изменити и допунити постојећи
документ Школског програма и
усагласити са новодонетим
Правилницима

ОБЛАСТ:Ресурси

Задаци
Реновирање
учионица

Активност
Поправка плафона у две учионице

Замена
унутрашње
столарије

Набавка и замена старих врата
новим ПВЦ вратима

Директор школе

Обнова фасаде

Реновирање фасаде школске
зграде

Директор школе
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Током
школске
године

Поправка и
замена дотрајале
керамике и
санитарија у
школским
тоалетима
Уређење и
оплемењивање
атријума биљкама

Поправка плочица у
свлачионицама и тоалетима у код
сале за фискултуру;
Замена чучаваца WC шољама

Директор школе

Током
школске
године

Ангажовање наставника
биологије и ученика

Наставници биологије,
помоћно особље

Током
школске
године

Адаптација
подрумског
простора

Постављање ламината
Санација
Опремање

Директор школе

Прво полугође
2018.

Обезбеђивање
потребних
ресурса за
извођење наставе

Изнајмљивање школског
простора- Фискултурне сале Од
сопствених средстава
Донације

Директор школе

Током
школске
године

Носиоци и одговорна
особа
Наставници,
Стручна већа из
области предмета који
се полажу на
завршном испиту

Време
реализације
Прво полугође
2018.

ОБЛАСТ: Подршка ученицима

Задаци
Унапредити
образовноваспитни рад на
основу анализе
резултата ученика
на завршном
испиту

Активност
Прилагођавање редовне, додатне
и допунске наставе захтевима
завршног испита
Мотивисање ученика за похађање
припремне наставе за завршни
испит
Наставници прилагођавају начин
испитивања потребама завршног
испита
Унапредити
Индивидуализација наставе
доступност
(образовање по ИОП-у)
одговарајућих
Редовна допунска и додатна
облика подршке и настава
прилагођавања и Образовање у складу са
квалитета
стиловима учења ученика
образовања и
Вршњачка подршка учењу
васпитања
Укључивање ученика којима је
потребна додатна подршка у
школске приредбе
Велики број слободних
активности према
интересовањима ученика
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Друго
полугође 2019.
Током године

Наставници, ОС,
Стручни сарадник

Током
школске
године

ОБЛАСТ: Настава и учење

Задаци
Унапредити
квалитет
наставног
процеса

Оснаживање
тимског рада при
припремању и
реализацији
наставних
садржаја
Израда ИОП-а за
ученике
којима је
потребна додатна
друштвена
подршка
Реализација
угледних часова

Оснаживање
наставника за
коришћење
информационих
технологија
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Носиоци и одговорна
особа
Директор, стручни
сарадник,
Координатор Тима за
самовредновање,
Предметни наставници

Време
реализације
У току
школске
године

Појачати сарадњу са
стручним већима;
Подстицање и развијање
међупредметних компетенција и
предузетништва код наставника и
ученика
-Индентификовање ученика
којима је потребна додатна
друштвена подршка

Директор,
Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва

У току
школске
године

Одржавање огледних и угледних
часова на којима се примењују
иновативне методе учења,
међупредметне корелације, ИКТ
опрема („паметне табле“ и сл)
Организовање обука
ЕС дневник
Пројектна настава

СВ, НВ

У току
школске
године

Наставник
инфорнатике,
Координатор за СУ

Прво полугође
2018.

Активност
Организовање сталног
професионалног усавршавања
наставника и примене стечених
знања у реализацији наставног
процеса, са посебним акцентом на
побољшању дигиталних
компетенција наставника;
Примењивање тематског
планирања и пројектног учења;
Мотивисање ученика да редовно
посећују часове допунске, додатне
и припремне наставе;
Мотивисање ученика за учешће у
ваннаставним активностима –
секцијама, на трибинама,
презентацијама, такмичењима,
смотрама, приредбама и сл.

Стална
активност

Стручни сарадник,
Прво
Тим за ИОП
тромесечје
Предметни наставници

Усаглашавати
критеријум
оцењивања у
зависности од
структуре
одељења

Већу пажњу поклонити
индивидуалним
карактеристикама ученика
ињиховим могућностима

ОВ, Тим за ИОП

Од септембра
2018.

Носиоци и
одговорна особа
Директор школе,
Педагог,
Запослени,
Родитељи

Време
реализације
Прво полугође

ОБЛАСТ: Етос
Задаци
Унапредити
односе и сарадњу
међу ученицима,
запосленима, и
родитељима

Активност
Примена постојећих правилника;
Неговање равноправноправног
статуса и права запослених, без
повлашћених појединаца и група;
Уважава се право свих актера у
школи да буду правовремено и
адекватно информисани;
Негује се слобода изражавања уз
поштовање основних правила
лепог понашања;
Анимирање родитеља да се
активније укључе у школске
активности;
Стварање пријатне атмосфере која
подстиче ученике на толеранцију
и дружење (музика за време
одмора, уређен школски простор
усклађен са потребама и жељама
ученика);
Настављање рада са ученицима
на неговању добрих другарских
односа, толеранције, разумевања
и уважавања различитости.
Промовисање и
Израда извештаја о резултатима
поштовање
наставника и ученика;
резултата ученика Презентација на седницама НВ,
и наставника
ШО, СР.
Побољшати
Утврђивање листе предлога;
односе међу
Реализација конкретних садржаја:
запосленима
-спортско рекреативне активности
организовањем
-евиденција и обележавање
различитих
важних датума
активности
-информисање запослених о
путовањима
-организовање путовања
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Стална
активност

Директор
Школе, координатори
тимова

На
класификацион
им периодима

Директор
школе
Председник
синдиката

Стална
активност

ОБЛАСТ: Руковођење, организација и обезбеђивање квалитат

Задаци
Ефикасно
управљање

Стручно
усавршавање
запослених

Пријем деце из
вртића
Посета вртићима

Активност
Редовно вршење педагошкоинструктивног увида и праћење
образовно-васпитног рада;
Праћење реализације акционих
планова тимова за развојно
планирање и самовредновање;
Награђивање вредних радника и
ученика;
Равноправна подела послова међу
запосленима;
Упућивање запослених на стручно
усавршавање;
Праћење плана стручног
усавршавања;
Прављење личних планова
стручног усавршавања;
Прављење плана презентације
школе;
Посете вртићима;

Пројектно
аплицирање код
донатора

Праћење конкурса;
Одабир теме у складу са
потребама;
Писање пројеката;
Реализација пројеката.
Руководилац : Даниела Николић
Чланови :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Весна Ђорђевић
Ирена С. Здраваковић
Марија Илић
Маја Јоцић
Снежана Јевтовић
Миљана Павловић
Јелена Стојановић
Милица Жупањевац, представник УП
Јасна Симић, родитељ
Јелена Јовановић, представник локалне самоуправе

Носиоци и
одговорна особа
Директор школе,
стручни сарадник

Време
реализације
Континуирано,
стална
активност

Тим за стручно
усавршавањекоординатор

Континуирано,
стална
активност

Директор школе
Учитељи IVразреда

Фебр –април
2019.

Директор школе,
Чланови тима

Током године

5.2.

Актив за развој школског програма

Надлежности Стручног актива за развој школског програма су:
• обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и
доношењу професионалних одлука;
• процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих
и посебних стандарда знања;
• учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и
властите процене своје образовне праксе;
• утврђује посебне програме, садржаје и активности којима школа пружа могућности да ученици
додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе;
• прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;
• обавља и друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског одбора.
Руководилац: Весна Ђорђевић
Чланови: Руководиоци Стручних већа и Тимова
САДРЖАЈ РАДА (АКТИВНОСТИ)

РЕАЛИЗАТОРИ

Конституисање Актива за развој
школског програма и одређивање
Наставничко веће, Актив
њиховог члана за Педагошки колегијум
Сачињавање плана рада Актива за развој
Школског програма за школску
Актив
2017/2018. годину
Актив, координатори тимова и
Сачињавање Анекса Школског програма
стручних већа, стручни
према потреби
сарадници
Одабир слободних активности према
Актив, тимови, стручна већа,
интересовањима ученика
стручни сарадници
Учешће у изради Годишњег плана рада
Актив, тимови, стручна већа,
школе за 2017/2018. годину
стручни сарадници
Евалуација усклађености Годишњег
Актив, тимови, стручна већа,
плана рада школе са важећим Школским
стручни сарадници
програмом
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ВРЕМЕ
август
август, септембар
август, септембар
септембар
август, септембар
септембар

Сарадња са тимовима наставничког већа

Актив, тимови

стална активност

Учешће у избору програма стручног
усавршавања

Актив, стручна већа

стална активност

Праћење реализације остваривања плана
стручног усавршавања у установи

Актив, стручна већа

Праћење остваривања обавезних
наставних предмета и њихових садржаја

Актив, стручна већа

стална активност
(најмање два пута
годишње)
стална активност
(најмање четири
пута годишње)

Праћење остваривања изборних
предмета и њихових садржаја, верске
наставе и грађанског васпитања
Унапређење сарадње стручних већа у
тематском планирању, хоризонталном и
вертикалном повезивању градива
Праћење остваривања програмских
садржаја и активности којима се
остварује факултативни део школског
програма

стална активност
(најмање два пута
годишње)

Актив, стручна већа, стручни
сарадници

стална активност

Актив, стручна већа, стручни
сарадници

стална активност
(најмање два пута
годишње)

Праћење реализовања огледних и
угледних часова

Актив, стручна већа, стручни
сарадници

Реализација додатне и допунске наставе

Актив, стручна већа, стручни
сарадници

Анализа реализације наставних
оперативних планова и програма

Актив, стручна већа, стручни
сарадници

Анализа услова рада школе и
могућности остваривања плана
активности
Анализа пропуста у раду и побољшање
досадашњег рада
Анализа рада Актива током школске
године
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Актив, настваници изборних
предмета

стална активност
(најмање два пута
годишње)
стална активност
(најмање четири
пута годишње)
стална активност
(најмање два пута
годишње)

Актив, стручна већа, стручни
сарадници

стална активност

Актив

јун, август

Актив

август, септембар

Подношење извештаја рада Актива

Актив

јун, август

Предлог Плана Актива за наредну
школску годину

Актив

септембар
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Планови рада
стручних већа за
области предмета

6. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
Стручно веће професора разредне наставе
Стручно веће из области предмета српског и страних језика
Стручно већа из области предмета друштвених наука
Стручно већеиз области премета природних наука и математике
Стручно веће из области предмета уметности, вештина и физичке културе
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6.1.

Стручно веће наставника разредне наставе

Садржај

Начин
реализације

1.Разматрање и усвајање Плана и
програма рада за 2017/2018. годину
2.Примена стечених знања, вештина
и техника у инклузивном обазовању
3.Индентификација ученика за
инклузивно образовање и сарадња
са стручном службом
4.Рад у продуженом боравку
5.Снабдевеност ученика прибором и Састанак
уџбеницима
стручног већа
6.Дежурство учитеља
наставника
7.Одабир дечје штампе
разредне
8.Набавка наставних средстава
наставе,
9.Родитељски састанци
10.Школске приредбе (подела
задужења )
Договор,
11.Реализација излета или
екскурзије
12.Договор о реализацији Дечје
Дискусија,
недеље
13.Пријем првака у Дечји савез
14.Израда дечијих профила и израда Анализа
индивидуално-образовних планова
15.Реализација планова рада
редовне наставе, допунске наставе
и слободних активности на крају
првог тромесечја
16. Посета позоришту четири пута у
току године и биоскопу једном
1.Обележавање Дана просветних
Састанак
радника
стручног већа
наставника
2.Реализација планова рада редовне разредне
наставе, допунске наставе и
наставеДогов
слободних активности на крају
ор,
првог полугодишта
Дискусија,
Анализа
3.Договор о учешћу ученика на
такмичењима
4.Реализација огледних и угледних
часова за прво полугође

153

Време
Извршилац
реализације

Постигнућа

Систематичност
у раду и бољи
резултати
IX

Учитељи,
директор,
стручна
служба,
библиотекар

X

XI

XII

Учитељи,
стручна
служба

Подизање нивоа
наставничких
компетенција,
бољи другарски
односи и
задовољство у
раду

Подршка
ученицима у
развоју,
уважавање
позитивних
садржаја,
иновације у
настави

XI
Састанак
стручног већа
наставника
XII

Учитељи,
директор,

Подршка
ученицима у
развоју,

5.Организација прославе школске
славе Св. Саве

1. Отворено разговарамо о
недопустивом понашању у школи
2. Обележавање Осмог марта
3. Ускршња продаја - договор
4. Инклузувни приступ у раду са
децом
5. Договор о прослави Дана школе
6. Фестивал „ Пролећне риме, ноте
и слике“
7. Реализација планова рада
редовне наставе, допунске наставе
и слободних активности на крају
трећег тромесечја

разредне
наставе,
Договор,
Дискусија,
Анализа

стручна
служба

Састанак
стручног већа
наставника
I
разредне
наставе,
Договор,
Дискусија,

II

III

Анализа

1.Анализа изведених екскурзија,
посета, излета
2. Предлог дестинација за извођење
ескурзије , посете и излета на
наредну школску годину
3. Анализа учешћа на такмичењима
4. Извештај рада у УД
(Информације о Сабору учитеља)
5. Приредба поводом пријем првака
(подела задужења )
6. Анализа огледних и угледних
часова за друго полугодиште
7. Договор око извођења огледних
и угледних часова за наредну
школску годину Нацрт програма за
наредну школску годину
8. Предлог за новог руководиоца
разредних већа
9. Предлог за новог руководиоца
актива разредне наставе
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Састанак
Стручног већа IV
наст. разр.
нас.,
V
Договор,
VI
Дискусија,

уважавање
позитивних
садржаја,
иновације у
настави

Подршка
ученицима у
развоју,
Учитељи,
уважавање
директор,
позитивних
стручна
садржаја,
служба
иновације у
настави
Међусобно
дружење и
ОС, стручна уважавање
служба
Проширивање
знања, међусобно
дружење и
уважавање

Анализа у циљу
Учитељи,
издвајања нових
директор,стр предлога за даљи
учна служба, рад
библиотекар

Анализа

Састанак
Стручног већа IV
наст. разр.
нас.,
V

Учитељи,
директор,

Анализа у циљу
издвајања нових

10. Аналитички осврт на рад
Наставничко VI
Стручног већа наставника разредне већа
наставе за школску 2016/2017. године
11. Анализа свих пројеката
реализованих у протеклој школској
години.

стручна
предлога за даљи
служба,
рад
библиотекар

Руководилац: Александра Манић
Чланови: Василев Мирјана , Гроздановић Јасмина , Љиљана Марковић, Јоцић Маја, Драгана
Марковић, Милићевић Виолета, Митровић Драган, Савић Мирослав,Јелена Стојановић и Ивана
Николић.

6.2.

Стручно веће за српски језик и стране језике

Стручно веће за српски језик и стране језике ће се бавити питањима успешне ораганизације и
реализације наставног процеса, да би се остварио предвиђени циљ, што подразумева:
- Коришћење различитих облика рада, како би се постигла максимална активност и могућност размене
и сарадње између ученика;
- Примену наставних активности и техника рада које подстичу функционалну употребу језика;
- Размену искустава и примера добре праксе у оквиру стручног већа, како би се превазишао проблем
одржавања пажње и дисциплине ученика у појединим одељењима;
- Сачињавање индивидуалних акционих планова за унапређивање образовно-васпитног рада, имајући
у виду приоритете;
- Правилно планирање васпитно-образовног рада и редовно припремање наставника за извођење
наставе;
- Добро организовану и ефикасну наставу уз сталну употребу наставних и очигледних средстава, како
би наставни процес био још креативнији и ефикаснији;
- Подстицање остварења континуиране корелације између предмета у циљу функционалне практичне
примене усвојених знања и вештина код ученика;
- Разматрање и усклађивање критеријума у оцењивању;
- Сарадњу са другим стручним већима: учитеља и музичке културе;
- Међусобну размену искустава;
- Анализу реализованих садржаја и напредовања ученика.
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АКТИВНОСТИ
1. Разматрање и усвајање
плана и програма рада
стручног већа
2. Међусобна посета
часовима
3. Израда месечних
планова рада
4. Планирање писмених и
контролних задатака
5. Корелација са другим
наставним предметима
6. Обележавање Европског
дана језика
1. Укључивање ученика у
рад додатне и допунске
наставе и слободних
активности
2. Усклађивање
критеријума оцењивања

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
сви чланови
стручног већа

септембар

сви чланови
стручног већа
октобар

1. Анализа успеха ученика
на крају првог
класификационог периода
2. Посета културним
манифестацијама и Сајму
књига у Нишу
1. Припрема за прославу
Светог Саве
2. Анализа посећених
часова

сви чланови
стручног већа

1. Обележавање Светог
Саве
2. Анализа успеха ученика
на крају првог
полугодишта
3. Организација школских
такмичења
4. Анализа реализације
угледних и огледних часова

наставници
српског језика
сви чланови
стручног већа

1. Разматрање и усвајање
уџбеника за наредну
школску годину
2. Припреме за такмичења

сви чланови
стручног већа
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ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

новембар

наставници
српског језика
сви чланови
стручног већа

децембар

јануар и
фебруар

март

ОЧЕКИВАНИ ИСХОД
Чланови стручног већа за
српски језик и стране језике
усвајају договорени Годишњи
план рада стручног већа;
договарају план посете
часовима у оквиру предмета;
праве план писмених и
контролних задатака и сарађују
са колегама из других стручних
већа. Обележава се Европски
дан језика јавним часом.
Наставници српског и страних
језика мотивишу и укључују
ученике у додатни и допунски
рад и у рад секција; наставници
у оквиру предмета договарају
критеријуме оцењивања
ученика.
Чланови стручног већа за српски
језик и стране језике сагледавају
рад и резултате на крају првог
тромесечја и договарају
активности за даље.
Чланови стручног већа за српски
језик планирају и припремају
прославу школске славе;
анализирају се часови из
међусобне посете
Извођење Светосавске
академије; анализирање и
сумирање успеха ученика на
крају првог полугодишта;
укључивање ученика у школска
такмичења из српског језика и
страних језика и организација
школских такмичења;
анализира се реализација
угледних и огледних часова.
Врши се избор уџбеника за
наредну школску годину и
припреме за општинска и
окружна такмичења; прави се
план прославе Дана школе.

3. Организација активности
везаних за Дан школе
1. Анализа успеха на крају
класификационог периода
2. Учешће на такмичењима
и фестивалима
3. Пробни завршни испит

1. Анализа резултата са
такмичења
2. Реализација припремне
наставе
3. Реализација активности у
оквиру прославе Дана
школе
4. Анализа одржаних
угледних и огледних часова
1. Анализа реализације
Годишњег плана рада
Стручног већа
2. Анализа успеха ученика
на крају школске године
3. Анализа резултата на
такмичењима,
фестивалима, смотрама...
4. Анализа резултата на
завршном испиту
5. Подела задужења за
наредну школску годину

сви чланови
стручног већа
април

сви чланови
стручног већа
Ирена
Стаменковић
Здравковић

мај

сви чланови
стручног већа
јун

Чланови стручног већа
сагледавају рад и постигнућа у
претходном периоду, резултате
на општинским и окружним
такмичењима, као и учешће на
конкурсима, смотрама и
фестивалима, као и на пробном
завршном испиту.
Чланови стручног већа сумирају
резултате на одржаним
такмичењима; анализирају се
активности за Дан школе и
реализација угледних и
огледних часова у другом
полугодишту;
Чланови стручног већа
сагледавају реализацију
Годишњег плана рада и дају
предлоге за нови план; сумирају
се сви постигнути резултати са
препорукама за следећу годину;
прави се прелиминарни
распоред задужења и подела
часова у оквиру предмета међу
члановима Стручног већа за
следећу школску годину.

Ирена
Стаменковић
Здравковић

Руководилац: Миљана Павловић
Чланови стручног већа: Ирена Златковић,Ирена С. Здравковић, Снежана Јевтовић, Милена
Радосављевићи Оливера Младеновић

157

6.3.

Стручно веће за области предмета друштвених наука

Да би се остварио предвиђени циљ Стручно веће за предмете историје и географије, ће се бавити
питањима успешне организације и реализације наставног процеса што подразумева:
-Правилно планирање васпитно-образпвног рада
-Редовно припремање наставника за извођење наставе
-Добро организовану и ефикасну наставу
-Целисходно коришћење фонда часова
-Разматрње и усклађивање критеријума оцењивања
-Корелација са другим предметима
-Међусобну размену искуства
-Анализу реализованих садржаја и напредовању ученика
Све то трeба да омогући подизање нивоа наставе и њену актуeлизацију,стварање услова у којима ће
ученици усвајати трајна и активна знања, развијање мисаоних способности и примену тих знања и
вештина.

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
-Сви чланови већа

-Израда глобалних
планова рада
- Израда месечних планова
рада
-Планирање контролних
задатак
-Корелација са другим
наставним предметима
-Стручно усавршавање
наставника
-Укључивање ученика у
Сви чланови већа
рад додатне, допунске
наставе и слободних
активности
-Организовање излета и
посетамузеја,метеоролошке
станице,представа...
-Огледни часови
-Анализа успеха ученика
Сви чланови већа
на крају класификационог
периода
- Анализа резултата
додатне , допунске наставе
и слободних активности
-Анализа успеха ученика
Сви чланови већа
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ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IX

ОЧЕКИВАНИ ИСХОД
Сви чланови већа ће
имати израђене глобалне
и месечне планове
рада,испланиране
конролне задатке и
планове стручног
усавршавања.

X

Укључивање ученика у
допунски,додатни рад и
секције;направљен план
посета и излета
ученика;направњен план
огледних часова за
текућу шк.годину.

XI

Анализирањем успеха
ученика направиће се
евентуални план рада са
којим би се успех
побољшао у наредном
периоду.
Чланови већа ће
анализирати успех

I - II

-Стручно усавршавање
наставника
- Организовање школских
такмичења

-Разматрање и усвајање
уџбеника за наредну
школску годину
-Анализа постигнутих
резултата на такмичењима

Сви чланови већа

III

-Анализа успеха ученика
на крају класификационог
периода

Сви чланови већа

IV

-Анализа пробног
матурског испита
-Анализа постигнутих
резултата на такмичењима

Сви чланови већа

V

- Анализа реализације
плана и програма
-Анализа реализације
додатне , допунске наставе
и слободних активности
-Анализа успеха ученика
-Организовање припремне
наставе и поправних
испита
-Анализа резултата
постигнутих на завршном
испиту-комбинованом
тесту
-Подела задужења
наставницима

Сви чланови већа

VI
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ученика на крају првог
полугодишта и
направити даљи план
рада да би се успех
побољшао;размена
искуства чланова већа са
посећених
семинара;пласмани деце
на следеће нивое
такмичења након
организовања школских.
Чланови већа ће
усвојити списак
уџбеника за наредну
шк.годину;сумираће се
успех ученика на
такмичењима
Чланови већа ће
анализирањем успеха
направити евентуални
договор о будућем раду,
како би се успех
побољшао.
Чланови већа ће
направити анализу
пробног матурског
испита, као и план рада
припремне наставе;
анализираће се успех
ученика на
такмичењима
Чланови већа ће
анализирати реализацију
планова и
програма,часова додатне
и допунске наставе као и
слободних
активности;анализираће
успех ученика на крају
другог полугодишта, као
и анализа резултата
завршног
испита;направиће се
оквирно план задужења
чланова већа за наредну
шк. годину

Руководилац:Марина Ђокић
Чланови Стручног већа: Наташа Меденица,Војкан Бојовић,Марија Илић,Марина Николић.

6.4.

Стручно веће природних и техничких наука и математике

Да би се остварио предвиђени циљ Стручно веће за предмет математика, ће се бавити питањима
успешне организације и реализације наставног процеса што подразумева :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Правилно планирање васпитно-образовног рада;
Добро организовану и ефикасну наставу;
Целисходно коришћење фонда часова;
Разматрање и усклађивање критеријума оцењивања;
Корелацију са другим предметима;
Пуну иницијативу наставника у одабирању и припремању дидактичког материјала;
Сарадњу са Стручним већем учитеља;
Међусобну размену искустава;
Анализу реализованих садржаја и напредовање ученика.
Све то треба да омогући подизање нивоа наставе и њену актуализацију, стварање услова у којима
ће ученици усвајати трајна и активна знања из природних наука и математике, развијање
мисаоних способности и примену тих знања и вештина.

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Распоред писмених задатака и вежби од
петог до осмог разреда на нивоу стручног
већа (усклађивање распореда писмених
вежби са распоредом вежби других
стручних већа);
Израда распореда одржавања припремне
наставе за ученике осмог разреда;

Драгана
Милошевић
Чланови већа

Пројекат „Еко – школа“
(садржај, активности, задужења)

Чланови већа

-Огледни и угледни час на нивоу стручног
вeћа и појединачно за сваког члана већа
(распоред одржавања);
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Чланови већа

Чланови већа

ВРЕМ
Е
РЕАЛ
ИЗАЦ
ИЈЕ

ОЧЕКИВАНИ
ИСХОД
Урађен је распоред
писмених провера

IX
Предвиђен је
распоред припремне
наставе
Упознати су чланови
са програмом
пројекта
Направљен је
распоред
угледних,огледних и
јавних часова

Улазни тест из математике, хемије, физике
и биологије за ученике од петог до осмог
разреда за школску 2016/17 годину ;
Идентификација ученика који ће радити по
ИОП-у и израда ИОП-а; Идентификација
ученика за индивидуализовани рад;

Наставници
математике,хемије,
физике,биологије
Чланови већа

Дописна математичка олипијада
математичког друштва „Архимедес“
Прикупљање материјала за државно
такмичење ‘’Мислиша’’ -Архимедес
Сарадња са истраживачком станицом
Јелашница-излет:Раутово
Промоција манифестације –Ноћ
истраживача
Тестирање ученика шестог и осмог разреда
из математике од стране завода за
вредновање квалитета образовања и
васпитања (подршка школама након
спољашњег вредновања)
Летња еко-олимпијада

Наставници
математике
Наставници
математике
Ђурић Зорица

Интернет олипијада математичког друштва
„Архимедес
Анализа резултата улазних тестова из
математике и,физике ,хемије и
биологијешколске 2017/18 за ученике од
петог до осмог разреда;
Сарадња са школским педагогом на
унапређењу рада са талентованим
ученицима и онима који имају тешкоћа у
учењу ;
Обележавање Светског дана здраве хране
(јавни час о здравој исхрани )и МОЛ дана

Наставници
математике
Наставници
математике,физике
,хемије и биологије

Угледни час (информатика)
Посета лабораторије у школи Светозар
Марковић
Анализа успеха ученика на крају првог
тромесечја;
Анализа реализације редовне, допунске и
додатне наставе као и слободних
активности;
Праћење рада ученика у додатној настави;
Мере за побољшање успеха ученика;
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Урађен је план
одржавања
иницијалних тестова
Одређени су ученици
који ће радити по
прилагођеном
програму
Саопштен план
одржавања
Саопштен план
одржавања
Одређена је маршута
за излет
Планирана је посета
фестивала

Чланови већа
Наставници
математике

Ђурић Зорица
X

Избор ученика за
еко-олимпијаду
Избор ученика за
такмичење
Анализа резултата

Чланови већа

Консултације са
педагогом школе

Ђурић Зорица
Стојановић
Данијела
Рашић Оливера
Миодраг Петровић

План и програм

Чланови већа

Избор садржаја
План посете
XI

Анализа успеха

Чланови већа

Анализа реализације

Чланови већа

Заинтересованост
ученика
Консултације са
стручном службом

Чланови већа

Посета метеоролошке станице
Угледни час стручног већа(нафта и
природни ресурси)
Планирање и подела задужења за
реализацију школског такмичења на нивоу
већа;
Новогодишње уређење школског простора;

Миодраг Петровић
Наставници
математике
Симић Данијела
Ђурић зорица
Чланови већа

План и програм
посете
XII

Припрема материјала
Израда тестова

Чланови већа

Уређење школе

Анализа рада већа у току првог
полугодиштa;

Чланови већа

Анализа успеха

Стручно усавршавање наставника
реализације, информације, договор ;
Јануарски дани просветних радника;
Школско такмичење (припрема и
реализација);
Анализа резултата школског такмичења
Анализа ефеката часова допунске наставе,
предлог мера за боље резултате (посећеност
ових часова);
Угледни час-биологија:систем органа за
варење и правилна исхрана
Угледни час-техничко и технологија

Чланови већа

Јавни час-физика:Простор и време

Миодраг Петровић
Драгана
Милошевић
Чланови већа

-Општинска такмичења (припрема
,реализација и анализа постигнитих
резултата);
-Мислиша, Архимедес
-Међународно такмичење -Кенгур

I-II

Чланови већа

реализација

Чланови већа
Чланови већа

Анализа резултата
Посећеност часова
допунске наставе

Ђурић Зорица

Реализација и
дискусија о часу
Реализација и
дискусија о часу
Реализација и
дискусија о часу

Бранислав Бојовић

III

Наставници
математике
Наставници
математике
Ђурић Зорица

Еко - олимпијада
регионално и општинско такмичење
(припрема, реализација и анализа
постигнитих резултата);
-Планирање и припрема материјала за
екипно такмичење из математике;
Угледни час –хемија:Раствори
-Припрема за смотру „ Наук није баук
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Присуство
јануарским данима

Чланови већа
Наставници
математике
Катица Николић
Чланови већа

IV

Дискусија о
постигнутим
резултатима
Дискусија о
постигнутим
резултатима
Дискусија о
постигнутим
резултатима
Дискусија о
постигнутим
резултатима
Дискусија о
постигнутим
резултатима
Одабир ученика за
екипу
Реализација часа
Посета фестивалу

-Државно и окружно такмичење (припрема,
реализација и анализа постигнутих
резултата);
Еко - олимпијада

Чланови већа

-Екипно такмичење из математикеАрхимедес;

Наставници
математике

Анализа успеха и постигнутих резултата на
такмичењима

Чланови већа

-Припрема и одржавање пробног матурског
испита за ученике 8.разреда;

Чланови већа

Мај месец математике (Фестивал у Нишу);

Наставници
математике
Чланови већа

Припрема за прославу Дана школе;

Ђурић Зорица

Анализа реализације припремне наставе за
полагање матурског испита;

Чланови већа

Еко-олимпијада

Ђурић Зорица

Републичка такмичења(припрема,
реализација и анализа постигнутих
резултата);
Сарадња са истраживачком станицом
Јелашница-излет Коритњак
Анкета ученика за изборне предмете;

Чланови већа

Матурски испит

V

Учешће у
активностима
Предлог наставника
за дежурство и
преглед
Дискусија о
постигнутим
резултатима
Дискусија о
постигнутим
резултатима
Реализација излета

Ђурић Зорица
Наставници
математике
Чланови већа

Анализа рада већа и израда годишњег
Чланови већа
извештаја;
Усвајање плана рада стручног већа
Чланови већа
природних наука за школску 2018/ 2019. год
Анализа стања кабинета и регистровање
Чланови већа
неопходних прибора и средстава

Дискусија о
постигнутим
резултатима
Дискусија о
постигнутим
резултатима
Дискусија о
постигнутим
резултатима
Дискусија о
постигнутим
резултатима
Избор комисије за
прегледавање
тестова
Израда плана посете

VI

VIII

Израда анкетних
листова
Припрема
просторија
Анализа остварених
активности
Израда плана
Требовање
наставних средстава

Руководилац:Зорица Ђурић
Чланови:Драгана Жикић,Миодраг Петровић,Катица Николић,Данијела Стојановић,Драгана
Милошевић,Оливера Рашићи Бранислав Бојић
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6.5.

Стручно веће за области предмета уметности и вештина и физичке културе

Да би се остварио предвиђени циљ, актив уметности у наступајућој сколској години планира доста
различитих активности, које ће утицати позитивно на ученике, и укљуцити их у лепоту уметницког
стварања. Ученици ће, кроз припрему приредби, и других културних активности у школи, и ван ње,
утицати на подизање рејтинга школе.

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Сви чланови већа
и сарадња са
активном српског
језика

-Разматрање и усвајање
плана – програма рада и
стручног већа (угледних
и огледних часова)
-Израда годишњих и
оперативних планова
-План , припрема
приредбе поводом
пријема ђака првака
-Приредба за ђаке
прваке, селекција
ликовних радова,
излозба ликовних радова
старијих разреда
-Задужења у активу
-Рад са
Сви чланови већа
хором,свираоница
- Приредба поводом
пријема првака у дечији
савез
- Дечија манифестација
„караоке“ (дечија
недеља)
- Плакат – дечији радови
(дечија недеља)
-Селекција ученика по
спортским секцијама
Учешће ученика на
градским спортским
такмичењима
-Припрема приредбе за
Геронтолошки центар
- Излозба ученичких
ликовних радова
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ВРЕМЕ
ОЧЕКИВАНИ ИСХОД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Чланови стручног већа усвајају
IX
договорени Годишњи план рада
стручног већа; договарају план
посете часовима у оквиру
предмета; праве план писмених и
контролних задатака и сарађују са
колегама из других стручних већа.

X

Чланови стручног већа реализују
планиране манифестације и
приредбе и припремају ученике за
предстојећа спортска такмичења

XI

Реализују се договорене
активности и активно се учествује
на свим догађајима

Сви чланови већа

-Почетак школских и
општинских такмичења
-Организација
такмичења ученика на
спортским сусретима у
суседним школама
-Спортска недеља
-Изложба дечијих
ликовних радова и
новогодишњих
честитки;
-Припрема
новогодишње приредбемаскембал
- Угледни-огледни час
стручног већа и актива
српског језика
(заједнички час)

Сви чалнови већа.
Ирена
XII
СтаменковићЗдравковић

Чланови стручног већа за српски
језик планирају и припремају
прославу школске славе;
анализирају се часови из
међусобне посете

-Припрема за школску
славу
- Приредба поводом
школске славе
- Анализа рада на крају
првог полугођа
- Рад са
хором,свираоница
-.Изложба ликовних
радова
-Угледни час физичког
васпитања

Сви чланови већа
и остлаи активи ,
по потреби

Извођење Светосавске академије;
анализирање и сумирање успеха
ученика на крају првог
полугодишта; анализира се
реализација угледних и огледних
часова.

- Изложба ликовних
радова
- Заједнички угледни –
огледни час
-Учешће ученика на
традиционалном кросу
,,Црвеног крста,,
-Завршна окружна и
републичка такмичења
-Огледни час физичког
васпитања

Сви чланови већа
и актив српског
језика

- Припрема за приредбу
поводом дана школемјузикл
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I-II

III

Реализација планираних
часова,учешће на кросу и
планирање прославе Дана школе

IV

Чланови стручног већа сагледавају
рад и постигнућа у претходном
периоду, резултате на

- Посета симофнијском
оркестру – педагошки
концерт
- Припрема ученика за
смотру хорова
- Изложба ликовних
радова
- Припреме за приредбу
поводом дана школе
(сколски лист –
фестивал- фестивал ,
излозба итд.)
-Фестивал,компоновање
и рад на прегледавању
конкурсних радова
-Припрема за
реализацију пролећног
кроса и пролећни крос
-Учешће ученика на
такмичењу ,,Куп
Стевана Синђелића,,
-Сараднички час

Сви чланови већа
и остлаи активи ,
по потреби

општинским и окружним
такмичењима, као и учешће на
конкурсима, смотрама и
фестивалима

- Приредба поводом
дана школе (израда
школског плаката)
-Учешће ученика на
кросу РТС-а
-Спортска недеља

Сви чланови већа.
Сарадња са
V
остлаим
цлановима већаактивима

Анализирају се активности за Дан
школе и реализација угледних и
огледних часова у другом
полугодишту;

- Свечана приредба –
програм за ученике
осмог разреда- Анализа рада актива на
крају другог полугођа
- Подела задужења за
наредну школску годину
-Међуодељењска
такмичења ученика по
спортовима

Сви чланови већа

Чланови стручног већа сагледавају
реализацију Годишњег плана рада
и дају предлоге за нови план;
сумирају се сви постигнути
резултати са препорукама за
следећу годину; прави се
прелиминарни распоред задужења
и подела часова у оквиру предмета
међу члановима Стручног већа за
следећу школску годину.

VI

Чланови стручног већа:
Марија Петровић-руководилац
Сузана Стаменковић, Татјана Јандрић, Владимир Ристић и Иван Димитријевић
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Планови рада
тимова
Наставничког већа

7

7. ПЛАНОВИ РАДА ТИМОВА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА........................................
Тим за самовредновање рада школе
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Тим за Инклузивно образовање
Тим за професионални развој и стручно усавршавање
Тим за професионалну оријентацију
Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе
Тим за развој међупредметних компетенција
Тим за уређење школског простора
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Стручни Тимови у Школској 2018/2019. години
РЕД.БР.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ТИМ

Тим за
самовредновање
квалитета рада
Школе

Тим за заштиту од
дискриминације,
насиља, злостављања
и занемаривања

Тим за инклузивно
образовање

Тим за професионални
развој и стручно
усавршавање

КООРДИНАТОРИ

Снежана Јевтовић

Весна Ђорђевић,
педагог

Љиљана Марковић

Миодраг Петровић

Тим за професионалну
оријентацију

Драгана Жикић

Тим за обезбеђивање
квалитета и развој
Школе

Даниела Николић,
директор

Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва

Тим за уређење
школског простора

Марија Илић

Виолета Милићевић

ЧЛАНОВИ
Миљана Павловић
Јасмина Гроздановић
Весна Ђорђевић, педагог
Ирена С. Здраваковић
Јелена Стојановић
Зорица Ђурић
Бранка Ковачевић, родитељ
Мартин Пепић, представник ШО
Лазар Стевановић, представник УП
Даниела Николић, директор
Маја Јоцић
Мирјана Василев
Марија Петровић
Марина Николић
Драгана Милошевић
Драгана Марковић
Иван Димитријевић
Александра Митровић, родитељ
Анђела Милојевић, председник УП
Марија Дикић, председник ШО
Школски полицајци
Весна Ђорђевић, педагог
Милена Радосављевић
Ирена С. Здравковић
Оливера Младеновић
Драгана Марковић
Мирослав Савић
Предраг Лазаревић, родитељ
Стефан Аризановић, представник УП
Даниела Николић, директор
Драгана Милошевић
Весна Ђорђевић, педагог
Ирена Златковић
Оливера Рашић
Вукадин Крстић
Данијела Стојановић
Татјана Јандрић
Миљана Павловић
Сузана Стаменковић
Оливера Младеновић
Снежана Јевтовић
Катица Николић
Војкан Бојовић
Ирена Златковић
Оливера Рашић
Мирослав Савић
Милена Радосављевић
Марија Петровић
Снежана Јевтовић
Мирјана Василев
Јелена Вељковић, родитељ
Јелена Јовановић, представник локалне самоуправе
Љубица Жупањевац, представник УП
Даниела Николић, директор
Јасмина Гроздановић
Драгана Жикић
Милена Радосављевић
Виолета Милићевић
Бранислав Бојић
Наташа Меденица
Владимир Ристић
Емина Милутиновић Јовић, родитељ
Драгана Добреновић, представник локалне
самоуправе
11. Јована Дикић, представник УП
1. Драгана Жикић
2. Мирјана Василев
3. Сузана И. Стаменковић
4. Александра Манић
5. Јелена Стојановић
6. Ивана Николић
7. Драган Митровић
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7.1.

Тим за самовредновање квалитета рада школе

Самовредновањем установа оцењује: квалитет програма образовања и васпитања и
његово остваривање, све облике и начин остваривања образовно-васпитног рада,
стручно усавршавање и професионални развој, услове у којима се остварује
образовање и васпитање, задовољство ученика и родитеља, односно старатеља деце и
ученика.
Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима вредновања, а сваке
четврте или пете године у целини.
Оријентациони план рада Тима
Активности
Формирање тима за самовредновање
Израда плана рада тима за
самовредновање
Одабир кључних области
самовредновања
Подела активности у оквиру тима
према областима и подручјима
вредновања
Избор инструмената и израда
инструмената
Избор инструмената и израда
инструмената
Анализа рада тима и добијених
резултата
Подношење извештаја о раду тима
Прикупљање података
Унос и обрада података
Анализа података унутар Тима за
самовредновање
Презентовање података на
Наставничком већу
Израда Акционог плана
Координатор: Снежана Јевтовић
Чланови :
1.
Миљана Павловић
2.
Јасмина Гроздановић
3.
Весна Ђорђевић
4.
Ирена С. Здраваковић
5.
Јелена Стојановић
6.
Зорица Ђурић
7.
Бранка Ковачевић, родитељ
8.
Мартин Пепић, представник ШО
9.
Лазар Стевановић , представник УП
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Време
реализације
Август

Реализатор
Директор
Координатор тима

Септембар
Чланови тима
Новембар

Чланови тима

Децембар

Чланови тима

Јануар

Чланови тима

Март

Координатор тима
Чланови тима

Мај
Координатор тима
Август

Директор
Координатор тима

7.2.
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
У складу са међународним документом Конвенција о правима детета и документима
које је усвојила Влада Републике Србије – Национални план акције за децу и Посебни
протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
васпитно – образовним установама, Министарство просвете Републике Србије је
објавило Посебни протокол којим је прецизирала улогу свих који су укључени у живот
и рад школе.
На основу протокола Школа је формирала Тим за заштиту ученика од насиља
који је израдио овај План, као саставни део Годишњег плана рада школе.
Програм рада Тима је посебан документ којим се планира рад Тима на
остварењу заштите ученика од насиља.
Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и
кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано
шта се сматра насиљем као и које све врсте и облике обухвата.
Појам и врсте насиља
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног
или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално
угрожавање здравља, развоја и достојанства ученика.
Форме у којима се насиље јавља су следеће: физичко, емоционално – психолошко,
социјално, сексуално и злоупотребе деце/ученика, насиље коришћењем
информационих технологија – електронско насиље, занемаривање и немарно
поступање, као и експлоатација деце/ученика.
Циљеви плана:
• Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
• Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад
школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања
• Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговање у
ситуацијама насиља
• Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за
заштиту од насиља
• Успостављање система ефикасне заштите
• Праћење и евидентирање врсте и учесталости насиља
• Саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља
Задаци:
• Сензитизација колектива школе и ученика о проблему вршњачког насиља
• Едукацији о проблемима насиља
• Уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у школи
• Тимски рад на смањењу количине насиља у школи
• Комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, МУП,
Здравствени центар, ментор пројекта за ''Школу без насиља'' и други)
Задатке и активности у области превенције и интервенције приказујемо табеларно, као
и приказ корака у процедури интервенисања на појаву насиља у школи.
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САДРЖАЈ
Подсећање свих актера
школе на обавезе по
протоколу
Посебни протокол за
заштиту деце и ученика
од насиља... – наша
трајна обавеза
Упознавање са
правилима понашања и
последицама кршења
правила (Кућни ред и
Статут школе)
Организовано дежурство
радника, дежурних
наставника и помоћног
особља у школи и
дворишту ради
осигурања безбедности
ученика
Редовно вођење књиге
дежурства у којој се
бележе све активности
везане за нарушавање
реда
Сарадња са МУП-ом и
школским полицајцем
(10 часова о безбедноси
деце биће реализовани на
ЧОС у 4. и 6. разреду)
Сарадња са Центром за
социјални рад у оквиру
превенције
Реализација радионице
из области ненасилне
комуникације –
Конфликти и шта са
њима, толеранција и њен
значај
Јачање свести код
ученика да треба бити
толерантан без обзира на
пол, националност и
веру, обележавање Дана
толеранције
Израда паноа на тему
толеранције, ненасиља

ДИНАМИКА

НОСИОЦИ

Почетак школске године

Тим за заштиту од насиља

Септембар/новембар

Педагог/одељењске
старешине

Почетак школске године
октобар

Секретар, учитељи, Ђачки
парламент

Септембар

Директор школе

Током школске године

Дежурни наставник,
педагог, директор

Током школске године

Директор, педагог, ОС 4. и
6. разреда

Током школске године

Педагог

Друго полугође

Одељењске старешине,
педагог

Новембар

Одељењске старешине,
педагог, учитељи

Новембар

Ученици, Ђачки
парламент, Дечји савез,
учитељи, наставник
ликовне културе

Учешће у хуманитарним
акцијама – солидарност и Током школске године
емпатија
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Ученици, учитељи,
одељењске старешине

Спортски дан посвећен
безбедном и сигурном
школском окружењу
(фудбал, кошарка,
одбојка, вежбе
обликовања)
Истраживање о
учесталости и врстама
насиља у школи
Евалуација програма
прегледом документације
и резултатима
истраживања
Закључци и предлог мера
за измене у програму
ИНТЕРВЕНТНЕ
АКТИВНОСТИ
Формирање Тима за
заштиту од насиља,
злостављања и
занемаривања
Поступање по корацима –
редоследу поступака у
случају интервенције:
Сазнање о насиљу –
откривање и процена нивоа
ризика; Прекидање,
заустављање насиља;
Смиривање ситуације;
Консултације – заштитне
мере;
Предузимање акције;
Информисање надлежних
служби;
Праћење ефеката
предузетих мера

Октобар, април, мај

Наставници физичког
васпитања, Дечји савез

Април, мај

педагог

Мај, јун

Тим за заштиту

Јун/јул

Тим за заштиту

Почетак школске године

Директор школе

Током школске године
увек када се појави
проблем

Тим за заштиту од насиља

Запослени у школи – одељењски старешина, стручна служба, директор – у
обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. Документацију о случајевима
насиља достављају Тиму за заштиту ученика од насиља, који ту документацију чува и
периодично анализира учесталост, појавне облике и последице насилних понашања
како би се пратило стање безбедности у школи.
Координатор: Весна Ђорђевић, педагог
Чланови :
1.
Даниела Николић, директор
2.
Маја Јоцић
3.
Мирјана Василев
4.
Марија Петровић
5.
Марина Николић
6.
Драгана Милошевић
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Драгана Марковић
Иван Димитријевић
Александра Митровић, родитељ
Анђела Милојевић, председник УП
Марија Дикић, председник ШО
Школски полицајци

7.3. Тим за Инклузивно образовање
Законом о основама система образовања и васпитања постављају се нови приоритети.
Право на доступност образовања и васпитања за сву децу је неоспорно, а квалитетно и
уравнотежено образовање и васпитање за све прилагођено њиховим узрасним и
личним образовним потребама. Законом је уведена новина у школском програму кроз
увођење индивидуалних образовних планова, индивидуалних програма и кроз
индивидуализацију процеса образовања и васпитања. Потребно је обезбедити додатну
помоћ и подршку у образовно-васпитном раду кроз отклањање различитих препрека,
физичких и комуникационих ученицима којима је због социјалног ускраћивања,
сметњи у развоју или инвалидитета то неопходно. Новина се односи и на другу
категорију ученика, оних са изузетним способностима којима се такође врши
индивидуализација а за оне изузетне ради и индивидуални образовни план Инклузија
је процес решавања и реаговања на разноврсност потреба свих ученика кроз све веће
учествовање у учењу, културама и заједницама и све мању скљученост у оквиру
образовања и из њега. Он обухвата промене и измене садржаја, приступа, структура и
стратегија, са заједничком визијом која обухвата сву децу одговарајуће старосне доби
и са убеђењем да је редовни образовни систем одговоран за образовање све деце.
Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања
ученика у редован образовно-васпитни рад и ученичко осамостаљивање у вршњачкој
групи.
Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин
образовања и васпитања ученика, а детаљно:
*дневни распоред часова наставе у одељењу, дневни распоред лица са лицем које му
пружа додатну подршку, као и учесталост подршке;
*циљеве образовно – васпитног рада;
*посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за наставне предмете са
образложењем за одступање од посебних стандарда;
*индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се
обрађују у одељењу и раду са додатном подршком;
*индивидуализован приступ прилагођен врсти сметње.
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Активности
Конституисање Стручног
тима за инклузивно
образовање
Израда годишњег програма
рада Стручног тима за
инклузивно образовање;
Планирање активности и
подела задужења

Снимање стања и
евидентирање тачног броја
ученика по разредима:
* са тешкоћама у учењу
* даровитих ученика
* ученика којима је
потребна нека врста
подршке
Сагласност родитеља за рад
са ученицима по ИОП-у

Формирање Тимова за
додатну подршку (ТДП)
ученику

Рад на изради или допуни
педагошких профила
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Одговорна
особа

Носиоци
активности

Време

Директор и чланови НВ
координатор

август

координатор чланови
Тима
СТИО

август/
почетакс
ептембра

Координато
р,
сви
наставници
и педагог

Одељењске
старешине,
предметни
наставници,
ПП служба,
чланови
СТИО
Одељењски Родитељи
старешина
ученика са
тешкоћама у
учењу или
даровитих
ученика
Чланови
СТИО
Директор,
Одељењске
координатор старешине,
Тима
ПП служба,
предметни
наставници,
родитељи

Одељењски
старешина,

ПП служба,
предметни

септембар

септембар

септембар

септембар

Очекивани
резултати
Формиран
Стручни тим за
инклузивно
образовање
Осмишљен
план
активности
СТИО и сваки
члан је упознат
са садржином и
својим
задужењима
Школа је
прилагођена
потребама свих
ученика и
омогућено им је
да уче на њима
одговарајући
начин
Родитељи су
упознати и
сагласни су са
предложеним
начином рада

Формирани су
Тимови за
додатну
подршку
ученицима који
ће радити на
изради плана
активности,
његовој
реализацији,
евалуацији,
ревизији или
изради новог
ИОП-а
Израђени нови
ПП или

педагог,
наставници,
координатор родитељи

Састанак ТДП – израда
ИОП-а ученика, сагласност
родитеља на ИОП

Идентификовање
потребних сарадника ван
школе (мапирање мреже
установа);
процедура и начини
ангажовања стручњака
(логопед, дефектолог...) ван
школе

Координато
р,
предметни
наставници,
педагог

Чланови
СТИО,
одељењски
старешина,
ПП служба,
наставници

септембар

координатор Чланови
СТИО

септембар/
октобар

Учествовање у раду
Педагошког колегијума –
усвајање и верификовање
ИОП-а

Педагошки
Директор,
колегијум,
координатор руководиоци
СТИО

септембар/
децембар/ јун

Праћење реализације
планираних ИОП-а;

Одељењски
старешина

током
школске
године
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Чланови
СТИО

допуњени већ
постојећи
педагошки
профили да би
се на основу
њих планирале
одговарајуће
активности у
ИОП-има
Израђени су
планови
активности и
родитељи су
дали сагласност
на њихову
примену
На основу
ИОП-а и
планираних
активности
идентификован
и су потребни
сарадници ван
школе и
остварена је
сарадња са
њима.
Остварена је
сарадња
(ангажован је
потребни
сарадник ван
школе),
Педагошки
колегијум је
усвојио и
верификовао
предложене
ИОП-е
Планирани
ИОП-и се
спроводе ( ради
се по њима и
ученицима се
пружа
одговарајућа
подршка),
Евалуацијом
постојећих
ИОП -а

Пружање помоћи
наставницима за израду и
реализацију ИОП-а

Организовање школских
акција: Вршњачки тим,
Ученички парламент (нпр.
Дечија права, толеранција,
eдукација ученика о
сузбијању предрасуда о
корисницима ИОП)

Састанак тимова за додатну
подршку ученицима (
размена о спровођењу
ИОП-а – оствареност,
тешкоће...)

Координато
р, педагог

Чланови
СТИО

ЂП, чланови
координатор СТИО, Тим
ШБН

координатор Тимови за
додатну
подршку,
чланови
СТИО

Анализа извештаја о успеху координатор Одељењске
и напредовању ученика који
старешине
раде по ИОП-у
ОВ,
Педагошки
колегијум.
СТИО

Јачање професионалних
компетенција наставника
путем:
-предавања
-саветодавно
-упућивањем на стручну
литературу
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Директор

Чланови
СТИО

током
Свим колегама
школ-ске којима је то
године
потребно
пружена је
подршка у
изради и
реализацији
ИОП-а
Школа је
отворена за све,
сви се у њој
осећају
пријатно, влада
међусобно
разумевање и
толеранција –
атмосфера
прихватања
различитости (
нарочито међу
ученицима)
Чешће
током
састајање ТДП
школ-ске доводи до
године
квалитетнијег
спровођења
планираних
ИОП-а;
отклањају се
тешкоће, ако их
има; планирају
видови
подршке...
1.тромес Квалитетним
ечје,
праћењем и
полуанализом
гође,
подиже се и
3.тромес квалитет рада у
ечје, крај одељењу и
школ-ске квалитет
године
пружања
подршке
ученицима
Стално стручно
усавршавање у
током
установи, боља
школ-ске организованост
године
наставе,
квалитетније
припреме за
наставу, већа
октобар/
новембар

Хоризонтално повезивањесарадња са Тимом за
сарадњу са родитељима и
Тимом за професионалну
оријентацију

Обележавање Дана
толеранције – старији
разреди (16.11)-Радионице
–Језик нетолеранције

Руководиоц
и тимова

координатор Одељењске
старешине

Анализа рада стручног тима
и доношење закључака
Координато
(предлози, идеје) у вези са
р, директор
активностима и задацима
Тима за следећи период

Промовисање резултата
ученика и наставника (уз
посебну промоцију
резултата ученика са
тешкоћама у учењу)
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Чланови
тимова

Директор

новембар

новембар

јануар
Чланови
СТИО

Чланови
СТИО, ОВ

јануар (
Савиндан)/ јун
(Видовдан)

спремност на
прилагођавање
наставе
ученицима и
њиховим
потребама
Боља сарадња
са родитељима
све деце у
школи и
адекватна и
правовремена
професионална
оријентација
свих ученика, а
нарочито
ученика
обухваћених
ИОП-ом
Школа је
отворена за све,
сви се у њој
осећају
пријатно, влада
међусобно
разумевање и
толеранција –
атмосфера
прихватања
различитости (
нарочито међу
ученицима)
Анализом
протеклог рада
мењамо се и
напредујемо
отклањајући
слабости и
сталним
иновирањем
доприносимо
свом личном и
професионално
м развоју, као и
развоју читаве
школе
Промовисањем
остварених
резултата свих
ученика
(одличних,
такмичара, али

Унапређивање сарадње са
другим значајним
институцијама (Центар за
хранитељство), НВ
сектором, ИРК

Размена: успешне
стратегије, методе и
технике рада које су
допринеле бољем
укључивању, учењу и
успеху ученика

Хоризонтално повезивањесарадња са Тимом за
професионалну
оријентацију
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Директор

Стручна
служба,
чланови
СТИО,

фебруар

координатор Чланови
СТИО

март

Координато
ри тимова

април

Одељењске
старешине,
чланови
СТИО и Тим
ПО

и оних који
раде по ИОП-у)
и наставника
подижемо и
промовишемо
школу као
установу у којој
се сви
квалитетно
образују и
имају једнаке
услове за развој
и напредак
Остваривањем
чвршће и шире
сарадње са
ЦЗХ, ЗМЗ,
НВО,
Специјалном
школом, ИРК
пружа се
адекватнија и
квалитетнија
подршка
ученицима
којима је то
потребно
Разменом
искустава и
примера добре
праксе
доприносимо
личном
искуству и
знању и бољем
укључивању и
мотивацији
свих ученика за
рад и учење, а
самим тим се
подиже и успех
ученика
Благовременим
саветодавним
радом са
ученицима и
њиховим
родитељима
остварен упис у
одговарајуће и
жељене школе

Евалуација ИОП-а ученика
8. разреда, припрема за
завршни испит
Анализа реализације
програма за ИО и рада тима
у школској 2017/2018.
години; израда извештаја

мај
Педагог

Тим за
додатну
подршку
ученику
јун

координатор Чланови
СТИО

Успешно
положен
завршни испит
и упис у средњу
школу
Успешно
реализован
предвиђени
план ; израђен
извештај о раду
СТИО

У току школске 2018/19. године Тим за инклузивно образовање бавиће се
првенствено едукацијом колектива (бројне стручне теме и индивидуални разговори са
стручном службом), информисањем о различитим новинама у закону везаним за
увођење деце са посебним потребама и сметњама у развоју, опсервацијом деце коју је
потребно укључити у инклузивни рад (тестирање, писање педагошких профила,
опробавање у смислу постигнућа стандарда, разговари са родитељима, сарадња и
сарадња са интерресорном комисијом, индивидуализован рад са децом).
Координатор: Љиљана Марковић
Чланови:
1. Весна Ђорђевић
2. Милена Радосављевић
3. Ирена С. Здравковић
4. Оливера Младеновић
5. Драгана Марковић
6. Мирослав Савић
7. Предраг Лазаревић, родитељ
8. Стефан Аризановић, представник УП
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7.4. Тим за професионални развој и стручно усавршавање
План рада Тима за стручно усавршавање
ОШ „Ћеле кула“Ниш
Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање
компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања
посла и унапређивањаразвоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика.
Стручно усавршавање представља стални, плански, систематизовани и програмирани
процес којим се обезбеђује: стицање нових и што савременијих педагошких,
психолошких, методичких и дидактичких знања и усавршавање тих знања до нивоа
њихове примене у раду са ученицима и родитељима ученика, стално праћење нових
достигнућа у струци, продубљивање и развој стеченог знања из области педагогије,
психологије и методике у функцији остваривање наставних садржаја, полазећи од
узраста детета и ученика, њихових психолошких карактеристика, могућности и потреба,
увођење нових знања у образовни и васпитни рад са ученицима.
Задаци Тима за стручно усавршавање:
➢ јачање компетенција наставника
➢ унапређивање образовно-васпитног рада
➢ остваривање циљева и стандарда постигнућа ученика
Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу исказаних
личних планова професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника,
резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о
остварености стандарда постигнућа, задовољства ученика и родитеља, односно
старатеља деце и ученика и других показатеља квалитета образовно-васпитног рада.
Лични план професионалног развоја наставника и стручних сарадника сачињава се на
основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника,
васпитача и стручног сарадника (у даљем тексту: компетенције).
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:
1. Предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то: .
➢ извођењем угледнихчасова, односно активности са дискусијом и анализом;
➢ излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан
програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван
установе, приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка,
различите врсте истраживања,
➢ студијских путовања и стручних посета и др. са обавезном дискусијом и анализом;
➢ остваривањем:
✓ истраживања пројекта образовно-васпитног карактера у установи;
✓ програма од националног значаја у установи;
✓ програма огледа, модел центар;
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✓ облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у
складу са потребама запослених;
2.Спроводе се по одобреним програмима обука и стручних скупова
Тим за стручно усавршавање ОШ „Ћеле кула“ чине:
Координатор: Миодраг Петровић-професор физике
Чланови:
1. Даниела Николић-професор српског језика-директор школе
2. Драгана Милошевић – професор математике - члан тима
3. Весна Ђорђевић – педагог – члан тима
4. Ирена Златковић – професор српског језика-члан тима
5. Оливера Рашић – професор математике – члан тима
6. Вукадин Крстић-професор математике-члан тима
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Задаци

Састанак Тима за
СУ и анализа рада у
овој области у току
школске 2017/18.
године

Расподела
задужења међу
члановима Тима и
договор о раду
Тима за СУ
Израда годишњег
плана рада Тима за
стручно
усавршавање
Анализа потреба
стручних већа за
стручним
усавршавањем
Израда Годишњег
плана стручног
усавршавања
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Активности

Времен
Носиоци
ска
активност
динами
и
ка

Критеријум
успеха

Упознавање Тима са
стручним
усавршавањем
учитеља, наставника и
стручних сарадника у
току школске 2017/18.
године

Координа
тор Тима

Избор записничара и
расподела задужења

Записнич
ар Весна
Ђорђевић
Координа
тор Тима
Миодраг
Петровић
Чланови
Тима

Прикупљање података
од стручних већа и
израда годишњег плана
СУ на нивоу школе

Прикупљени подаци о избору
Весна
семинара које стручна већа желе да
Ђођевић
похађају у шк.2018/19.год.
и Ирена
Септем
Златкови бар
Израђен годишњи план стручног
ћ за млађе
усавршавања наше школе изван
разреде и
установе

Тим за СУ информисан о
активностима и анализи бодова
Септем
стручног усавршавања учитеља,
бар
наставника и стручних сарадника у
току школске 2017/18. године

Септем
бар

Инструменти
праћења
Табеларни
приказ
анализе
стручног
усавршавања
ван установе

Извршена расподела задужења и
направљен договор о динамици
састајања Тима

Записник са
састанка
Тима за СУ

Израђен годишњи Акциони план
рада Тима за стручно усавршавање

Акциони
план рада
Тима за СУ

Записник са
састанака
Тима за СУ
Акциони
план за
стручно
усавршавање

учитеља,
наставника и
стручних сарадника
ван установе за
шк.2018/19.год.

учитеља,
наставника и
стручних
сарадника
ван установе
за
шк.2018/19.г
од.

Израда личних
планова стручног
усавршавања

Усмеравање, помоћ у
Тим за
изради и прикупљање
СУ
личних планова
професионалног развоја

Септем
бароктоба
р

Рад на заказивању,
организацији и
реализацији
семинара

Позивање аутора
семинара и договор око
организације и
реализације семинара

Тим за
СУ
Директор
школе

У току
школск
Заказани семинари
е
године

Извештај са
одржаних
семинара
Уверења

Тим за
СУ

У току
Постоји евиденција о стручном
школск
усавршавању у електонском облику
е
и у папиру
године

Електронска
база и
папирна
документациј
а
фотографије

Тим за
СУ
Учитељи

контин
уирано

Евиденција о
стручном
усавршавању

Формирање и
ажурирање већ
постојеће
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стручне
сараднике
Драгана
Милошев
ић,
Оливера
Рашић и
Вукадин
Крстић за
предметн
е
наставник
е

Учитељи, наставници и
стручни сарадници
достављају Тиму за СУ
доказе: фотографије,
извештаје, сертификате,
уверења, потврде...о
стручном усавршавању.
За све учитеље,
наставнике и стручне
сараднике постоји

Сви учитељи, наставници и стручни
сарадници имају план стручног
усавршавања у установи и ван
установе за шк.2018/19.год.

Постоји електронска база података о
стручном усавршавању као и
папирна документација, налази се

Електронска
база и
документациј
а у папиру

Увид у
електронску
базу и

електронске базе и
папирне
документације о
СУ

Стално стручно
усавршавање у
функцији
побољшања
образовних
постигнућа и
практичне примене
новостечених знања
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документација која се
допуњава и евалуира

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

Наставни
ци
Стручни
сарадниц
и

Стручна
већа
Педагошк Децем
и
бар и
колегијум јун
Тим за
СУ

код Координатора Тима за СУи
педагога школе

Стално стручно усавршавање је у
функцији побољшања образовних
постигнућа ученика

портфолије
(фасцикле са
документациј
ом)
Извештај
стручних
већа
Записник са
седница већа
Извештај о
раду школе
Евалуација
акционог
плана за
образовне
стандарде и
постигнућа
Извештај о
остварености
циљева и
активности у
школском
развојном
плану

Стално стручно
усавршавање у
функцији
вредновања и
самовредновања
рада школе

Анализа стручног
усавршавања у
функцији
вредновања и
самовредновања рада
школе

Тим за СУ врши
евалуацију и подноси
Евалуација
извештај о осварености
планираног
плана СУ
стручног
Учитељи, наставници и
усавршавања у
стручни сарадници
установи и ван
подносе извештај о
установе у школској
остварености личног
2018/19.год.
плана стручног
усавршавања
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Тим за
вреднова
ње и
самовред
новање
Тим за
стручно
усавршав
ање

Тим за
стручно
усавршав
ање
Наставни
чко веће

Извештај
Тима за
вредновање и
самовреднов
ање рада
школе
Анализа
додата у
извештај о
реализацији
школског
развојног
плана

Јун

Стално стручно усавршавање је у
функцији вредновања и
самовредновања рада школе

Јунавгуст

Извештај о
реализовани
м
активностим
а које су
планиране у
годишњем
плану
Извршена евалуација плана стручног
стручног
усавршавања
усавршавања
на нивоу
установе као
и у личним
плановима
стручног
усавршавања
.

Годишњи план стручног усавршавања запослених
за школску 2018-2019. годину
За извршење, информисање и праћење задужен :

Директор, Тим за СУ, Педагошки колегијум:

У УСТАНОВИ
Компетенција

1
2

Сати
реал
изатор
у

Учесници, присутни

Сати
учес
ницима

доказ

3аписник,
потврда
3аписник,
потврда

Предавање на актуелну
тему

НВ2

педагог

10

Директор, наставници

2

К1

2

Дискусија о Годишњем
плану и школском
програму

НВ

Координатор
Тима за
Годишњи план

10

Директор,наставници

2

К1

2

НВ

педагог

10

2

НВ

10

К3

2

Професионална
оријентација

НВ

Координатор
Тима за
стручно
усавршавање
Координатор
Тима за
професионалну
оријентацију

Директор, стручни сарадници,
наставници
Директор, наставници

2

К1

Презентација школског
успеха ученика
Програм Стручног
усавршавања

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

Стручно усавршавање
Наставничко веће
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Реализатор/ и

2

VIII-IX
IX-VI

Ниво
(орган,
тело)

К1
VIII-IX

Крај 1. и
2. пол.

Тема

Облик СУ1

Месец

10

2

3аписник,
потврда
3аписник,
потврда
3аписник,
потврда

Остварено
(датум/ -)

К1,К2,К3,К4

2

Приказ наученог на
семинарима

НВ

Октобар
2018.

К1,К2,К3,К4

1

Приредба поводом
пријема првака у дечји
савез

Октобар
2018.

К1,К2,К3,К4

1

Децембар
2018.
Децембар
2018.
Децембар
2018.
Јануар
2019.
Јануар
2019.
Фебруар
2019.
Март
2019.

К1,К2,К3,К4

1

К1,К2,К3,К4
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Директор,
стручни
сарадници,
наставници,

4

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

НВ

10

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

Изложба поводом дечје
недеље

НВ

10

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

НВ

10

К1,К2,К3,К4

1

Огледни час

НВ

К1,К2,К3,К4

1

НВ

10

К1,К2,К3,К4

1

Светосавско славље,
приредба
Промоција уџбеника

НВ

8

К1,К2,К3,К4

1

НВ

6

К1,К2,К3,К4

1

Такмичење из
математике
Дочек предшколаца из
суседних вртића

НВ

8

Директор, стручни
сарадници, наставници
Директор, стручни
сарадници, наставници
Директор, стручни
сарадници, наставници
Директор, стручни
сарадници, наставници
Директор, стручни
сарадници, наставници
Директор, стручни
сарадници, наставници
Директор, стручни
сарадници, наставници

2

1

Највеселија одељенска
заједница
Новогодишњи вашар

НВ

Стручно веће
наставника
разредне
наставе

10
8

2
2
2
2
2
2

Извештај,
записник,
потврда

Извештај, записник, потврда

IX-VI

1

Школско рецитовање

НВ

10

Мај 2019.

К1,К2,К3,К4

1

НВ

10

Мај 2019.

К1,К2,К3,К4

1

Мај 2019.

К1,К2,К3,К4

1

2018/2019.

К1,К2,К3,К4

1

Ускршња изложба и
продаја јаја
Пролећни крос РТС-а
„Кроз Србију“,
учешће
Одлазак ученика у
биоскоп/позориште
Активности по плану
стручних органа
школе

Друго
полугође
2017/18.
Током године
Фебруар/март
2018.

К1

1

Угледни час на
актуелну тему

К1
K1

1
1

Током
школске
године
2017/18.
Друго
полугодиште
2017/18.

K1

1

Припреме за такмичења
Дежурство на
такмичењима и учешће
у комисијама за преглед
задатака на
такмичењима
Учешће на састанцима
Стручног актива
наставника физике
Нишавског округа

К1

1

2017/2018.

К1

2
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Излагање са стручних
усавршавања
Предавање за
Наставничко веће

НВ
НВ

Стручно веће
наставника
разредне
наставе

Директор, стручни
сарадници, наставници
Директор, стручни
сарадници, наставници
Директор, стручни
сарадници, наставници

2

3

Директор, стручни
сарадници, наставници
Директор, стручни
сарадници, наставници

2

8

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

наставник
наставник

6/8/10
4/6/8

наставник

2

2 по
састан
ку
2

10

НВ
НВ

НВ

НВ

Миодраг
Петровић,
физика

НВ

4

Директор, стручни
сарадници, наставници

НВ

4

Директор, стручни
сарадници, наставници

2
2

Извештај, записник,
потврда

К1,К2,К3,К4

Извештај, записник, потврда, фотографије

Март 2019.

2017/18.

К1

9

Прво
полугође

К1

1

Током
године

К1

1

Активности по плану
стручних органа школе
Посета метеоролошкој
станици

НВ

8

Директор, стручни
сарадници, наставници
Директор, стручни сар.
Наст
Директор, стручни
сарадници, наставници

2

НВ

3

НВ

8

6

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

2
2

К1

Током
године

К1

1

Припремање изложби

НВ

10

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

Током
године

К1

1

НВ

3

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

децембар
2018.

К1

2

Организовање посета
музејима и
локалитетима
Угледни час: „Ромео и
Јулија“, Вилијам
Шекспир, обрада и
утврђивање

НВ

8

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

Током
године

K1

1

Присуство
сарадничким, угледним
и огледним часовима

НВ

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

Организација шестог
Фестивала уметности
„Пролећне риме, ноте и
слике“

НВ

10

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

10

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

3

НВ
Марија Илић,
историја

Друго
полугодиште

K1

1

За прославу
Светог Саве
или за
прославу
Дана школе

K1

1
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Сараднички часови

НВ
Припремање представе

Ирена
Златковић,
српски језик

Извештај, записник, потврда, фотографије

Током
године

Извештај, записник, потврда,
фотографије

Огледни часови

Септембарјун

К1

2

По договору

К1

2

Децембараприл

К1

1

Септембарјун

К1

1

Предавања епископа и
духовника

К1

1

Радионица поводом
Европског дана језика

НВ

К1

1

Угледни час „Европски
дан језика“

НВ

К1

1

Припрема ученика за
НЕЛТА такмичење

НВ

К1

1

Припрема ученика
8.разреда за такмичење

НВ
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Огледни и угледни
часови које ће одржати
колеге у нашој школи
Предавања и
презентације у нашој
школи
Огледни час у
корелацији са другим
предметом
Јавни час из вреске
наставе поводом
празника

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

8

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

8

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

8

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

8

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

8

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

8

Директор, стручни
сарадници, наставници

2

6/8/10

Директор, стручни
сарадници, наставници

6/8/10

Директор, стручни
сарадници, наставници

НВ
НВ
НВ

Верска
настава

НВ
НВ

Снежана
Јевтовић,
енглески
језик

Извештај, записник, потврда,
фотографије

1

Извештај, записник,
потврда, фотографије

К1

Tтоком целе године

Септембарјун

Извођење
угледних/огледних часова

НВ

8

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

К1

2

Извођење сарадничких
часова

НВ

6

Наставник

2

К1

2

Излагање на састанцима
стручних органа и тела
која се односе на савладан
програм СУ или други
облик стручног
усавршавањеа ван
установе

НВ

4

Наставник

2

К1

2

Истраживања (научна и
акциона)

НВ

20/
10/5

Директор, стручни сарадници,
наставници

1

К1

2

Администрирање сајта
школе

НВ

20

Директор, стручни сарадници,
наставници

К1

1

НВ

8

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

К1

1

Реализација угледног часа

НВ

8

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

К1

2

Учешће у актуелним
пројектима школе

НВ

Наставник

2

К1

1

Реализација такмичења на
свим нивоима

НВ

Наставник

4/6/8

К1, К2, К3,
К4

1

Извођење угледних
часова

НВ

8

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

К1

1

Излагање на састанцима
стручних органа и тела
која се односе на савладан
програм СУ или други
облик стручног
усавршавањеа ван
установе

НВ

8

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

Извођење угледних
часова

НВ

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

Током
школске
2018/2019
године
К1
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1

Реализација огледног часа

Оливера
Рашић,
математика и
информатика

Вукадин
Крстић,
математика

Милена
Радосављевиће
нглески језик
8

Извештај, потврда, фотографије

1

Извештај, потврда,
фотографије

Током школске 2018/19. године

Током
школске
2018/2019
године

К1

Извештај,
потврда,
фотографије

Октобар,
март

К1

1

Извођење угледних
часова

НВ

К1

1

Излагање на састанцима
стручних органа и
тела,који се односе на
савладан програм СУ или
други облик стручног
усавршавања ван установе

НВ

К1

1

Угледни час на
актуелну тему

НВ

K1

1

НВ

К1

1

К1

2

Дежурство на
такмичењима и учешће
у комисијама за
преглед задатака на
такмичењима
Учешће на састанцима
Стручног актива
наставника математике
Нишавског округа
Излагање са стручних
усавршавања

НВ

К1

2

Одлазак ученика у
биоскоп/позориште

НВ

Током школске 2018/19. године

Током
године
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НВ

Драгана
Жикић,
биологија

8

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

4

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

8

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

Наставник

4/6/8

Наставник

2

4

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

3

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

Драгана
Милошевић,
математика

Извештај,
потврда,
фотографије

Извештај,
потврда,
фотографије

К1
Септембар-Јун
Октобар;д
ецембар и
март

1

Угледни час

К1

1

Понуде Регионалног
центра

К1

1

Извођење угледних
часова

К1

1

Излагање на
састанцима стручних
органа и тела која се
односе на савладан
програм СУ или други
облик стручног
усавршавањеа ван
установе
Истраживања (научна и
акциона)
Истраживачки радови
из области уметности;

Током
године
К1, К2, К3,
К4

5

Април,мај

К1, К2, К3,
К4

5

октобар

К1

1

излагање на састанцима
стручних органа

НВ
НВ

8
Зорица Ђурић,
биологија

април

К1

К1

К1
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1

1

1

истраживачки радови из
области хемије
истраживања ( научна и
акциона)

2

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

НВ

8

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

НВ

4

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

Марија
Петровић,
музичка
култура
НВ

10

Директор, стручни сарадници,
наставници

5

НВ

20

Директор, стручни сарадници,
наставници

5

НВ

4

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

НВ

8

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

20/
10

Директор, стручни сарадници,
наставници

5

20/
10

Директор, стручни сарадници,
наставници

5

НВ

НВ

Данијела
Стојановић,
хемија

Извештај,
потврда,
фотографије

Извештај,
потврда,
фотографије

извођење угледних часова
децембар

Директор, стручни сарадници,
наставници

Извештај,
потврда,
фотографије

Октобар;децембар и март

1

К1

1

Излагање на састанцима
стручних органа и тела
која се односе на савладан
програм СУ или други
облик стручног
усавршавањеа ван
установе

НВ

К1

1

Истраживања (научна и
акциона)

НВ

К1

1

Истраживачки радови из
области хемије;

НВ

10

К1

1

Угледни – огледни
часови,

НВ

8

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

К1

1

Презентације изложбе
промоције...

НВ

4

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

10

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

Током школске године

Април,мај

К1

Током
године

Директор, стручни сарадници,
наставници

Извођење угледних
часова

195

НВ

8

2

Директор, стручни сарадници,
наставници
Катица
Николић,
хемија

4

5/10/
20

Сузана
Иванчевић –
Стаменковић,
ликовна
култура

2

Директор, стручни сарадници,
наставници
Директор, стручни сарадници,
наставници

1

К1

1

Посете, излагање,...

НВ

К1

1

Излагање на састанцима
стручних органа

НВ

4

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

1

Приказ резултата развоја
и праћења ученика,
стручног чланка,
дидактичког материјала и
сл.

НВ

8

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

К1

Извештај,
потврда,
фотографије

Извештај,
потврда,
фотографије

К1

К1

Током године

К1

Друго
полугође

196

1

Стручна посета са
анализом и дискусијом

НВ

Директор, стручни сарадници,
наставници

1

Учешће у облику
стручног усавршавања
који се припрема и
остварује у установи у
складу са потребама
запослених

НВ

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

НВ

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

1

К1

1

К1

1

Присуство угледним
часовима других
чланова наставничког
већа са дискусијом и
анализом
Излагање на
састанцима стручног
већа које се односе на
савладан програм СУ
или други облик
стручног усавршавања
ван установе
Бранислав Нушић
"Аутобиографија"
огледни/угледни час

Весна
Ђорђевић,
педагог
НВ

НВ

Марина
Николић,
српски језик

Извештај,
потврда,
фотографије
4

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

8

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

Извештај,
потврда,
фотографије

Новембар
и мај

К1

1

Огледни час у 8.разреду,
Обележја земаља Европе
и Америке у сарадњи са
техничким образовањем и
ликовном културом.

НВ

НВ

НВ

Март и
април

К1

1

Tакмичење из географије
за 8.разред у марту и
априлу.

Јануар и
мај

К1

1

Присуство прославама
Светог Саве и дана школе.

Током
школске
године

К1

1

Координатор ученичког
парламента

Новембар
2018, мај
2019.

К1

1

Извођење угледних
часова

К1

1

К1

1

К1

1

К1

1

Излагање са стручних
усавршавања,слушалац

К1

1

К1

1

Припремање ученика за
такмичења и смотре од
општинског до
републичког и
међународног нивоа
Дежурство на такмичењу

К1

1

Учешће у комисији за
преглед задатака

Током
године

197

Извођење
угледног/огледног часа
Присуствовање и
дискусија на
угледном/огледном часу
Излагање са стручних
усавршавања, излагач

8
Војкан
Бојовић,
географија

Директор, стручни сарадници,
наставници

2

Извештај,
потврда,
фотографије

4/6/8

Потврда

2

Извештај,
потврда,
фотографије

Наташа
Меденица,
географија
НВ

Оливера
Младеновић,
немачки језик

НВ

Извештај,
потврда,
фотографије
8

Директор, стручни сарадници,
наставници

8

Извештај,
потврда,
фотографије

2

НВ

2

НВ
НВ

2

4
Миљана
Павловић,
немачки језик

Директор, стручни сарадници,
наставници

НВ

6/8/1
0

НВ

2/3

НВ

4/6

2

Извештај,
потврда,
фотографије

Запослени

Компетенциј
а
К1, К2,
К3, К4

К2

Стручно
веће
наставника
разредне
наставе

198

К2

К2

Приоритет

ВАН

П2

П1

П3

УСТАНОВЕ

Облик СУ
акредитовани/ Назив
доживотно
(и каталошки број)
уч/ стручни
скуп/ летње и
зим. шк,/
струч. и студ.
путовања
акредитовани

акредитовани

акредитовани

К2

П2

акредитовани

К3

П2

акредитовани

177 .Инклузија по мери детета

307 Алати за креирање
интерактивних садржаја у
савременој настави
314 . Интерактивна табла као
подрска иновативним методама
у настави
187. Приступи у прилагођавању
садржаја деци са сметњама у
развоју –активности по мери
детета
49.Обука наставника за рад
сапроблематичном децом

Институција
која
подржава

Институт за
експерименталну
фонетику и
патологију
говора "Ђорђе
Костић"
Регионални
центар за
професионални
развој
запослених у
образовању
Центар за
стручно
усавршавање
Кикинда
Помоћ
породици
Друштво
учитеља Новог
Сада

Ниво
Врем
(општина, е,
републ,
место
међунар)

Цен
а

Улога
учесник, Број
излагач, бод.
аутор,
реализ,
организ,
координ.

Општина

учесник

16

Општина

учесник

8

Општина

учесник

8

Општина

учесник

14

Општина

учесник

16

Остварено
(датум,
место/
није
ост и
зашто)

К3

К1

Ирена
Златковић,
српски језик

Јелена
Радовановић,
српски језик

199

К1

П2

П3

П3

акредитовани

193. Даровита деца и ученици у
инклузивном образовању

акредитовани

Бр. 1 Стручни библиотечкоинформацони рад у школској
библиотеци – вођење
библиотечке статистике у
складу са националном
законском регулативом и
међународним ISO
стандардима за библиотечку
статистику

акредитовани

Бр. 827 Ка савременој настави
српског језика и књижевности
II
Бр. 845 ОБРАДА ОБАВЕЗНЕ
ШКОЛСКЕ ЛЕКТИРЕ У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
(Развијање читалачке, говорне
културе и комуникацијских
вештина)
840, Савремени приступ у
настави српског језика и
књижевности

Удружење
Креативни
учитељи

Општина

учесник

8

Општина

учесник

8

Друштво за
српски језик и
књижевност
Србије

Општина

учесник

8

Klett друштво за
развој
образовања

Општина

учесник

8

Филозофски
факултет, Ниш

Општина

учесник

8

Народна
библиотека
"Стефан
Првовенчани"
Краљево

К2

П3

акредитовани

К1

П3

акредитовани

К2

П3

акредитовани

852, Лектира не боли-развој
читалачке мотивације

Краљевачко
деуштво учитеља

Општина

учесник

8

К4

П4

акредитовани

105, Добра сарадња са
родитељима=добро деци+добро
нама+добро њима

Образовање плус

Општина

учесник

8

К1

П3

акредитовани

397, Квизом до успешног
завршног испита

Регионални
центар, Ниш

Општина

учесник

8

К2

П3

акредитовани

Верска
настава

К1

Марија
Илић,
историја

К1

К2

200

П3

П3

П3

274, Иновативни модел
проблемске
интегративне наставе
из предмета
православни катихизис
(веронаука)
Семинар по позиву
координатора за верску
наставу

акредитовани

Учење о ратовима 90-тих на
простору бивше Југославије,
број 226

акредитовани

Настава модерне историје
југоисточне Европе –
оспособљавање наставника за
мултиперспективни приступ
настави историје, број 224

акредитовани

На путу кроз време, број 499 ;

Савез
учитеља
Републике
Србије

Удружење за
друштвену
историју Euroclio
Удружење за
друштвену
историју Euroclio
Удружење
наставника
"Доситеј
Обрадовић"

Општина

учесник

Општина

учесник

Општина

учесник

16

Општина

учесник

16

Општина

учесник

16

8

К1

Оливера
Рашић,
математика

201

акредитовани

К1

П1

акредитовани

К1

П1

акредитовани

К4

Миодраг
Петровић,
физика

П1

П1

акредитовани

К1

П3

акредитовани

К1

П3

акредитовани

К2

П1

акредитовани

Примена GeoGebrе у
настави математике у
основним и средњим
школама
Кат. бр. 359
Визуализација података
и интерактивни
извештаји
Кат. бр. 289
Школа будућности –
Microsoft програмима
до савремене наставе
Кат. бр. 304
Уређивање школског
сајта и блога
коришћењем алата,
софтвера и метода
савремених медија
Кат. бр. 341
791,
Конструктивистички
приступ обради
наставних јединица из
термодинамике
782, Геометријска и
таласна оптика кроз
експерименте
805, Дигитализација
наставе физике

Регонални
центар, Ниш

Општина

учесник

8

Општина

учесник

35

Општина

учесник

16

Општина

учесник

32

ПМФ, Ниш

Општина

учесник

8

ПМФ, Ниш

Општина

учесник

8

ПМФ, Ниш

Општина

учесник

8

"Педагошко
друштво
информатичара
Србије" - Ниш

Регонални
центар, Ниш

Удружење
прфесора
информатике
Србије

П1

акредитовани

Регионални
центар за
професионал
ни развој
Општина
запослених у
образовању

369, Дидактичкометодска поставка часа
математике

Удружење за
развој
савременог
образовања
Општина
ГЕРУНДИЈ
УМ

430, Дигитално учењезанимљивији час и трајније
знање,

Удружење
физичара
Омега, Ниш

Општина

Педагошко
друштво
информатичара
Србије - Ниш

Општина

Вукадин
Крстић,
математика

Милена
Радосављеви
ћ енглески
језик

202

К2

П3

акредитовани

К2

П1

акредитован

К2

П1

акредитован

556, Примена платформе за
електронско учење у настави,

Електронс Електронс
ки
ки

К1

359, Примена GeoGebrе
у настави математике у
основним и средњим
школама

учесник

8

учесник

15

учесник

34

учесник

40

П3

акредитован

Драгана
Жикић,
биологија
К2

К1

Драгана
Милошевић,
математика

К1

К1

203

П3

П3

П3

П1

акредитован

акредитован

акредитован

акредитован

350Креирање
наставних материјала
за интерактивну
наставу

Природноматематички
факултет,
Нови Сад
Природноматематички
факултет,
Нови Сад
Удружење
за развој
савременог
образовања
ГЕРУНДИЈ
УМ

Општина

учесник

16

Општина

учесник

8

Општина

учесник

8

учесник

32

учесник

8

Регионални
358 Подршка ученику
центар за
кроз
професионал
индивидуализацију и
ни развој
Општина
пројектни рад у настави запослених у
математике
образовању

359 Примена GeoGebrе
у настави математике у
основним и средњим
школама

Регионални
центар за
професионал
ни развој
Општина
запослених у
образовању

Електронски

К2

812, Научни приступ у
реализацији наставних
садржаја из
биологије,примери из
еволуционе биологије
Реализација новог
Наставног програма
биологије у основној
школи (бр. у каталогу
814,К2)

Драгана
Милошевић,
математика

204

K2

П3

акредитован

K2

П3

акредитован

К3

П4

акредитован

Стручно
удружење
пријатеља
373 Интеракцијом до
математике
пројектне наставе у
и
алгебри
информатик
е Србије
''МАТЕМАТ
ИСКОП''
383 Пројектна настава у Друштво
савременом
учитеља
технолошком
Београда
окружењу
39 Методологија и
садржаји рада на
Друштво
часовима одељењске
учитеља
заједнице/одељењског
Београда
старешине: шта, како и
зашто?

Општина

учесник

8

Општина

учесник

8

Општина

учесник

16

К1
Зорица
Ђурић,
биологија

К2

К1

Mарија
Петровић,
музичка
култура

К1

К2

Данијела
Стојановић К1
, хемија

205

П3

П3

П1

П3

П1

П3

акредитован

788, ЗОО-еко
радионица

Удружење
"Школа за
опстанак"

акредитован

820, Управљање
пројектима из области
заштите животне
средине

Регионални
центар за
професионалн
и развој
запослених у
образовању

акредитован

акредитован

акредитован

761,Анализа
интерпретације
музичког дела
768, Музика и
мултимедија-креативни
приступ часу

795, Моћ маште,моћ
покрета у учионици

796 „Планирање
Акредитован наставе хемијесмернице за квалитетну
наставу“

Факултет
музичке
уметности,
Београд
Регионални
центар за
професионал
ни
развој,Ниш
Центар за
драмски
метод,Нови
Београд

Klett друштво за
развој
образовања

Општина

учесник

13

Општина

учесник

8

Општин
а

учесник

12

Општин
а

учесник

8

Општин
а

учесник

16

Општин
а

учесник

8

К1

Катица
Николић,
хемија

Сузана
Иванчевић
–
Стаменков
ић,
lликовна
култура

206

П3

акредитован

397 „Квизом до
успешног завршног
испита“

Регионални
центар за
професионални
развој
запослених у
образовању

Општин
а

учесник

8

Klett друштво за
развој
образовања

Општин
а

учесник

8

Општин
а
Општин
а

учесник

8

учесник

8

Општин
а

учесник

16

Општин
а

учесник

8

Општин
а

учесник

16

Општин
а

учесник

8

Општин
а

учесник

8

К3

П3

акредитован

282 „ Подршка у
реализацији предмета
Грађанско васпитање“

К1

П3

акредитован

905 „ Дуално образовањеучење кроз рад“

Правно-пословна
школа Ниш

К2

П4

акредитован

11 „ Успешно управљање
одељењем“

ОШ "Стеван
Сремац",
Београд

412, Активно
орјентисана наставапланирање и припрема,

К2

П3

акредитован

К2

П1

акредитован

К2

П3

акредитован

К1

П3

акредитован

К2

П3

акредитован

Удружење
наставника
ВЕТ Форум
Параћин
439, Е-Твининг за
Fondacija
почетнике-први кораци, Tempus
Регионални
446,
центар за
Индивидуализација
професионал
наставе уз уважавање
ни развој
разлике у стиловима
запослених у
учења ученика
образовању
Друштво
946, "Ликовно
учитеља
стваралаштво у школи" Београда
968, "Сценска уметност
и дечје ликовно
стваралаштво“

Пријатељи
деце
општине

Нови
Београд

Татјана
Јандрић,
Владимир
Ристић,
физичко
васпитање

Снежана
Јевтовић,
енглески
језик

К3

П3

акредитован

989, Савремени
методички приступ
дечјем ликовном
стваралаштву
образовање усмерено
на исходе ...

К1

П3

акредитован

996, Кооперативни приступ
савременој настави физичког и
здравственог васпитања-

К1

П3

акредитован

1003, Стратегије за превенцију
гојаѕности

К1

П3

акредитован

995, Игром до плеса и здравља

K1

П3

акредитован

К2

П1

акредитован

К2
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П3

акредитован

856, Creative
methodology for
maximising student
engagement in EFL
classroom
881, Могућности
хибридне наставе у
учењу енглеског језика
885, Подстицање и
развој мисаоних
вештина ученика кроз
наставу страног језика

Klett
друштво за
развој
образовања

Општин
а

учесник

8

Општина

учесник

8

Општина

учесник

8

Општина

учесник

12

Удружење
наставника
енглеског језика
- ЕЛТА

Општин
а

учесник

8

Филозофски
факултет, Ниш

Општин
а

учесник

8

Удружење
наставника
енглеског језика
- ЕЛТА

Општин
а

учесник

8

Удру.пед.физ.ку
лтуре Ниш
Удружење
педагога
физичке културе
Ниш
Факултет спорта
и физичког
васпитања

K3
Весна
Ђорђевић,
педагог
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Општин
а

8

акредитован

Klett друштво за
развој
образовања

Општин
а

8

К3

П4

акредитован

76. Развијање
социјалних вештина у
школи

К1

П3

акредитован

400. Пројектна настава

Удружење
наставника ВЕТ
Форум Параћин

Општин
а

16

акредитован

11, Успешно
управљање одељењем –
принципи и примери
добре праксе

Стеван
Сремац,
Београд

Општин
а

8

Општин
а

8

Општин
а

8

Општин
а

8

Општин
а

8

К2

Марина
Николић,
српски
језик

П4

Мрежа
професиона-лаца
Србије "СПОНЕ"

18. Вршњачко насиље„Боље спречити...“

П4

К3

П4

акредитован

К4

П2

акредитован

К2

П3

акредитован

К1

П3

акредитован

Центар за
17, Вршњачко насиље и младе
шта са њим?
ФАКТА
ЕДУКА
220, Од педагошког
Друштво
профила, преко ИОП-а, учитеља
до транзиције
Новог Сада
Друштво за
440, Значај разумевања српски језик
прочитаног за
и књижеобразовни систем
вност
Краљево
826, КЊИЖЕВНОСТ И Филозофски
СЛИКАРСТВО,
факултет
МУЗИКА, ИСТОРИЈА Универзите
–
та у Нишу
ИНТЕРДИСЦИПЛИНА

РНИ ПРЕСЕЦИ У
НАСТАВИ
К1

К2

П3

акредитован

852, „ЛЕКТИРА НЕ
БОЛИ – развој
читалачке мотивације„

П3

Војкан
Бојовић,
географија
Наташа
Меденица,
географија

Оливера
Младеновић,
немачки језик
Миљана
Павловић,
немачки језик

Израда докторске
дисертације
К1

П1

акредитован

784, Дигитални атлас

К2

П3

акредитован

888, „Пројектни задаци у
настави страних језика”

К2

П3

акредитован

879, „Креативност у настави
страних језика“,

акредитован

„Rückwärtsplanung – пут од
циља и исхода до вежби и
задатака“

К2
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833, Републички
зимски семинар

П3

Друштво за
српски језик
Општин
и књижеа
вност Србије

24

Краљевачко
друштво
учитеља
Филозофски
факултет
Источно
Сарајево
Образовно
креативни
центар, Бор
Регионални
центар за
професионални
развој, Ниш
Центар за
стручно
усавршавање
Кикинда
"Дата Дидакта",
Милутина
Миланковића
1/45, Нови
Београд,

8

Општин
а

Елект
ронск
и

32

Општина

8

Општина

8

Општина

8

Приоритетне области стручног усавршавања

1. Превенција насиља,злостављања и занемаривања
2. Превенција дискриминације
3. Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено
маргинализованих група
4. Комуникацијске вештине
5. Учење да се учи и развијање мотивације за учење
6. Јачање професионалних капацитета запослених у области иновативних метода
наставе и управљања одељењем
7. Сарадња са родитељима
8. Информационо – комуникацијске технологије
Области компетенција наставника
К1 Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе
К2 Компетенције за поучавање и учење
К3 Компетенције за подршку развоју личности ученика
К4 Компетенције за комуникацију и сарадњу
Облици сталног стручног усавршавања у установи

•
•
•
•
•
•
•
•
•

извођење угледних и огледних часова, односно активности са дискусијом и
анализом
излагање на састанцима стручних органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног усавршавања ван установе,
приказ књиге, приручника, дидактичког материјала,стручног чланка, различите
врсте истраживања, резултати праћења развоја детета и ученика
студијско путовање и стручна посета са обавезном дискусијом и анализом
истраживања (научна, акциона),
пројекти образовно-васпитног карактера,
програм од националног значаја у установи,
програм огледа, модел центра,
облик стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у
складу са потребама запослених

Облици сталног стручног усавршавања ван установе
1. Програми сталног стручног усавршавања (обуке) – домаћи или међународни
2. Акредитовани програми високошколских установа као облик целоживотног учења
3. Стручни скупови : конгрес ,сабор, сусрети и дани, конференција, симпозијум , округли
сто, трибина
4. Летње и зимске школе
5. Стручна и студијска путовања
Извод из Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника
Наставник, васпитач и стрчни сарадник дужан је да у току 5 година оствари најмање 100
бодова из различитих облика стручног усавршавања и то: најмање 80 бодова из одобрених
програма и до 20 бодова за учествовање на пријављеним и одобреним стручним скуповима.
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Наставник, васпитач и стрчни сарадник остварује најмање по 16 бодова похађањем облика
стручног усавршавања који развија наведене области компетенција .
Наставник, васпитач и стрчни сарадник дужан је да од 100 бодова оствари најмање 30 бодова
похађањем облика стручног усавршавања који се односе на приоритетне области.
Преостали број бодова до 100 у току 5 година распоређује се на основу приоритета установе и
сопственог плана професионалног развоја.
У оквиру пуног радног времена, наставник и стручни сарадник има 64 сатa 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 које предузима установа у оквиру својих развојних активности.

7.5.Тим за професионалну оријентацију
Основни циљ програма је развијање способности младих да донесу и спроведу
промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да
покушају да планирају каријеру и свој начин укључивања у свет рада.
У смеру постизања наведеног циља дефинисан је низ задатака који се реализују кроз
радионице и саветовање, као и кроз реалне сусрете.
Програм чини пет фаза:
1.
Самоспознаја (основна идеја је да ученици препознају сопствене потенцијале,
склоности и спремности за постигнућа и да тиме употпуне слику о себи).
2.
Информисање о занимањима и каријери (неопходно је дорбо информисати
ученике о могућим/жељеним занимањима и каријерном вођењу, како би могли
самостално и ваљано да донесу одлуку о избору занимања; пожељно је структурирати
информације и правити селекцију у зависности од интересовања ученика).
3.
Упознавање са путевима образовања (ученике упознати са мрежом школа и
путевима образовања који воде до жељене професије/занимања; најпре ученицима
приближити доступност школа у физичком смислу, а потом и степенице које се могу
пролазити до одређеног занимања – нпр.одабир одређене средње школе позитивно
доприноси одабиру факултета, или бирати функционално занат, уколико ученик нема
амбиција за високим образовањем...).
4.
Реални сусрети са светом рада (сусрети и разговори са представницима одређених
занимања у циљу директног унапређивања знања ученика о одређеном занимању и
професији)
·
Посете средњим школама
·
Посете предузећима и организацијама у складу са интересовањима ученика и
могућностима локалне средине и школе
·
Разговор са појединим експертима у школи (такође у зависности од
интересовања ученика и могућности школе и локалне средине).
5.
Доношење одлуке о избору школе и занимања (инсистирање на самосталном
доношењу одлука о избору школе или занимања, уз претходно добро размишљање и
коришћење свих раније стечених информација (а по потреби и консултације са
породицом), што резултира индивидуалном одговорношћу!!!
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Радионице се реализују са ученицима седмог и осмог разреда. Школски тим
за професионалну оријентацију ученика тимски ради са одељењским старешинама
ученика седмог и осмог разреда и радионичарски рад са ученицима реализују и
чланови тима за ПО и одељењске старешине ученика поменутих разреда.
Врем
е
VIII,
IX

X

XI

XII

II

III

IV
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Активности

Учесници

- Прављење програма активности са динамиком реализације
- Прикупљање значајних информација у вези са ПО за текућу
школску годину
Формирање Вршњачког тима за ПО и прављење плана
његових активности
-Прављење паноа: Преглед средњих школа и образовних
профила са минимумом бодова за упис у одређене профиле –
задужени ученици из ВТ
- Припрема радионица из пројекта „ПО у Србији“ за ЧОС
- Припрема и реализација радионица на ЧОС-у из
области
самоспознаје
- Припрема и реализација информативних разговора на
часовима ОС о могућностима наставка школовања после
завршене ОШ
-Анкета за ученике о професионалним интересовањима и
плановима – задужења за чланове ВТ и ОС
-Реализацијарадионица из области информисања о
занимањима
-Реализација родитељског састанка: "Како помоћи детету при
избору школе/занимања – упознавање са програмом ПО"

Тим, ПП
служба,
вршњачкити
м
за ПО (ВТ)

- Ученици интервјуишу родитеље о њиховом занимању и
садржају посла – разговор на ЧОС-у, зидне новине од датог
-Радионица – Захтеви занимања и контраиндикације за
различита занимања
-Психолошко испитивање личности и способности ученика
који имају потешкоће при опредељивању у ПО
-Обрада и анализа података након тестирања
-Реални сусрети са светом рада – одлазак на радно место
-Психолошко испитивање личности и способности ученика
који имају потешкоће при опредељивању у ПО
-Обрада и анализа података након тестирања
-Анкетирање ученика о њиховим професионалним
интересовањима, обрада и анализа анкета – задужења за
чланове ВТ
-Рад на проф.опредељивању ученика који имају сметње у
развоју
- Реализација родитељског састанка на тему „Завршни испит и
процедуре приликом уписа у средњу школу“
- Израда информативног летка професионалне оријентације и

ПП служба,
ВТ,
ученици,
родитељи и
личнипратил
ац
ученикаса
ИОП-ом
ОС,
ППслужба,
ВТ,
ученици,
родитељи
ОС,
ученици,
родитељи
ПП служба,
ученици

ПП служба,
ученици

ПП служба,
ученици,
родитељи

њихова дистрибуција ученицима и родитељима
-Саветовање – израда предлога усмеравања ученика у
V
средње школе
токо - Постављање значајних информација у вези са ПО на сајт
м
школе и ФБ страницу за ПО у школи, као и континуирано
школ уређивање паноа за ПО у простору школе
ске
-Редовно информисање ученика о активностима „Отворених
годин врата“ средњих школа
е

чланови ВТ,
педагог

Координатор : Драгана Жикић
Чланови:
1. Данијела Стојановић
2. Татјана Јандрић
3. Миљана Павловић
4. Сузана Стаменковић
5. Оливера Младеновић
6. Снежана Јевтовић
7. Катица Николић
8. Војкан Бојовић

7.6. Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе
МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ – АКТИВНОСТИ
•
•

IX
•
•

X-XI

XII

I
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Конституисање Тима
Израда плана рада за предестојећу школску годину на основу обавеза које
проистичу из Годишњег плана рада, који је саставни део Годишњег плана
рада и подношење извештаја директору и Школском одбору о његовој
реализацији
Анализа досадашњег квалитета образовни-васпитног рада Школе
Учествовање у израда аката који се односе на обезбеђивање квалитета и
развој Школе

•
•
•
•
•

Дефинисање потреба и приоритета рада школе, као и развојних циљева,
Праћење остваривања Школског програма
Старање о остваривању циљева и стандарда постигнућа и развоја компетенција
Учествовање у самовредновању Школе по одабраним областима
Вредновање резултата рада наставника и стручних сарадника

•
•

Праћење и утврђивање резултата рада ученика
Предузимање мера за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу
образовња и васпитања

•

Решавање стручних питања везаних за образовно-васпитни рад

МЕСЕЦ

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ – АКТИВНОСТИ
•
•

II-V

•
•
•
•
•
•
•

VI-VIII

•
•
•

•
•

Током
године
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Подношење извештаја директору и Школском одбору о реализацији
активности предвиђених Годишњим планом
Праћење примене одредаба и прописа, Статута и других општих аката Школе
чија је примена важна за обезбеђивање квалитета рада и развој Школе
Израђивање пројеката који су у вези са обезбеђивањем квалитета рада Школе
Праћење и утврђивање резултата рада ученика
Вредновање резултата рада наставника и стручних сарадника
Праћење реализације планираних задатака и активности за друго полугодиште
шк. 2018/19. године.
Анализа постигнутих резултата на нивоу Тима за обезбеђивање квалитета и
развој Школе и Тима за самовредновање
Израда извештаја о раду има за обезбеђивање квалитета и развој Школе и
Презентација резултата остварености Годишњег плана и програма рада Тима
за школску 2018/19. Наставничком већу,
Презентација резултата остварености Годишњег плана и програма рада Тима
за школску 2018/19. Школском одбору,
Презентација резултата остварености Годишњег плана и програма рада Тима
за школску 2018/19. Савету родитеља,
Презентација резултата остварености Годишњег плана и програма рада Тима
за школску 2018/19. Ученичком парламенту

Сарадња са Тимом за безбедност ученика
Сарадња с Тимом за инклузивно образовање-“ и реализацију ИОП-а –
препоручивање механизама реаговања у приступу развојним проблемима
ученицима,
• Учествовање у обезбеђивању квалитета и развоја Школе
• Сарадња са Тимом за стручно усавршавање: одабир и предлози програма за
стручно усавршавање наставника,
• Контакти са институцијама и установама од значаја за реализацију Плана и
програма рада тима,
• Учешће и организовање семинара и едукација планираних Развојним планом,
• Израда пројеката планираних Школским развојним планом,
• У току школске године акценат је на реализацији активности и пројеката,
обука са циљем подизања квалитета рада школе, компетенција наставника,
мотивације ученика, сарадничких односа.
• Сарадња са органима Школе, запосленима у Школи и институцијама ван
Школе на испуњавању задатака из своје надлежности
• Обављање и других стручних послова који Тиму налаже Закон о основама
система образовања и васпитања, посебан закон, подзаконски акти и општи
акти школе

Координатор : Даниела Николић, директор
Чланови :
1. Ирена Златковић
2. Оливера Рашић
3. Мирослав Савић
4. Милена Радосављевић
5. Марија Петровић
6. Снежана Јевтовић
7. Мирјана Василев
8. Јелена Вељковић, родитељ
9. Александра Јовановић, представник локалне самоуправе
10. Милица Жупањевац, представник УП

7.7. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Ред
бр

Циљ

Активности

1.

Формирање
тима
и
подела
задатака
Креирање
плана рада

Одабир
наставника
који ће
чинити тим
Опреационал
изација рада

2.

3.

4.

Дефинисање
Тим
активности које ће
тим реализовати у
овој школској
години
Креирање
Одабир
најбољих Тим
базе припрема припрема
из
за час који
пројекта Сарадњом
развијају
до
знања
и
међупредметн објављивање
на
е
сајту школе
компетенције

Подсатицање
наставника
да креирају и
изводе
часове који
развијају
међупредмет
не
компетенције
Промоција
-Изрда
предузетниш предмета од
тва
различитих
материјала
-Формирање
расадника за
гајење
зачинског
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Начин реализације Носио
ци
актив
ности
Одабир на основу
Тим
досадашњег рада и
искуства

-Предавања за
ученике и
наставнике о начину
израде предмета од
различитих
материјала

Тим,
Наста
вници
биоло
гије,л
иковн
ог и
тио.

Инструме
нт
праћења

Динамика

Записници
са
састанака
тима
Записници
са
састанака
тима

Септембар

Сајт
школе,
записник

Током
године

Сајт
школе,
огласна
табла

Током
године

Октобар

5.

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

Праћење и
вредновање
резултата
рада

биљаОрганизовање
изложбе
Евалуација
рада тима

-Упознавње ученика
и наставника у
начин гајења биља
Анализа
Тим
спроведених
активности и
учешћа чланова
тима

Записници

Јун

Координатор: Марија Илић
Чланови:
Даниела Николић, директор
Милена Радосављевић
Оливера Рашић
Виолета Милићевић
Јасмина Гроздановић
Бранислав Бојић
Емина Милутиновић Јовић, родитељ
Драгана Добреновић, представник локалне самоуправе
Јована Дикић,УП

7.8.Тим за уређење школског простора
Задаци:
• Развијање естетских навика код ученика кроз уређење школског простора;
• Израда хамер илустрација за потребе школских манифестација;
• Израда сценографија за потребе школских манифестација.
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

IX-X

АКТИВНОСТИ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

XI-XI
✓
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Формирање Тима
Избор руководиоца Тима
Сачињавање плана рада Тима
Утврдити тренутно стање и дати
предлог за уређење
Уређење школског простора за
Пријем ђака- првака
Уређење школског простора у оквиру
Дечије недеље (израда паноа)
Обезбеђивање финансијских
средставаза куповину материјала
(акција прикупљање секундарних
сировина)
Украшавање учионица и холова
цвећем

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Чланови Тима
Учитељи првог и
другог разреда

Чланови Тима

I-II

III/IV

V/VI

✓ Уређење дворишта (израда кућица за
птице)
✓ Сарадња са члановима пројектног
тима „Еко-школа“
✓ Израда хамер илустрације поводом
дочека Нове године
✓ Израда хамер илустрација и уређење
школског простора у духу Божића
✓ Израдасценографије и хамер
илустрација зашколску приредбуСавиндан
✓ Израда хамер илустрације поводом
празника 8.марта- Дана жена
✓ Уређење зелених површина у
школском дворишту
✓ Садња цвећа у жардињерама на улазу
школе
✓ Израдасценографијезашколску
приредбу- прославу Дана школе
✓ Одржавање и неговање постојећег
садног материјала
✓ Евалуација рада Тима

Координатор: Виолета Милићевић
Чланови:
1. Драгана Жикић
2. Мирјана Василев
3. Сузана И. Стаменковић
4. Александра Манић
5. Јелена Стојановић
6. Ивана Николић
7. Драган Митровић
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Чланови Тима

Чланови Тима

Чланови Тима
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Индивидуални
планови и програми

8.ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ
ИПРОГРАМИ................................................................
План одржавања угледних часова
План одржавања писмених провера
План посете часовима
План редовне, додатне и допунске наставе
Изборна настава
Продужени боравак
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8
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8.1.План одржавања угледних часова

СТРУЧНО ВЕЋЕ

ВРЕМЕ

ТЕМА

РЕАЛИЗАТОРИ

Српски језик и
Енглески језик
(сараднички час)

Децембар

„Ромео и Јулија“
Вилијам Шекспир

Ирена Златковић и
Снежана Јевтовић

Српски језик

Март

Аутобиографија

Марина Николић

Енглески језик и
Немачки језик

Новембар

Музички инструменти

Оливера
Младеновић и
Милена
Радосављевић

Немачки језик

Април

Становање-Wohnen

Миљана Павловић

Физика

Децембар

Међународни систем
јединица

Миодраг Петровић

Математика

Мај

Површина трапеза

Драгана Милошевић

Популација узорак

Драгана Милошевић
и Зорица Ђурић
Зорица Ђурић

Српски језик и
страни језици

Природне и
техничке
науке и
математика

Математика и
Биологија
(сараднички час)
Биологија

Јун

Суживот људи и животиња

Биологија и
Музичка култура

Март

Систем органа за дисањеТехника дисања

Драгана Жикић и
Марија Петровић

Функција
Математика
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Април

Вукадин Крстић

Друштвене науке
Историја и Ликовна
култура

Марија Илић,
Оливера Рашић и
Сузана И.
Стаменковић

Новембар

Велики рат

Музичка и Ликовна
култура

Децембар

„Децембарски
ЧАР-НАДАР!“

Марија Петровић и
Сузана И.
Стаменковић

Ликовна култура и
математика

Април

Осна симетрија

Сузана И.
Стаменковић и
Оливера Рашић

ПИД 4-2

Децембар

Познате личности наше
прошлости

Маја Јоцић

Народна традиција
4-2

Април

„Нема више старог Ниша“

Маја Јоцић

Математика 2-2 и
3-1

Октобар

Сабирање и одузимање

Мирослав Савић и
Александра Манић

Пројектна настава
1-1 и 1-2

Децембар

Четири годишња доба

Мирјана Василев и
Виолета Милићевић

Српски језик 3-2

Децембар

Арапска народна прича
„Лав и човек“

Јасмина
Гроздановић

Математика

Крај првог

Занимљиви задаци

Љиљана Марковић

Руке у тестуОткривање света

Март

Извођење огледа

Љиљана Марковић

Уметности и
вештина и
физичког
васпитања

Разредна настава
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8.2.План одржавања писмених провера

РАЗРЕД

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТОВА
ПРЕДМЕТ

IX

X

1.Т

6.П

17.П

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

7.Т

16.П

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

8.Т

СРПСКИ ЈЕЗИК

V

(уписује се редни број радне недеље) П-Писмени задатак Т-Тест

МАТЕМАТИКА

3.Т

ИСТОРИЈА

4.Т

6.Т

XI

11.П

XII

14.Т

I

II

III

IV

26.П
21.Т

27.Т

20.Т

28.П

20.П

24.Т

26.Т

8.Т

БИОЛОГИЈА

5.Т

VI

36.Т

37.П

32.Т

35.П

30.П

34.Т

21.Т

ГЕОГРАФИЈА

V

33.Т

22.Т

25.Т

16.Т

37.Т

27.Т

35.Т

РАЗРЕД

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТОВА
ПРЕДМЕТ

(уписује се редни број радне недеље) П-Писмени задатак Т-Тест
IX

X

XI

XII

I

СРПСКИ ЈЕЗИК

6.П

10.Т

15.П

20.Т

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

7.Т

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА

5.Т,
9.Т
8.П

ИСТОРИЈА

16.П

14.П

III

IV

V

VI

27.П

32.Т

34.П

37.Т

26.Т

20.Т

17.П
14.Т

II

25.Т

35.П

29.Т

34.Т

28.П
20.Т

37.П
30.Т

36.Т

VI
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ГЕОГРАФИЈА

9.Т

БИОЛОГИЈА

6.Т

ФИЗИКА

8.Т

21.Т

28.Т

33.Т

16.Т

27.Т

35.Т

15.Т

25.Т

31.Т

36.Т

РАЗРЕД

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТОВА
ПРЕДМЕТ

IX

X

2.Т

8.П

17.П

27.П

34.П

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

8.Т

15.П

26.Т

35.П

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

8.Т

14.П

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА
VII

(уписује се редни број радне недеље) П-Писмени задатак Т-Тест

4.Т

7.П

ИСТОРИЈА

7.Т

ГЕОГРАФИЈА

9.Т

БИОЛОГИЈА

7.Т

ХЕМИЈА

6.Т

ФИЗИКА

8.Т

XI

13.Т

XII

I

II

20.Т

16.П

27.Т
23.Т

15.Т

IV

V

31.П

35.Т

32.П

36.Т

26.Т
20.Т

10.Т

III

27.Т

16.Т

28.Т

17.Т

28.Т

38.П

35.Т

25.Т

15.Т

VI

37.Т
34.Т
32.Т

36.Т

37.Т

33.Т

РАЗРЕД

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТОВА
ПРЕДМЕТ

IX

X

4.Т

6.П

15.П

26.П

33.П

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

7.Т

16.П

28.Т

36.П

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

7.Т

15.П

28.Т

34.П

МАТЕМАТИКА

8.П

СРПСКИ ЈЕЗИК

VIII

(уписује се редни број радне недеље) П-Писмени задатак Т-Тест

ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА

13.Т

3.Т

XII

I

II

20.Т

17.П

24.Т

III

27.П

15.Т
7.Т

БИОЛОГИЈА
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XI

31.Т

V

VI

35.П

29.Т
21.Т

10.Т

IV

30.Т

14.Т

27.Т

ХЕМИЈА

9.Т

16.Т

26.Т

ФИЗИКА

8.Т

17.Т

28.Т

37.Т

29.Т
35.Т

8.3.План посете часовима
Обилазак наставе спада у редовне активности директора, помоћника директора, педагога и
психолога школе. Циљ посете часовима је унапређење наставног процеса и пружа прилику
за саветодавни рад и размену исустава са наставницима.
Током школске 2017/2018.године планирано је да се обиђе 50% укупног наставног особља.
Првенствено ће бити посећени часови новодошлих наставника и учитеља, часови учитеља
првог разреда и наставника који предају у петом разреду. Циљ ових посета биће увид у
квалитет рада наставника, саветодавни рад са њима, као и увид у то како су се ученици
првог разреда привикли на школу, а ученици петог разреда на предметну наставу. Обилазак
наставе планираће се на месечном нивоу у складу са могућностима реализације.

8.4.Редовна, додатна и допунска настава
Редовна настава
Планирање наставно-образовног рада у школи нужно је и обавезно и њему се посвећује велика
пажња. Школа је обезбедила потребне приручнике, оријентационе програме и обрасце за
глобално (годишње) и оперативно (месечно)планирање.
Глобални планови рада наставника предају се педагогу школе и они садрже: школску годину,
назив предмета, разред, одељење, недељни фонд, годишњи фонд часова, редни број
наставне теме, циљеве и задатке, образовне стандарде (основни, средњи и напредни ниво), тип
часа, време реализације и проверу остварености образовних стандарда.
Оперативни месечни планови рада наставника предају се педагогу до 5. за наредни месец.
Исти морају да садрже име и презиме наставника, разред, предмет, месец, наставну недељу,
редни број наставне јединице, назив наставне јединице, тип часа, облик рада, методу и
место рада и наставна средства. Обавезно користити школски образац.
Педагог школе врши увид у оперативно планирање и припремање за час, а директор
повремено.
Наставник има обавезу да уради планове рада за ваннаставне активности са којима је
задужен решењем о годишњим задужењима. Ти планови не морају да садрже горенаведене
елементе.
Наведени планови налазе се код стручног сарадника и чине саставни део Годишњег плана
Школе.
Школа је дужна да за ученике четвртог разреда организује часове предметне наставе ради
упознавања ученика са предметним наставницима који ће реализовати наставу у петом
разреду.
Часови предметне наставе планирaју се на основу наставног програма за четврти разред
основног образовања и васпитања, у сарадњи учитеља и одговарајућих наставника
предметне наставе.
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Додатна настава
Додатним радом из појединих предмета биће обухваћени ученици који постижу изузетне
резултате у савладавању програма, они који показују интересовања и они који су
талентовани за одређене области и предмете.

Допунска настава
Допунском наставом биће обухваћени ученици који који показују тешкоће у савладавању
програмских садржаја из појединих предмета.
План и програм рада допунске наставе сачиниће наставници који организују овај вид
наставе.

8.5.Изборна настава
На основу анкетирања ученика, за ову школску годину формираће се 3 групе за Грађанско
васпитање, у петом, седмом и осмом разреду и 11 група за Верску наставу.
У првом разреду ученици су од понуђених секција изабрали ликовну и математичку
секцију. У другом, трећем и четвртом разреду ученицима су понуђени следећи изборни
предмети: Народна традиција, Чувари природе, Руке у тесту- откривање света, Од играчке
до рачунара и Шах.
Анкетирањем је утврђено да ће се ове школске године реализовати предмети:
у одељењима II1,III1 и III2 - Чувари природе;
у одељењима II1и IV2 – Народна традиција и
у одељењу IV1 – Руке у тесту-Откривање света.
У петом разреду бира седруги страни језик- анкетирањем изабран немачки језик и
изучаваћесе до краја другог циклуса.
Ученици седмог и осмог разредашкола је понудила ученицима следећеизборне предмете
Цртање, сликање и вајање, Информатика и рачунарство, Хор и оркестар и Свакодневни
живот у прошлости,од којих ученик бира један према својим склоностима.Након извршеног
анкетирања, на основу броја заинтересованих формиране су следећегрупе:
Информатика и рачунарствоу седмом и осмом разреду, укупно три групе и једна група у
седмом разреду за Хор и оркестар.
Изборни предмети у седмом и осмом разреду- Табеларни приказ
ИЗБОРНИ
ПРЕДМЕТ
Разред и одељење

VII1
VII2
VIII1
VIII2
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Информатика и рачунарство
М
11
12
6
8

Ж
7
11
1
4

Хор и оркестар
М
/
/
7
6

Ж
/
/
9
5

Обавезан изборни предмет (Грађанско васпитање/Веронаука)

ОДЕЉЕЊЕ
ПОЛ
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ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
М
Ж

ВЕРСКА
НАСТАВА
М
Ж

УКУПНО
УЧЕНИКА
М+Ж

I1
I2
Σ
II1
II2
II3
Σ
III1
III2
Σ
IV1
IV2
Σ
V1
V2
Σ
VI1
VI2
Σ
VII1
VII2
Σ
VIII1
VIII2
Σ

13
8
21
5
/
1
6
6
6
12
7
6
13
7
5
12
/
/
/
5
4
9
11
5
16

5
11
16
4
/
/
4
3
7
10
4
5
9
1
6
7
/
/
/
4
2
6
/
/
/

3
4
7
8
14
10
32
4
5
9
3
5
8
3
3
6
8
9
17
8
4
12
/
11
11

4
1
5
4
7
6
17
6
2
8
4
5
9
9
6
15
11
11
22
6
13
19
7
7
14

25
24
49
21
21
17
59
19
20
39
18
21
39
20
20
40
19
20
39
23
23
46
18
23
41

СВЕГА

89

52

102

109

352

Изабрани спорт у 7. и 8. разреду

Разред и
одељење
пол
VII1
VII2
VIII1
VIII2
Свега
Укупно
М+Ж
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ОДБОЈКА
М
13
5

Ж
10
5

4
22

6
21
43

КОШАРКА
М

Ж

11
8
19

7
5
12
31

ГИМНАСТИКА
М

Ж

3

10

3

10
13

Укупно ученика
М+Ж
23
23
18
23
87

87

8.6.План рада продуженог боравка
УВОДНИ ДЕО :
Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања
детета млађег школског узраста које након наставе одлази кући и без надзора проводи
време до доласка родитеља са посла.
Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх
и брига родитеља за дете током радног дана намеће потребу за организованом
бригом о детету.
Школа тиме добија нову и захтевнију улогу која од радника захтева
организовану бригу о детету током целог дана.
Продужени дневни рад након редовне наставе ,,продужени боравак“, један од
модела којим се могу квалитетно решити наведени проблеми, нарочито у урбаним
срединама.
Овим обликом организованог рада са ученицима првог и другог разреда после редовне
наставе омогућавамо деци да квалитетно проведу време док су им родитељи на послу.
Рад у продуженом боравку усклађен је, прати и допуњује образовно-васпитни рад у
редовној настави.
Приоритети рада у продуженом боравку су:
Усклађивање активности са наставним градивом и распоредом часова
Организовање индивидуалног рада ученика на изради домаћег задатка и савлађивање
наставног градива
Пружање помоћи у савлађивању градива и организовању међусобне помоћи
Подстицање ученика да квалитетније ураде домаће задатке
Усмеравање и мотивисање ученика за што успешније осамостаљивање за даљи
индивидуални рад
Планирање што разноврснијих облика слободних активности неопходних за развој свих
компонената личности ученика
ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
У нашој школи, продужени боравак је организован у поподневној смени: продужени
боравак се организује након редовне наставе и траје од 11.00 до 16.00 часова, а по
потреби може трајати и дуже. Ове школске године за продужени боравак изјаснио се 51
родитељ, те због овако великог броја деце школа ће тражити сагласност за отварање још
једне групе а ради боље организације и квалитетнијег рада у истом.
Најважније од свега је да овај вид организације наставе и слободног времена у
школи пуно помаже деци и родитељима, јер омогућава квалитетно време проведено
у учењу и игри. Такође је веома важно то што су деца на сигурном месту и
безбедна су,а родитељи могу бити безбрижни.
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И ове школске године наставља се реализација програма рада продуженог боравка.
Продужени боравак је ове школске године организован у две хетерогене групе.
У оквиру продуженог боравка планира се реализовање следећих активности:
1. Организација дневних образовних задатака у складу са васпитно-образовним
потребама ученика која подразумева:
- самосталан рад ученика,
- упућивање, објашњавање, пружање помоћи ученицима у савладавању наставних
садржаја,
- праћење израде домаћих задатака,
- рад на продубљивању и систематизовању наставних садржаја...
2. Планирање што разноврснијих садржаја и облика слободних активности
неопходних за развој свих компонената личности ученика (интелектуалне, моралне,
физичке, радно- техничке, естетске...).
Слободне активности подразумевају: креативне радионице, психолошке радионице,
спортско-рекреативне активности, културно уметничке активности - музичке, ликовне,
драмско – рецитаторске, едукативне игре и др.
3. Организовање слободног времена ученика;
4. Организовање рекреативних активности како у школи, тако и ван школског објекта,
5. Брига о правилној исхрани ученика;
6. Редовна сарадња са родитељима и извештавање о раду и напредовњу ученика;
7. Брига о уређењу и функционисању радног простора и набавка потребног
материјала;
8. Месечно и дневно планирање рада продуженог боравка;
9. Вођење евиденције о полазницима продуженог боравка;
10. Организација индивидуалних разговора са родитељима ;
11. Сарадња са учитељима у редовној настави (праћење програма рада учитеља у
редовној настави са посебним освртом на циљеве и задатке, успостављање контроле
над дневним образовним задацима и образовним потребама појединог ученика);
12. Сарадња са стручним сарадницима;
13. Стручно усавршавање учитеља;
14. Учествовање у културним догађајима и обележавању значајних датума школе;
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима
основног образовања (три општа циља). Омогућити детету пун живот и открити
његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе. Омогућити детету његов/њен развој
као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринела/допринео добру
у друштву.Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити).
Циљеви:
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социјални и емоционални развој деце кроз стицање потребних знања и социјалних

-

вештина
развијање позитивне слике о себи и самопоуздање
развијање самоконтроле код ученика
спремност на сарадњу, разумевање потреба других , бољи вршњачки односи
умеће ненасилног решавања сукоба
развијање креативности и стваралаштва
промовисање здравог начина живота
развој опште културе
стицање навика лепог понашања

Специфични циљеви:
Потпун и хармоничан развој детета,
- важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено;
- осигурава му се развој свих потенцијала);
- фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса којим усваја
знања);
- оспособити ученика за самостално учење;
- истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење;
- потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружења
(очигледна метода);
- писменост (језичка, математичка, информатичка);
- рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели);
- развијање духовне димензије живота;
- европска и глобална димензија модерног живљења;
- плурализам, поштивање различитости и важност толеранције;
- партнерство у образовању;
- улога технологије у образовању;
- брига о деци са посебним потребама
Задаци:
-
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развијање радних навика код ученика , контрола и помоћ у изради домаћих задатака
проширивање и продубљивање знања
развој социјализације код деце
обезбеђивање услова за интелектуални, емоционални, естетски, радни, социјални,
психофизички развој личности детета
организација слободних активности
сарадња са родитељима

КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА
Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем и установљавањем
културе кретања; поправљање координације покрета, осећаја за ритам и; комуницирање с
основним предпоставкама здравог начина живота; утемељивање основних хигијенских и
здравствених навика; обогаћивање емоционалног живота; упознавања себе и других;
објективна самоевалуација; јачање потреба за интерперсоналним везама.
Процес социјализације и комуникације: истраживање и континуирани рад на
побољшању интелектуалних, емоционалних и моралних особина личности; упознавање
са друштвено прихватљивим облицима понашања у одређеним ситуацијама; јачање
антидискриминационог осећања и хуманог односа према друштву ; усвајање практичних
знања повезаних са елементарним грађанским васпитањем и свакодневним животним
дужностима.
Вербална комуникације или вербализација: рад на усавршавању вербалне вештине и
проширивању вокабулара; циљани развој менталних способности; утемељење вештина за
самоучење и самоедукацију.
Уз постизање вештине прецизног и течног писања и читања, од ученика првог и
другог разреда захтева се развијање вештине интерпретативних, критичких и креативних
читатељских вештина и изражајног читања и рецитовања.
Учење писаних слова први је корак у учењу упорабе писаног језика. Аутоматском
писању претходи учење облика и спајања слова. Ученици морају бити оспособљени да
довољно брзо пишу како би писање користили као алат.
Захтев развијања лепог рукописа, економичне и уредне организације текста и
упорабе стандардних и уредних слова не спречава индивидуалне особине рукописа.
Ученици морају да науче како да пишу без изостављања, замене или испуштања слова.
Утемељење основа математичке, логичке и научно-технолошке писмености:
активности креативног, јасног и логичног решавања проблема; откривање, ређање,
класификовање, генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; примена математичких
знања у различитим концептима; упораба речи, бројева, симбола, табела и модела за
објашњење математичких законитости; коришћење пригодног математичког записа,
математичке и остале терминологије везане уз природне науке; решавање проблема
вербалним и симболичким делатностима; упораба информацијско комуникацијских
технологија; увежбавање и развој радно-практично-техничких вештина.
Културно-уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са
естетском сфером живота и рада кроз позоришне и филске (тв) представе; читање поезије
и прозе и експериментисање у интерпретацијама; упознавање с класичном и прикладном
литературом; креативно изражавање кроз креирање ликовно-вајарских радова.
Пажња се обраћа књижевним, историјским, географским и уметничким
информацијама и изражајима блиским узрасту ученика.
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Игре, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем; игре опонашања,
дечје игре из народне традиције, импровизовање игара у самосталној режији, поправљање
координације покрета, групно импровизовање игара пропраћено ритмом, покретом и
мимиком; елементарне игре, групне игре, спортске игре, такмичарске игре итд.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Остваривање циљева и развој кључних подручја ће се најбоље остварити
усмеравањем рада на садржаје, теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су
прописана Наставним планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће реализовати
учитељ у продуженом боравку, али у договору с учитељем који ради у редовној настави.
Стога је изузетно важно све активности планирати како би се постигла кохерентност међу
одабраним садржајима и усклађеност деловања међу учитељима.
Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у
складу с претходно наведеним циљевима рада у продуженом боравку, имајући увек на
уму узраст и могућности детета.
Креативност, иновативност и учитељска вештина максимално ће доћи до
изражаја при одабиру игара, литературе, културних садржаја као и садржаја којима ће
реализовати захтеве за развојем социјализацијских и комуникацијских те радно-техничких
компетенција. Посебну пажњу треба посветити целокупном развоју детета , у здраву,
самосталну, радно оспособљену јединку која ће у будућности својим знањем, развијеним
животним вештинама и ставовима допринети развоју друштва.
Преглед фонда часова редовних и пратећих активности
РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА
1.Израда домаћих задатака (српски језик, математика,
свет око нас)
2.Сарадња са разредним учитељима
3.Сарадња са родитељима
4.Сарадња са стручном службом и директором
5.Уређење простора и вођење педагошке евиденције
6.Стручно усавршавање и праћење седница стручних
органа
ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА
1.Мала школа великих ствари
2.Оловка пише срцем
3.Шарам – стварам
4.Певам, плешем, глумим
5.Видео пројекције и презентације (мини биоскоп)
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НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА
10
02
02
02
02
02
НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА
02
01
02
01
02

6.Игре без граница
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА

02
НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА

1.Припрема за оброк и исхрана
Припрема за рад
Укупно:

01
09
40

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
Од 08:00– 11:30
Од 11:30 – 12:00
Од 11:30 – 12:00
Од 12:30 – 13:00
Од 13:00 –14:30
Од 14:30– 16:00

Боравак ученика на редовној настави (доручак у 08:15)
Пријем ученика
Ручак
Слободно време
Самосталан рад, израда домаћег задатка, вежбање
Слободне активности и рекреација

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ СМЕРНИЦЕ
У складу са циљевима и задацима које желимо да остваримо и са развојним могућностима
ученика, препоручује се комбиновање стратегија, метода и облика рада како би се детету
омогућило да на лак и безбрижан начин увежбава програмом предвиђене садржаје те
максимално опуштено проводи своје слободно време. Школа мора постати учеников
други дом, са свим особинама пријатног и пријатељског окружења.
Важна педагошки принципи учења темеље се на томе да је:
-

мотивациони фактор дечијег учења његова радозналост;
да дете буде активно у процесу учења;
постојеће дечје знање и искуство основа је учења;
дечије тренутно окружење осигурава контекст учења;
у центру процеса учења је језик;
дете треба учити вођен активностима и методама откривања;
дужни да упутимо дете у естетску димензију учења;
социјална и емоционална димензија важан је фактор учења

Начини организације и облици рада:
234

курикуларни приступ (уместо предметно-сатног);
интегрисано учење и поучавање;
мултидисциплинарни приступ;
тимско и сарадничко учење;
истраживачка настава;
искуствено учење;
проблемска настава; пројектна настава;
учење кроз игру, праксу, учење за живот;

-

факултативни програми (спортске активности);
ванучионична и теренска настава;
ваннаставне активности.

УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА (ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА)
Програм рада у продуженом боравку реализује се у свим расположивим
просторијама у школи, укључујући и спортску салу и школско двориште.
Наставни процес одвија се у учионици, а програм рада продуженог боравка се
остварује у просторијама које су прилагођене и опремљене искључиво за остваривање
рада продуженог боравка.
Током боравка у школи ученицима је осигуран један кувани топли оброк изабране
установе. Како би се ученицима омогућило, а учитељима олакшало усвајање правила
понашања за време оброка, терпезарија је естетски уређена и прикладно опремљена.
Просторије у којима ће ученици проводити већи део дана су светле, довољно
велике, опремљени аудио-визуалном опремом, дидактичким помагалима, малом
приручном библиотеком и рачунарима.
За разноврсне ученичке активности осигуран је материјала (папири, бојице…)
Усвајање хигијенских навика захтева довољну количину сапуна и папира као и
умиваоник за прање руку (који је одвојен од санитарног чвора).
У опремање простора укључена је школа и локална заједница (обезбеђују средства
за опремање просторија и набавку средстава).
ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
Време
реализациј
е

Активности/теме

Начин
реализације

Носиоци реализације и
сарадници

Септембар

1. Прикупљање месечних планова
рада првог, другог и трећег разреда и
анализа истих
2. Упознавање са уџбеницима
3. Договор и сарадња са учитељима
4. Анкетирање родитеља и
формирање групе
5. Набавка дидактичког материјала
6. Организовање слободног времена
и слободних активности
7. Упознавање ученика са
дужностима, обавезама и
понашањем у школи

- сарадња са
учитељима
- сарадња са
родитељима
- договор са
директором

- учитељ продуженог
боравка
- учитељи
- директор
- родитељи
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Октобар

Новембар

Децембар

236

8. Израда домаћих задатака и
утврђивање предвиђеног градива
1. Припрема активности за посету
школској библиотеци
2. Организовање изложбе радова
ученика у оквиру Дечије недеље
3. Организовање индивидуалне
сарадње са родитељима
4. Израда домаћих задатака,
утврђивање и обнављање
предвиђеног градива
5. Праћење обравзовног ТВ
програма
6. Читање одабраних књига и
часописа,разговор о њима
7. Организовање слободног времена
и слободних активности
1. Анализа постигнућа и понашања
ученика на крају првог
квалификационог периода
2. Разговор са учитељима
3. Индивидуални разговори са
родитељима
4. Израда домаћих задатака,
утврђивање и обнављање
предвиђеног градива
5. Рад на описмењавању
6. Израда таблица сабирања
7. Прављење паноа азбуке
8. Праћење обравзовног ТВ
програма
9. Организовање слободног времена
и слободних активности
1. Анализа постигнућа и понашања
ученика на крају првог полугодишта
2. Договор око израде
новогодишњих честитки и украса
3. Израда домаћих задатака,
утврђивање, обнављање и
систематизација предвиђеног
градива
4. Читање одговарајуће штампе и
књига
5. Певање обрађених песама

- сарадња са
библиотеком
- израда радова и
организовање
изложбе
- сарадња са
родитељима

- анализа
- разговор
- сарадња са
учитељима
- сарадња са
родитељима

- анализа
- разговор
- практичан рад
- сарадња са
родитељима

- учитељ продуженог
боравка
- библиотекар
- родитељи
- ученици

-учитељ продуженог
боравка
- учитељи
- родитељи

- учитељ продуженог
боравка
- родитељи
- ученици

Јануар

Фебруар

Март

Април
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6. Праћење обравзовног ТВ
програма
7. Организовање слободног времена
и слободних активности
1. Посета Светосавске приредбе
2. Индивидуални разговори са
родитељима
3. Израда домаћих задатака,
утврђивање, обнављање и
систематизација предвиђеног
градива
4. Читање одговарајућих часописа и
књига
5. Игре на снегу
6. Израда паноа поводом школске
славе
7. Организовање слободног времена
и слободних активности
1.Израда домаћих задатака,
утврђивање, обнављање и
систематизација предвиђеног
градива
2. Читање одговарајућих часописа и
књига
3. Праћење обравзовног ТВ
програма
4. Игре на снегу
5. Организовање слободног времена
и слободних активности
1. Правимо честитке за маме и баке
2. Обележавање 21. марта – Дана
пролећа
3. Организација такмичења у
препри-чавању прочитаних књига
4. Организовање слободног времена
и слободних активности
5. Израда паноа поводом 8. марта
6. Израда домаћих задатака,
утврђивање, и обнављање
предвиђеног градива
7. Активности везане за физичко
васпитање
1. Анализа постигнућа и понашања
ученика на крају трећег класификационог периода

- практичан рад
- сарадња са
родитељима

- анализа
- разговор
- практичан рад

- учитељ продуженог
боравка
- родитељи
- ученици

- учитељ продуженог
боравка
- ученици

- разговор
- договор
- дискусија
- практичан рад
- одабир деце

- учитељ продуженог
боравка
- ученици

- сарадња са
учитељима

- учитељ продуженог
боравка
- учитељи

Мај

Јун

Август
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2. Разговор са учитељима
3. Индивидуални разговори са
родитељима
4. Израда домаћих задатака,
утврђивање, и обнављање
предвиђеног градива
5. Организовање слободног времена
и слободних активности
6. Израда паноа поводом ускршњи
празника
7. Изложба најлепше јаје
1. Дружење са члановима
библиотекарске секције
2. Индивидуални разговори са
родитељима
3. Организовање слободног времена
и слободних активности
4. Посета приредбе за Дан школе
5. Израда домаћих задатака,
утврђивање, и обнављање
предвиђеног градива
6. Активности везане за физичко
васпитање
1. Анализа постигнућа и понашања
ученика на крају другог
полугодишта
2. Индивидуални разговори са
родитељима
3. Израда Извештаја о раду
продуженог боравка
4.Слушање музике
5. Организовање слободног времена
и слободних активности
6. Израда домаћих задатака,
утврђивање, обнављање и
систематизација предвиђеног
градива

- разговор са
родитељима

- родитељи
- ученици

- сарадња са
библиотекарском
секцијом

- учитељ продуженог
боравка
- библиотекарска
секција

- разговор са
родитељима

- родитељи
- ученици

1. Анализа рада продуженог боравка
у протеклој школској години
2. Израда Годишњег програма и
плана рада
3. Израда анкете за родитеље
4. Сређивање простора продуженог
боравка

- дискусија
- договор
- израда потребне
документације
- израда анкете
- сређивање
простора

- разговор
- анализа
- писање
извештаја

- учитељ продуженог
боравка
- родитељи
- ученици

- учитељ продуженог
боравка
- учитељи првог, другог
и трећег разреда
- директор
- педагог

Програм
ваннаставних
активности

9

9. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ...........................................................
Школске секције
Рекреативна настава и екскурзије
Програм школског спорта
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9.1. Школске секције
У школској 2017/2018. години од ученицима од I до VIII разреда школа ће понудити
ученицима следеће секције:
Називи секција и њихови реализатори у млађим разредима
Називи
секција
Математичка
Ликовна
ДрамскоРецитаторска
Шаховска

I

II
Виолета
Милићевић
Мирјана
Василев
Драган
Митровић

III
Драгана
Марковић

Мирослав
Савић
Драган
Митровић

Јасмина
Гроздановић
Александра
Манић

IV
Љиљана
Марковић

Маја Јоцић
Драган
Митровић

Драган
Митровић

Називи секција и њихови реализатори у старијим разредима
Драмско-рецитаторска

Ирена Златковић

Новинарско-литерарна

Ирена С. Здравковић

Млади историчари

Марија Илић

Биолошка секција

Драгана Жикић

Одбојкашка секција

Иван Димитријевић

Кошаркашка секција

Татјана Јандрић

Фудбалска секција

Владимир Ристић

Музичка секција

Марија Петровић

9.2. Рекреативна настава и екскурзије
Екскурзија је ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се изводи како би се ученици
упознали са крајевима наше државе, историјским, културним и другим садржајима из области које се
изучавају у оквиру наставних предмета.
Програм екскурзија треба да обухвата садржаје из: географије, историје, књижевности,
културног наслеђа (музичке и ликовне културе), биологије, техничког образовања и др.
Наставничко веће је на својој седници разматрало и прихватило предлог маршута за
екскурзије и рекреативну наставу за школску 2017/2018. годину.
Планом је утврђено где се остварује екскурзија, који је циљ и задаци, ко је организатор и одговорно
лице.
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Директор школе је одговоран за организацију и спровођење екскурзије, спровођење и
остваривање програма екскурзије. Он упознаје детаљно Савет родитеља школе о условима и
организацији екскурзије, а одељењски старешина обавештава родитеље својих ученика о програму
екскурзије и припремама. Одељењски старешина посебно прибавља појединачну сагласност
родитеља за учешће њихове деце у извођењу екскурзије.
Екскурзија се организује за све ученике и може трајати од једног до три наставна дана. За
сваки разред школа је утврдила правце извођења екскурзија и они су саставни део овог плана.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗ
АЦИЈЕ

ОДГОВОРНИ
И
ОРГАНИЗАТО
Р

РАЗРЕД РЕЛАЦИЈА

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

I и II

Ниш- Свилајнац
(Дино парк,
Природњачки
музеј, Парк
макета)-МанасијаДеспотовацРаваница

Упознавање ученика са културноисторијским споменицима, личностима,
историјом, природом, природним
богатствима источне Србије.

Мај-јун
2019.

Директор и
учитељи I, II,III
и IV разреда

III и IV

Ниш-КрагујевацШумарицеТополаКарађорђева кућаБуковачка бањаОпленац

Упознавање ученика са културноисторијским споменицима, личностима,
историјом, природом, природним
богатствима западне Србије.

Мај-јун
2019.

Директор,
одељењске
старешине

V,VI,
VII

Ниш-ГамзиградЗајечар- НеготинЂердап-КладовоЛепенски вирГолубацСребрно језероПожаревацВиминацијум Ниш

Упознавање ученика са културноисторијским споменицима, личностима,
историјом, природом, природним
богатствима.
Непосредним запажањем и потпуним
доживљавањем стварности ученици
стичу дубља и трајнија знања.
Развијање ученичких организаторских
способности, самосталности,
одговорности, дисциплине, доприноси
социјализацији ученика.
Припрема ученика за обраду новог
градива и систематизација раније
обрађених садржаја.

Мај-јун
2019.

Директор,
одељењске
старешине

VIII
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ВОЈВОДИНА

Упознавање ученика са културноисторијским споменицима, личностима,

Мај-јун

Ниш манастири
Хопово и
Крушедол
Сремски
Карловци, Ергела
Зобнатица
Нови Сад, Бачка
топола
Петроварадин,
Суботица, Палић,
зоолошки врт,

I, II, III,
IV

Врњачка бањаРекреативна
настава

историјом, природом, природним
богатствима.
Непосредним запажањем и потпуним
доживљавањем стварности ученици
стичу дубља и трајнија знања.
Развијање ученичких организаторских
способности, самосталности,
одговорности, дисциплине, доприноси
социјализацији ученика.
Припрема ученика за обраду новог
градива и систематизација раније
обрађених садржаја.

2019.

Социјализација ученика у амбијенту
вишедневне потпуне одвојености од
Пролеће
родитеља;
2019.
привикавање ученика на одвојен живот
од породице;
упознавање ученика са условима живота
у објекту у коме се организује
рекреативна настава;
оспособљавање ученика за самостално
стицање знања путем непосредног
посматрања и доживљавања појава,
догађаја и рада људи у природи;
емоционално доживљавање нове
средине и нових задатака;
оспособљавање ученика за живот у
друштву;
развијање другарских и пријатељских
односа и јачање колектива;
развијање потребе код ученика за
културно провођење слободног времена
(диско игре, разна такмичења);
развијање такмичарског духа (разна
такмичења између група);
физичко и здравствено васпитање
ученика (спортска надметања, дуготрајне
шетње у природи, одржавање личне
хигијене и сл.);
склапање познанства, пријатељства и
неговање другарства с децом из других
средина.

Директор,
одељењске
старешине

Директор и
учитељи

За ученике млађих разреда планира се реализација једнодневних излета у току школске године у
Нишу. Циљ је да се ученици упознају са културно-историјским споменицима, личностима, историјом
свог града.
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9.3. Програм школског спорта
Осим на редовним часовима , програмски задаци организују се кроз ванчасовне и
ванншколскеорганизационе облике рада, као што су излети, курсни облици, слободне активности,
такмичења, дани спорта, спортска недеља, приредбе и јавни наступи.
Циљ и задаци школског спорта
Циљ школског спотрта јесте да разноврсним и систематским физичким активностима допринесе
интегралном развоју личности ученика и моторичких способности, стицању навика важних за
очување здравља.
Задаци школског спорта су:
• подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
• стицање миоторичких споосбности;
• стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање и разумевање значаја;
• формирање морално - вољниох квалитета личности;
• оспособњљавање да стечена умења, знања и навике користе у свакодневном животу и раду;
• стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и
човекове средине.
У школи се организују следеће спортске активности:
✓ крос ученика од првог до осмог разреда у првој недељи октобра
✓ крос у оквиру недеље спорта - по једна недеља у сваком полугодишту
✓ крос РТС-а у октобру
✓ спортска такмичења у Дечјој недељи између ученика од првог до четвртог разреда
✓ спортска такмичења са другим школама (Медијана спортфест)
✓ За ученике који испољавају посебну склоност и интересовање за спорт организују се
додатни облици рада. Рад се одвија у спортским секцијама или школским екипама које
се формирају према интересовањима, способностима и полу ученика.
У школи се организује рад секција са по једним часом недељно:
✓ Кошаркашка,
✓ Одбојкашка и
✓ Фудбалска секцијаза ученике од петог до осмог разреда
Ученици који су чланови секција учествују на такмичењима која се организују на нивоу града.
Планови рада секција саставни су део Годишњег плана рада школе.
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Ученичке
организације

10

10. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ......................................................................................
Ученички парламент
Дечији савез
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Ученичке организације
У циљу друштвеног васпитања школа ће организовати рад ученичких организација које су
носиоци разноврсног програма и активности у школи.
У свој рад школа ће укључити и одређени број или све ученике, зависно од врсте акција које
покреће.
У школској 2018/2019. години радиће следеће ученичке организације: Ученички парламенти
Дечији савез.

10.1. Ученички парламент
У седмом и осмом разреду оформљен је Ученички парламент. Чине га по два представника из сваког
одељења 7. и 8. разреда. Представници ученичког парламента присуствују седницама Школског
одбора, учествују у раду Тима за самовредновање и у Активу за школско развојно планирање.
За ову школску годину за председника УП изабрана је Анђела Милојевић, ученицаVIII1 а за заменика
Лазар Стевановићученик VIII1разреда.
План рада Ученичког парламента за школску 2018/2019.год.
Активности

Носиоци
активности

Време
(место)

тим, ученици,
Ученички
парламент

септембар

- Правила лепог понашања у школи
- Обележавање Дечије недеље
- Акција „Деца-деци“
- Оптерећеност ученика ваннаставним активностима
- Анализа Правилника о безбедности ученика

тим, ученици,
Ученички
парламент

октобар

- Успех и дисциплина ученика на крају првог
квалификационог периода (предлагање мера и активности за
побољшање)
-Међународни дан толеранције (16.11.)
- Како помоћи ученицима који имају проблеме у учењу и
понашању
- Анализа учешћа ученика у раду школе

тим, ученици,
Ученички
парламент

новембар

- Конституисање Парламента
- Избор председника и заменика
председника Парламента
- Упознавање ученика са Пословником
о раду ученичког Парламента
- Избор ученика за члана Школског одбора
- Успостављање сарадње са Тимом за
професионалну орјентацију
- Конституисање тимова у оквиру Парламента (Тим за
медијацију, Тим за вршњачку помоћ у учењу)
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- Опасности пиротехничких средстава (разговори, штампање
материјала, панои)
- Предлози ученика око организовања прославе Нове године
- Организација хуманитарне акције

тим, ученици,
Ученички
парламент

децембар

- Припреме за школску славу Св. Сава
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта и предлози за побољшање

тим, ученици,
Ученички
парламент

jануар

- Припреме за такмичење ученика
- Анализа учешћа ученика у раду школе

тим, ученици,
Ученички
парламент

фебруар

- Заштита животне средине:
Сређујемо школу да нам у њој буде пријатно (помоћ еколошкој
секцији)

тим, ученици,
Ученички
парламент

март

- Успех и дисциплина ученика на крају трећег
квалификационог периода (предлагање мера и активности за
побољшање)
- Представљање средњих школа – професионална оријентација
- Резултати са такмичења ученика

тим, ученици,
Ученички
парламент

април

- Припрема и обележавање Дана школе
- Упознавање ученика са конкурсима за упис у средње школе
- Завршни испит за упис у средње школе
- Оцена рада Ученичког парламента
- Анализа учешћа ученика у раду Школе
- Договор око прославе другарске вечери
(понашање ученика)
- Предлози за унапређивање рада у наредној години

тим, ученици,
Ученички
парламент

мај - јун

Координатори: Милена Радосављевић, Татјана Јандрић,Оливера Младеновић и Наташа Меденица
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10.2. Дечији савез
План рада Дечијег савеза
Активности
- Израда програма рада за наредну
школску годину
-Избор ученика у одељењска
руководства
-Први састанак представника Дечјег
савеза
-Припрема Дечје недеље
-Припрема пријема првака у Дечји
савез
-Хуманитарна акција
-Састанак руководства Дечјег савеза
-Обележавање Дечје недеље и Светског
дана детета
-Сабирна акција
-Пријем првака у Дечји савез
-Обележавање Дана УН
-Уређивање школе
-Састанак руководства Дечјег савеза
-Избор руководства Дечјег савеза првог
разреда
-Изложба дечјег стваралаштва
-Новогодишњи карневал
-Хуманитарна акција (прикупљање
поклон пакетића или новчаних
средстава за болесну и децу слабијег
материјалног стања)
-Састанак руководства Дечјег савеза
-Обележавање Дана Светог Саве
-Састанак руководства Дечјег савеза
-Прослава Светог Трифуна и Дана
заљубљених
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Реализатори
Координатор са
тимом

Време
VIII

Исходи
Квалитетна реализација
плана кроз извештај

Координатор са
тимом и
ученици

IX

Договор о обележавању
Дечје недеље, развијање
социјалних и хуманих
односа код деце

Тим и ученици
свих разреда

X

Обележена Дечја недеља,
Светски дан детета и Дан
УН

XI

Презентовање дечјег
стваралаштва кроз
извештај, изложбе дечјих
радова, фотографије

XII

Развијање креативности
код ученика, развијање
емпатије код ученика и
наставника

Тим, наставници
и ученици свих
разреда
Тим, наставници
и ученици свих
разреда
Тим, наставници
и ученици свих
разреда
Тим, наставници
и ученици свих
разреда

I

II

Очување традиције и
поштовање личности
Светог Саве
Обележавање важних
датума кроз приредбе и
радове ученика

-Састанак руководства Дечјег савеза
-Обележавање Осмог марта
-Сакупљачке активности
-Припрема за обележавање Дана школе
(литерарни, ликовни радови)
- Дечје игре без граница (IV разред)

Тим, наставници
и ученици свих
разреда

III

Изложба дечјих радова

Тим, ученици и
наставници

IV

Радионице

-Састанак руководства Дечјег савеза

Тим, ученици и
наставници

V

Промоција школе

-Општинско такмичење у играма без
граница
-Учешће у прослави Дана школе
-Анализа рада Дечјег савеза

Тим

VI

Координатори Дечијег савеза: Љиљана Марковић и Маја Јоцић
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Записници и извештај о
раду

Остваривање
других програма

11

11.ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРОГРАМА.........................................................................
Програм здравствене заштите ученика
Програм социјалне заштите ученика
Програм заштите животне средине
Програм сарадње са локалном заједницом
План укључивања школе у националне и међународне пројекте
Пројекат Еко школа
Клуб родитеља и наставника
План за адаптацију новодошлих ученика
План увиђења приправника у васпитно-образовни рад
План стицања звања наставника и стручних сарадника
План за завршни испит
План коришћења наставних средстава у школској 2018/19.год.
План друштвено корисног рада
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11.1. Програм здравствене заштите ученика
Програм здравствене заштите у школи састоји се из два дела:
1. Програм који се реализује у школи
2.Програм који се реализује у здравственим установама
Циљеви:
-

изграђивање телесно, психички и социјално здраве и зреле личности оспособљене да се брине
за очување, заштиту и унапређење сопственог здравља и здравља других људи;
развијање здравих навика у исхрани и здравих стилова живота;
упознавање ученика са потребом сталнебриге о здрављу и здравственом васпитању ученика.

Активности

Систематски
преглед ради
уписа у први
разред

Редовни
систематски
прегледи
ученика

253

Садржаји

Време
реализације
Обавештавање
Школска
родитеља о
година пре
потребној
уписа у
документацији
школу, а на
Упућивање
основу датума
родитеља и ученика које одређује
у Дом здравља
Дом здравља
Преглед и пријем
документације
ученика
Сарадња са Домом
Здравља ради
одређивања датума
Обавештавање
ученика и родитеља
Редовни
систематски
преглед ученика
Обавештавање
родитеља

Место
реализације
Дом здравља,
Ниш

У току текуће Дом здравља,
школске
Ниш
године, а на
основу датума
и распореда
које одређује
Дом здравља,
Ниш

Носиоци активности
Дом здравља-Ниш,
педагог и директор
школе, родитељи
ученика

Дом здравља-Ниш,
одељењске
старешине,
директор

Вакцинација
ученика

Редовни
систематски
прегледи зуба
Предавања за
ученике

Сарадња са Домом
Здравља ради
одређивања датума
Обавештавање
ученика и родитеља
Редовна
вакцинација
ученика
Обавештавање
родитеља

У току текуће Дом здравља,
школске
Ниш
године, а на
основу датума
и распореда
које одређује
Дом здравља,
Ниш

Дом здравља Ниш,
директор школе,
одељењске
старешине

Сарадња са Домом
здравља

У току текуће
године

Стоматолошка
ординација у
Дому здравља
Ниш

Репродуктивно
здравље

У току текуће
школске
године, а на
основу датума
и распореда
које одређује
Дом здравља,
Ниш
У току
школске
године
У току
школске
године

Просторије
школе

Стоматолог Дома
здравља Ниш,
одељењске
старешине,
родитељи/старатељи
Дом здравља-Ниш,
стручна служба
школе, одељењске
старешне

Заразне болести
Здрава исхрана

Просторије
школе
Просторије
школе

Стручна служба,
одељењске
старешине
Стручна служба,
одељењске
старешине

11.2.Програм социјалне заштите ученика
Циљ програма социјалне заштите ученика у школи је очување и унапређење нивоа социјалне
сигурности ученика и побољшање њиховог општег успеха и дисциплине.
АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Прикупљање
података о
социјалном
статусу ученика и
израда социјалне
карте

Почетком школске године спроводи се анкета како
би се одредио социјални профил на нивоу целе
школе. Разредне старешине прикупљају податке у
одељенске
својим одељењима према следећим параметрима:
старешине,
број деце без оца- мајке; број деце која имају статус педагог
расељених лица; број деце других националности;
број ученика који путују до школе; број деце која су
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НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

август,
септембар

Сарадња са
родитељима/
старатељима
социјално
угрожених
ученика
Подела
бесплатних
уџбеника
Бесплатна ужина

Хуманитарне
акције

Подела гратиса за
екскурзије и
рекреативну
наставу
Праћење
резултата
пружене
социјалне
подршке
ученицима
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изузетно социјално угрожена; број деце чији
родитељи немају решено стамбено питање, број
деце у хранитељским породицама, образовни ниво
родитеља.
Организовање разговора са родитељима како би се
пронашли начини побољшања општег успеха и
дисциплине ученика.
Присуство родитељским састанцима одељења у
којима има ученика са потребом за социјалном
заштитом.
Помоћ и подршка родитељима-старатељима у
комуникација са установама социјалне заштие.
Подела бесплатних уџбеника ученицима који су
остварили то право.
У сарадњи са предшколском установом "Пчелица"
и градом бесплатну ужину добијају ученици који
осварају то право.
Aкције које организују ученици као помоћ
ученицима којима је потребан школски прибор,
одећа, обућа.
Организовање акције " Књига за друга".
Акције прикупљања средстава за лечење тежих
здравствених проблема (лечење ван града, у
иностранству)
Приликом склапања уговора са агенцијама које су
извођачи eкскурзија и рекреативне наставе, један од
услова школе је да обезбеди гратисе за социјално
угрожено ученике. У подели гратиса учествују
наставници, ученици и родитељи.

одељенске
старешине,
педагог

библиотекар,
одељенске
старешине

током
школске
године

почетак
школске
године

одељенске
старешине

почетак
школске
године

одењенске
старешине,
стручна служба

по потреби

одељенске
старешене,
родитељи

октобар,
април, мај

Упоређивање успеха и дисциплине ученика пре и
после пружања социјалне подршке.
одењенске
Разговор о резултатима пружене социјалне подршке старешине,
ученицима са одељенским старешином, родитељем- стручна служба
старатељем.

током
школске
године

11.3.Програм заштите животне средине
Циљеви:
-

Подизање свести о неопходности очувања животне средине ради очувања здравља;
Успостављање система примарне селекције отпада у школи;
Истицање глобалних еколошких проблема и опасности од њих;
Укључивање ученика наше школе у активности очувања животне средине и подизања нивоа
еколошке свести и савести;
Уређење школских зелених површина и оплемењивање унутрашњег школског простора
биљкама;
Скретање пажње јавности на конкретне проблеме у нашој животној средини.

АКТИВНОСТИ
Обележавање
важних
еколошких
датума

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Обележавање Светског дана
хране

Трибина или предавање –
Светски дан заштите животне
средине
Еколошке акције Обележавање Светског дана
планете Земље
Изложбе, акције,
трибине,
Акција уређења школске
презентације
средине
Пројекти
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Пројекат „ЕКО-ШКОЛА“

РЕАЛИЗАТОРИ
стручно веће за природне и
техничке науке, енглески
језик и наставници који су
заинтересовани

ВРЕМЕ
октобар

стручно веће за природне и
техничке науке

јун

стручно веће за природне и
техничке науке

април

одељенске старешине

два пута
годишње

Тим за реализацију пројекта

током
школске
године

11.4.Програм сарадње са локалном заједницом
Школа прати и укључује се у дешавања у локалној самоуправи и заједно са њеним представницима
планира садржај и начин сарадње. Школа ће у целокупном образовно-васпитном раду настојати да
обезбеди услове за прогресивне и позитивне утицаје чинилаца из друштвене средине на савремено
хуманистичко васпитање ученика. Сама школа ће доприносити богаћењу културног и друштвеног
живота локалне заједнице, са циљем стварања здравијег окружења и стварања подстицајне средине у
којој ће постојати услови да се реализују индивидуалне потребе и интересовања деце. Заједничко
решавање питања од значаја за живот и рад школе у складу је са одредбама Закона о основној школи,
а остварује се кроз сарадњу са Управом за образовање и Интерресорном комисијом, и кроз рад
Школског одбора.
Програм сарадње са локалном самоуправом обухвата следеће активности које се реализују током
читаве школске године:
•
•

Сарадња школе са представницима Управе саобраћајне полиције у Нишу
Састанци руководећих органа школе са месним канцеларијама у местима где се налазе наша
издвојена одељења
Сарадња школе са руководећих органа школе са представницима Дирекције за јавни градски
превоз
Сарадња школе са представницима градских општина, првенствено Медијана
Заједничке хуманитарне акције школе и локалне заједнице.

•
•
•

Реализатор ових активности је пре свега управа школе, али се у заједничке акције укључују сви
запослени.
Циљеви и задаци
- Активно учешће школе, њених ученика и наставника у животу локалне средине и развој
компетенција за живот у информационом друштву
- Подизање значаја школе у локалној средини и презентовање укупних школских васпитнообразовних и културних постигнућа и остварених резултата ученика у локалној средини
-Истицање значаја бављења културним стваралаштвом и спортским дисциплинама, и обогаћивање
садржаја ваннаставних активности
- Промоција здравих стилова живота, развој толеранције и свести о равноправности и подизање
свести о важним факторима који утичу на здраво одрастање
-Подизање свести о естетском уређење наше околине
-Унапређивање културе безбедности ученика у саобраћају
Садржаји
•
•
•
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учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја (академије,
изложбе, одржавање споменика и др.);
организовање радних и еколошких акција солидарности у месној заједници и широј
друштвеној средини уз учешће ученика;
учешће ученика на састанцима у месној заједници, широј друштвеној средини, и др.;

•

укључивање талентованих ученика у културно-уметничка, спортска и друга друштва средине,
као и обезбеђивање могућности да та друштва имају своје секције у школи, добровољног
давања крви, пружања помоћи старима, акције Црвеног крста и друге акције које се организују
у друштвеној средини.
• заједничке акције школе и родитеља на побољшавању материјално-техничке опремљености
• побољшање уличне расвете
• уређење школских објеката, решавање комуналних проблема и техничких питања
• побољшање услова за саобраћајну безбедност деце
• заједничке хуманитарне акције
• сарадња са Геронтолошким центром
• сарадња школе са Домом здравља око организације систематских прегледа за ученике
• сарадња са Интерресорном комисијом: на предлог школе, а уз сагласност родитеља,
интересорна комисија процењује којим ученицима је потребна додатна образовна,
здравствена или социјална подршка
Начин реализације
•
•
•
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Школа, у сарадњи са локалном заједницом треба да обнови дописе саобраћајној полицији у
вези са постављањем било које сигнализације испред свих школских објеката.
Наши ученици узеће учешће на свим конкурсима које организује општина као и на културним
и спортским манифестацијама.
Локална самоуправа и школа заједно ће организовати хуманитарне акције.

11.5. План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте
Редни Ставка
број
1.
Подносилац пројекта

2.

Основне информације о
школи која прилаже
пројекте

3.

Назив пројекта

4.

Време почетка и
завршетка пројекта
Које циљеве желимо да
постигнемо нашим
пројектима
Које су све активности
предвиђене у оквиру
реализације пројекта

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
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Временски план
реализације појединих
активности
Учесници пројекта
Да ли постоји материјал
који ће бити израђен
током трајања пројекта.
Географска покривеност
пројектом
Које ефекте мислимо да
постигнемо пројектом

Детаљнији опис
-Име школе
-Одговорна особа
-Контакт и адреса
-координатор
-мисија школе, поље деловања
-опис радног тима задуженог за његову
реализацију
-важни пројекти који су у прошлости
реализовани
-списак партнерских организација и значајних
појединаца са којима сарађује школа
-списак донатора са којима је до сада
сарађивала школа
-могу се ставити два назива(један детаљан
описује пројекат, а други који није директан
начаин у вези са самом активношћу)
-месец, година
-циљеви
-детаљан план припреме фазе
-детаљан план друге фазе
-детаљан план реализације последње фазе
-презентација активности путем табеле
активности
-време почетка, завршетка и трајања сваке
поједичначне активности уз кратко
образложење
-ко су корисници пројекта, опис, број,
структура и слично
-видео и аудио записи, књиге, приручник,
промотивни материјал
-да ли се пројекат реализује само у нашој
школи, у нашој локалној средини, на
територији више општина, у региону
-директно или индиректно
-краткотрајни или дугорочни ефекти

12.

Ко ће све учествовати у
реализацијин пројекта

13.

15.

На који начин ћемо
урадити вредновање
успешности пројекта
Да ли предвиђамо
спољашње вредновање
нашег пројекта
Буџет

16.

Прилог

14.

-број чланова у тиму
-задужења чланова
-обавезе чланова у односу на донатора
-квалитативно
-квантитативно
-ко и у којој фази пројекта
-обрађен по ставкама(трошкови
школе,хонорари, трошкови представљени по
активностима)
-средства за која се обраћамо донатору или смо
их пронашли код другог донатора
-табеларни приказ прегледа буџета
-детаљније информације о школи за које
мислимо да су неопходне да приложимо
-приказ пројекта који је већ урађен, а који је у
вези са овим пројектом
-биографија значајних људи који учествују у
пројекту
-препоруке за реализацију овог пројекта

Тим за израду пројеката: Директор, чланови колектива (у зависности од пројекта).

11.6. Пројекти
План и програм Еко школеза 2018/2019. год.
Oсновни циљеви на којима почива програм рада Еко школе су:
Ученици усвајају позитиван став према вредностима очувања квалитета животне средине,важности
рационалног коришћења природних извора (умереност,поштовање свих живих
бића,солидарност),подстицање еколошке свести код одраслих,развијање акције заштите и
побољшања квалитета околине (самостално и у сарадњи са другим институцијама),пропагирање
природних лепота наше околине,промоција заштите културне баштине.
Образовање деце,наставног и ненаставног особља и уже околине о потреби екологије у
заједници,рециклаже као мере смањивања коришћења примарних сировина и доприносу концепта
одрживог развоја,а да притом ОШ „ Ћеле кула ” буде препозната као еколошки свесна образовна
институција.
Задаци програма Еко школе су промена навика и сазнања ђака и особља школе и стварање нових
генерација које су осетљиве по питању животне средине и оспособљавати их за доношење одлука о
развоју друштва у будућности.
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АКТИВНОСТИ/ЗАДАЦИ

САДРЖАЈ/
ПРОГРАМ
Састанак
предложених
чланова екоодбора,
избор и задужења
Чланови еко
одбора састављају
питања за анкетни
листић.Прикупљање,обрада и
ана-лиза података
Чланови екоодбора и
задужени
наставник дају
предлог за
Конкурс

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Августсептембар

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Координатор екошколе

Септембар

Чланови еко одбора

Септембар

Конкурс за избор
слогана,еко-кодекса и
химне еко-школе

Чланови екоодбора и
задужени
наставник дају
предлог за
Конкурс

Септембар

Еко-патроле

Чланови екоСептембар
одбора дају
предлог око
формирања еко
патроле.Оне
побољшавају
уређено-ст,како
унутар одељења у
склопу редарских
дужности брину о
уредности и
чистоћи учионице
и тако учествују у
шко-лском
такмичењу за нај
еко учионицу
Сређивање
Септембар
свезака за вођење
евиденције о

Сви ученици и
наставници
школе.Задужени
наста
вник за
прикупљање и
избор је наставник
ликовне културе
Сви ученици и
наставници
школе.Задужени
наста
вник за
прикупљање и
избор је наставник
музичке културе
Координатор екошколе

Оснивање Еко одбора

Анкета о поступању са
отпадом,значај рециклаже

Конкурс за избор логоа
еко-школе

Израда Еко-дневника
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Ирена Златковић

Еко-дневник

Еко сандуче
Еко правила
Уређење паноа и
школских простора
(учионица,дворишта,зидова, околине)
Еко кутак

“Отпад”

поступању са
отпадом
Чланови екоодбора дају
предлог
Чланови екоодбора дају
предлог
Чланови екоодбора,наставниц
и и ученици
Едукација
ученика,родитења
и ненаставног
особља
Формирање еко
кутка у школи

Радионице на
тему отпад и
рециклажа ...како
сортирати отпад
...шта све можемо
рециклирати...зна
чај рециклаже
Сортирање отпада
Израда посуда за
одлагање
отпада..за сваку
врсту посебна
кутија
“Одељенски колаж”
Едукација
ученика првог
разреда и изложба
радова
Рециклажа
Рад према
наставном плану и
програму
Рециклажа
Радионице израда
предмета од
рециклираног
материјала
“Израда и примена удара- Рад према
чких инструмената од
наставном плану и
рециклираних материјала” програму
Употреба
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Током школске
године

Током школске
године
Септембар
Током школске
године
Током школске
године
Током школске
године
Октобар

Наставници и
учитељи
Представник
родитеља,координат
ор
Наставник
немачког језика
Координатор екошколе
Виолета
Милићевић
Координатор екошколе
Виолета
Милићевић
Координатор екошколе
Драгана Жикић

Октобар,Новемб
ас

Чланови еко тима

Новембардецембар

Наставници првог
разреда

Током године
Тематски часови

Наставници
предметне наставе

Током године

Чланови еко тима

Новембар

Марија Петровић

Креативне радионице

Еко представа

Сајт Еко школе

инструмена-та
поводом
свечаности Еко
школе
Израда
паноа...угледни
часови везани за
штедњу енергије
применом
рециклаже
Учиници изводе
представу из
Екологије везану
за заштиту
животне средине
Израда сајта Еко
школе

Израда новогодишњих
честитки од рециклираних
материјала

Изложба радова

Садња лековитог биља

Атријум школе

Еколошки маскенбал

Израда костима
од материјала за
рециклажу
Израда паноа

Еко прича у слици
Еко стрип

Координатор пројекта: Ивана Николић
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Током године

Чланови еко тима

Децембар

Наставници
Српског језика и
Биологије

Децембар
Одржавање
током године
Децембар

Оливера Рашиђ

Током другог
полугођа
Март

Ученици

Током године

Наставник ликовне
културе,учитељи

Сви
ученици,наставниц
и,учитељи
Наставник ликовне
културе ,учитељи

План и програм Клуба родитеља и наставника за школску 2018/19.
АКТИВНОСТИ

Циљна Време реализације
Тим
група
(оквирно)
1. Испитивање потреба и мапирање ресурса: препознати шта родитељи и наставници виде да су
значајне теме/проблеми и иницијативе које треба да спроводи Kлуб родитеља и наставника како би
се унапредио квалитет образовања и сарадња на релацији ученик –наставник (школа) – родитељ;
1.1. Испитивање
-Анкетирање родитеља у
Родите Децембар – упитник за
Весна
шта родитељи одређеним периодима –
љи
родитеље на догађају;
Ђорђевић
препознају
дистрибуција упитника на
педагог
као значајне
догађајима, родитељским
Почетак другог полугођа наставници
теме за рад
састанцима;
– упитник за родитеље
/учитељи
Kлуба
-Реализација ФГ родитеља
дистрибуиран на
чланови
родитеља и
различитих узраста на крају
родитељским
Тима
наставника
школске године са циље процене
састанцима;
видљивости рада Kлуба и
препознавање потреба за рад у
Kрај године – ФГ са
наредној години;
упитником;
1.2. Испитивање
-Реализација дискусија са
Наставн Почетак другог полугођа
шта
наставницима и кратких
ици
– дискусије на тимовима
наставници и упитника на састанцима Тимова
и састанцима актива
други
и актива;
запослени у
-Реализација ФГ са
Kрај године – ФГ са
школи
наставницима на крају школске
упитником;
препознају
године са циљем процене
као значајне
видљивости рада Kлуба и
теме за рад
препознавање потреба за рад у
Kлуба
наредној години;
родитеља и
наставника
2. Информисање родитеља и наставника о активностима Kлуба: обезбедити континуирано
информисање родитеља и наставника на теме од интереса, чиме се промовише корисност
иницијативе успостављања Kлуба; промовисање конкрентих програма и иницијатива Kлуба, како би
се што већи број родитеља и наставника укључио у рад;
2.1. Постављање -Идентификовање значајних
Родите Месечно ажурирање
Весна
ИНФО – табле
информација за родитеље,
љинаст информација на табли
Ђорђевић
Kлуба у школи
наставнике, ученике;
авници
педагог
-Редовно информисање о
учениц
наставници
значајним темама и
и
/учитељи
активностима Kлуба;
чланови
Тима
2.2. Отварање
-Развој странице на сајту школе Родите Месечно ажурирање
Тим за сајт
странице Kлуба
и стратегије промоције и
љинаст информација на табли
школе
на сајту школе/
информисања о активностима
авници
социјалним
Kлуба на социјалним мрежама;
учениц
мрежама
и
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Опис активности

-Редовно информисање о
значајним темама и
активностима Kлуба;
-Припрема промо-материјала за
догађаје;

2.3. Припрема и
Родите Прате се догађајивезани
Чланови
дистрибуција
љинаст за испитивање потреба и Тима
промотивног
авници промотивне догађаје
материјала о
учениц
активностима
и
Kлуба
2. Мобилизација родитеља и наставника и промоција Kлуба:промоција концепта отворене школе која
обезбеђује веће учешће родитеља и наставника; промоција иницијативе Kлуба позивањем родитеља
и наставника да се укључе у рад;
3.1.
-Осмишљавање догађаја и
Родите Припремне активности – Чланови
Новогодишњи
формирање тимова;
љинаст логистика
Тима
догађај (на
-Спровођење припремних
авници (новембар - децембар)
Представни
пример. сајам,
активности које укључују
учениц
ци
маскенбал итд.) – родитеље, ученике и наставнике и
Припремне активности – ученичког
Отворена школа
(креативне радионице,итд)
радионице за родитеље и праламента
-Реализација догађаја са више
децу (новембар 3.2. Otvorena
различитих садржаја
децембар)
škola – događaj
Реализација догађаја
(децембар)
Друго полугодиште –
март/ април
3. Програмске активности: реализација ваннаставних активности (програма неформалног
образовања) које одговарају на препознате потребе/ приоритете родитеља и наставника и
мапиране ресурсе (активности вођене од стране заинтересованих наставника и родитеља);
4.1. Програм посета/ учешћа у програмима који се реализују на нивоу града/општине
4.2.1.
-Радионице усмерене на стицање Учениц Серија посета банци–
Александра
Финансијски
вештина управљања
и I- IV
учешће на радионицама
Манић,
менаџмент;
финансијама за старије ученике
и V–
Ивана
(по угледу на програм
VIII
Николић
реализован у сарадњи са
Марина
некомБанком у граду И СУ
Никоић
4.2. Безбедност ученика и промоција здравих стилова живота
4.2.1 Безбедност
-Упознавање ученика ризицима
Учениц Радионица за VII разред
Родитељи и
у саобраћају;
у соабораћају, као и
и VII и – децембар
наставници
небезбедним понашањима
VIII
различитих учесника у
Радионица за VIII разред
саобраћајуса различитим
видовима саобраћаја и
саобраћањих професија;
4.2.2 Превенција -Развој програма превенције
Учениц
Волонтери
насиља;
вршњачког насиља за ученике
и I- IV
Дома
нижих разреда – коришћење
здравља
психодраме и укључивање
Педагог
старијих ученика (представници
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4.2.3 Шаховска
секција
4.2.4. Друге
спортске
активности

ученичког парламента) у
реализацију програма
(вршњачка едукација);
-Програм шаховске секције
-Млађи узрасти

Полицијска
управа
Учениц
и
I – IV
Учениц
и
I и II

3 циклуса: 4 пута
месечно

Драган
Митровић

У договору са
учитељицама –
реализовати у оквиру
редовних часова
физичког
2 радионице у другом
полугођу

Виолета
Миићевић
Мирјана
Василев

4.2.5
-Реализација радионица за
Учениц
Превенција
превенцију болести зависности
иV–
болести
-3 циклуса: 4 пута месечно
VIII
зависности;
1 радионица за родитеље
*Сарадња са
Родите у другом полугођу
Мрежом
љи
политике према
дрогама
југоисточне
Европе
4.3. Програми неформалног образовања (ваннаставне активности)
4.3.1 Kреативне
-Оригами радионице за децу
Учениц Радионице за припрему
радионице
нижих разреда
иII – V новогодишњег догађаја
(децембар)
Редовне недељне
радионице (фебруар –
јун)
T4.4. Сарадња са локалном заједницом
4.3.1
-Развој програма за ниже
Учениц Припремне активности
Извиђачи –
разреде – блок настава
и I- IV
(новембар)
успостављање
(екологија, саобраћај, обичаји,
Реализација програма за
извиђачког
итд);
Учениц ниже разреде (децембар –
одреда;
-Одржавање зимских и летњих
иV–
јун): динамика 1,5 х
кампова за чланов
VIII
седмично у школи; блок
-Одржавање промотивних
траје 1 месец;
догађаја (Новогодишњи догађај)
-Развој лидерског програма за
Реализација лидерских
старије разреде;
радионица старије
узрасте (фебруар/ јун);
Реализација кампова за
ниже узрасте (јун);
Координатор пројекта: Марија Дикић
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(Весна
Ђорђевић/
педагог
Представни
ци
ученичког
парламента

Извиђачка
секција

11.7. План активности које се предузимају за адаптацију новодошлих ученика и
наставника
Циљ активности је да се наставници и ученици осећају прихваћенима, успоставе колегијалне односе
свако у свом колективу, прилагоде раду и условима рада у школи, унапређују сарадничке односе,
формирају радне навике, развијају мотивацију.
УЧЕНИК

НАСТАВНИК

1) Заједничке активности на нивоу
одељења – упознавање са нормом
понашања и радом у групи, ангажованост
у активностима, социјализација у одељењу
кроз: учешће у изради паноа, писаних
правила понашања, радионица, учешћа у
приредби, излетима, дружењима,
прославама.

1) Помоћ да се брже адаптирају –
укључивање у комуникацију са
колективом, да буде прихваћен и да
успостави колегијалне односе кроз:
размену мишљења са колегама, на нивоу
актива, укључивање у тимове, секције…
2) Омогућити им да се брзо упознају са
радним обавезама, правима и задацима,
помоћи око припреме часова (планирање,
програмирање, реализација и вредновање
наставног рада).
3) Помоћ при иновирању наставе
(подстицање на нове наставне облике и
методе, примену нових наставних
средстава и дидактичког материјала).
4) Подржавање наставниковог постојећег
знања и искуства.
5) Присуствовање колега наставниковом
часу на његов позив и заједничка анализа
часа уз показану добронамерност.
6) Подстицање његовог стваралаштва
кроз: презентовање радова, изложби,
уређивање паноа.
7) Прихватање наставникових добрих
страна (лепо понашање, опхођење, хумор,
сарадња, интересовање за струку, за
промене у начину рада, флексибилност,
толеранција).
8) Стварање услова за наставниково
стручно усавршавање у школи и ван ње,
кроз: предавања, огледне и угледне часове,
семинаре, конгресе...
9) Упућивање у ресурсе библиотеке –
коришћење литературе.

2) Откривање особина и склоности
ученика, укључивање у разне секције у
циљу развијања другарства, међусобног
поверења, конструктивне критике,
способности процене својих и туђих
поступака резултата рада, неговање
спретности, заједничке игре, забаве,
подстицања стваралаштва, задовољавање
интелектуалне радозналости, жеље за
извршење заједничког задатка.
3) Праћење школског успеха и помоћ у
учењу кроз: разне врсте задатака, вежби,
такмичења у циљу развијања
несебичности, толеранције, одговорности,
истрајности, спремности да се помогне,
правилан однос према раду, поштовања
рада и резултата других, сарадништво,
формирање радних навика.
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11.8. План увођења приправника у образовно-васпитни рад
Увођење приправника у посао наставника има за циљ да га оспособи за самосталан образовно –
васпитни, васпитно – образовни, васпитни и стручни рад и за полагање испита за лиценцу.
Приправник стиче знања и развија вештине и способности за остваривање васпитно – образовног
рада.
Области
Ниво знања
Ниво разумевања
Ниво примене
Разуме повезаност Примењује
Познаје структуру
1.Планирање,
између циљева,
индивидуални
плана и програма
програмирање, остваривање
задатака, садржаја, приступ деци у
образовнои вредновање образовнометода и облика
процесу образовноваспитног рада
васпитног рада
рада
васпитног рада
Познаје различите
начине праћења,
Прати индивидуални
Разуме како се
2. Праћење развоја и
вредновања и
развој и напредовања
ученици развијају
постигнућа ученика
оцењивања
ученика и развој
и како уче
постигнућа
групе у целини.
ученика
Познаје различите
3. Сарадња са
облике сарадње са
Поштује принцип
Разуме важност
колегама,породицом и
породицом ради
приватности у
тимског рада у
локалном заједницом
обезбеђивања
сарадњи са
установи
подршке раѕвоју
породицом и колегама
ученика
Разуме значај
обезбеђивања
Познаје начине
одговарајуће
Организује
укључивања
физичке средине за активности за
4. Рад са ученицима са
ученика са
адекватно
укључивање ученика
сметњама у развоју
сметњама у развоју укњучивање
са сметњама у развоју
образовноученика са
у образовно-васпитни
васпитни рад
сметњама у развоју рад
и образовноваспитнои рад
5. Професионални развој

6. Документација

Познаје значај
континуираног
професионалног
развоја

Разуме начине и
Учествује у разним
технике планирања
облицима стручног
стручног
усавршавања
усавршавања

Зна прописе из
области
образовања и
васпитања

Разуме сврху
педагошке
документације

Чува поверљиве
податке о детету,
ученику и његовој
породици

Приправников рад прати ментор-наставник и на крају даје писани извештај директору школе.
Извештај се чува код директора.
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11.9.План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника
ОБЛИЦИ
НАПРЕДОВАЊА
И СТИЦАЊА
ЗВАЊА
ПЕДАГОШКИ
САВЕТНИК

УСЛОВИ ЗА НАПРЕДОВАЊЕ И
СТИЦАЊА ЗВАЊА

ЦИЉ НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА
ЗВАЊА

-Показује висок степен
компетенција у образовноваспитном раду;
-Истиче се у свим активностима
стручног усавршавања које
организује школа;
-Иницира и учествује у подизању
квалитета образовно-васпитног
рада;
-Зна страни језик (А2);
-Користи рачунар (употреба једног
програма за обраду текста).

- СТИЦАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА
НАСТАВНУ ОБЛАСТ (Остварује
функционалне и образовно-васпитне
циљеве, усклађује циљеве, садржаје,
методе рада, прати развој области коју
предаје, примењује различите
методичке поступке у складу са
циљевима, исходима и стандардима
постигнућа, подстиче и употребљава
различите медије у настави и
одговарајуће доступне технологије,
повезује знања из дисциплине коју
предаје, предтавља позитиван пример
ученицима како се мисли и истражује,
планира и предузима мере подршке
ученицима, континуирано прати и
вреднује постигнућа ученика, програм
рада припрема тако да уважава
стандарде постигнућа, наставни план и
програм и индивидуалне разлике
ученика, систематски уводи ученике у
научну дисциплину, прати и веднује
интересовање ученика у оквиру
предмета који предаје);

САМОСТАЛНИ
ПЕДАГОШКИ
САВЕТНИК

-Показује висок степен
компетенција у образовноваспитном раду;
-Иницира и учествује у подизању
квалитета образовно-васпитног
рада;
-Савлада програм за ментора или
одобрене програме којима стиче
компетенције за обучавање других
наставника;
-Зна страни језик (А2);
-Користи рачунар у раду.
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-СТИЦАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА
ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ
(Осмишљава подстицајну средину за
учење, планира праћење и вредновање
постигнућа ученика и самовредновање,
индивидуализује наставу, омогућава
активну улогу ученика у процесу
наставе, подржава ученике да слободно
износе своје идеје, подстиче развој и
примену различитих мисаоних
вештина, планира активности полазећи
од знања и искуства којима располажу
ученици, даје упутства јасно свим

ученицима, примењује објективно,
јавно, континуирано, подстицајно
оцењивање);
ВИШИ
ПЕДАГОШКИ
САВЕТНИК

-Показује надпросечан степен
компетенција у образовноваспитном раду;
-Иницира и учествује у подизању
квалитета образовно-васпитног
рада;
-Оствари различите одобрене
програме извођењем обуке у
својству реализатора програма или
предавача;
-Зна страни језик (B1);
-Користи рачунар у раду.

ВИСОКИ
ПЕДАГОШКИ
САВЕТНИК

-Оствари различите одобрене
програме извођењем обуке у
својству реализатора програма или
предавача;
-Постиже надпросечан степен
компетенција у образовноваспитном раду;
-Иницира и учествује у подизању
квалитета образовно-васпитног
рада;
-Аутор је или коаутор одобреног
програма који се остварује;
-Зна један страни језик на нивоу
(А2), а други на нивоу (B1);
-Користи рачунар у раду;
-Креира и остварује истраживачке
активности од значаја за
образовно-васпитни рад.
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-КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ
РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА
(Уважава индивидуалне карактеристике
сваког ученика, подстиче мотивацију
ученика, подстиче и развија
одговорност, самовредновање,
вршњачко вредновање, интеракцију
свих ученика у образовно-васпитни рад,
укључује мишљење ученика, слободу
исказивања мисли и ставова, уважава
личност и приватност ученика, пружа
помоћ ученицима укључивањем у
активности из школског живота, развија
толеранцију и хуманост код ученика,
вреднује сопствени рад);
-КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА
КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ
(Тимски планира образовно-васпитни
рад, испитује потребе родитеља и
друштвене заједнице и у складу са тим
планира сарадњу са њима, примењује
принцип ненасилне комуникације,
подстиче слободу исказивања мисли,
ставова, уверења код ученика, подстиче
стварање позитивне социјалне климе у
одељењу, гради атмосферу међусобног
поверења са свим ученицима у
образовно-васпитном раду, користи
конструктиван приступ у комуникацији
са ученицима, сарађује са локалном
средином и родитељима, уважава и
пошзује личност и приватност
родитеља и осталих партнера у
образовно-васпитном раду,
благовремено размењује информације
са родитељима о постигнућу ученика,
користи могућности друштвене
заједнице за постизање развоја деце).

11.10. План припреме за завршни испит и реализација
1. Активности за утврђивање и
спровођење плана припреме за завршни
испит
а) Анализа образовних стандарда за крај
обавезног образовања
- завршни испит заснован на образовним
стандардима
- наставници предмета који се полажу на
завршном испиту проучавају образовне
стандарде јер су задаци засновани на њима
- важан аспект образовних стандарда је
баланс између онога „где смо“ и „где
желимо да будемо“

Време
Носиоци
реализације активности

Током
школске
године

б) Коришћење збирки задатака за
припрему ученика
- наставници користе збирке задатака са
образовним стандардима који се испитују
у тим задацима
- користе се тестови са задацима који
испитују постигнућа на сва три нивоа
( основног, средњег и напредног )

предметни
наставници

в) Припремне активности на:
- редовним часовима,
- допунској настави,
- путем домаћих задатака,
- посебни часови припреме за полагање
овог испита
- организовање и припремање услова,
истих или сличних, условима у којима ће
ученици полагати завршни испит
- пружање индивидуалне подршке
ученицима ( прилагођавање задатака за
припрему )

г) Пробни завршни испит
- организује се пробни завршни испит за
ученике по свим процедурама и начинима
полагања завршног испита;
- самопроцењивање ученика
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Директор,
стручна
служба и
предметни
наставници

предметни
наставници,
стручна
служба и
директор

Друго
полугоди
ште

предметни
наставници,
стручна
служба и
директор

Исходи
Искази о знању, вештинама и
умењима које ученици треба
да стичу до одређеног нивоа
образовања. Артикулишу
најважније захтеве учења и
наставе, исказују их као
исходе видљиве у понашању
и расуђивању ученика.
Стандарди прате, проверавају
и анализирају образовне
циљеве и задатке.
Прилагођени задаци по
стандардима на три нивоа
постигнућа (основни –
базична знања и умења –
готово сви ученици; средњи –
средњи ниво знања и умења –
половина ученика; напредни
ниво – сложенији захтеви,
вештине и умења)
Припремљени задаци који
проверавају конкретно знање,
вештине, умења (најмање по
три задатка); задаци за
проверу једне области и
квалитета задатака који су
конструисани у ту сврху;
задаци за тестирање свих
предвиђених области ( по
нивоима ); упитници ( за
одређену област ), за
исказивање мишљења (
прилагођени ученицима са
посебним потребама )
Помоћ ученицима да се
упознају са процедурама и
начином полагања испита и
садржајем и формом задатака;
помоћ самопроцењивању
знања ученика.

За наставнике су ови подаци
основа за даље припреме
ученика за завршни испит.
д) Обавештавање о резултатима завршног
испита и добијање уверења о завршеном
основном образовању. Усмеравање
ученика на рокове уписа у жељене школе.

Јун – јул
2019.

Одељењске
старешине и
Комисија

Уписивање ученика у жељене
школе

2. Пружање подршке ученицима током
полагања завршног испита
- време полагања испита може бити
продужено 30 минута ( ако је у интересу
ученика )
- дежурни наставници могу помагати
ученицима искључиво у разумевању
захтева у задацима ( тумачење непознатих
речи и инструкција ), стручни сарадници,
андрагошки асистенти
- лице које се обезбеђује за ученике са
тешкоћама у разумевању језика на коме се
остварује завршни испит ( помоћ у
разумевању теста и захтева или уписивању
одговора у тестове )

Јун 2019.

Сви
Постигнути очекивани
компетентни резултати

11.11.Коришћење наставних средстава у школској 2018/19. години
Коришћење наставних средстава доприноси бољем разумевању и схватању наставног градива,
повећаној активности ученика и већој рационализацији наставног рада у целини.
РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

Од I до IV

Сви предмети
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СРЕДСТВА
Користе се следећа наставна средства:
Уџбеници, свеске,илустрације,слике, словарица, дечја
штампа, текстови, фотографије, музички инструменти,
шведска клупа, греда, обручи, лоптице, струњаче,
мердевине, палице, вијаче, звучна читанка, плакати,
шеме, наставни листићи, графикони, географске карте,
ЦД, лопте, вијаче, чуњеви, цртежи, радови ученика,
изложбе дечјих радова, маске, сцена, магични квадрати,
плакати из екологије, застава, видео снимци, глобус,
карта Србије, припремни задаци, справе за пењање, метар,
креда, оловке у боји, контролни задаци, енциклопедије,
рачунари, илустративни тест, картон за саобраћајне знаке,

Српски језик

Математика

Уџбеник, збирка задатака, геометријски модели,
геометријски прибор, креде у боји, панои.

Географија

Уџбеник, атлас, вежбанке, глобус, слике, карта (Србије,
завичајна, света), реферати ученика, енциклопедије,
географска читанка.

Хемија

Уџбеник, хемијско посуђе, прибор, хемикалије, модели,
слике, панои, слике атома, вага, мензуре, шпиритусна
лампа, дрвена штипаљка, кашичице, епрувете, модели
атома и молекула, схеме, филм, вежбе, узорци минерала,
руде, слике (периодни систем елемената).

Физика

Уџбеник, збирка тела од различитих материјала, метар,
мобилни телефон, динамометри, колица, тела (квадар),
теразије, тегови, лењир, пластична чинија са округлим
дном, рачунар, пројектор, ППТ презентација, полуга,
клацкалице, куглица, хронометар, цртежи, еластична
опруга штоперица, модели молекула, стрма раван са
жљебом, графофолија, равна огледала, збирка сочива,
електроскоп, графоскоп, наелектрисана ебонитна шипка,
електрично клатно, метарска трака, барометар,
термометар, вага, наелектрисана кугла, електрометар,
електростатичка машина, амперметар, међународни
систем јединица.

Немачки језик

Уџбеник,аудитивна, визуелна, аудиовизуелна, вежбе, ЦД,
текст..

Од V до VIII

Енглески језик
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видео бим, штампани материјал, лупа, филмови, слике
(биљака, животиња, годишњих доба), геометријске
фигуре, мере, писмене вежбе, рекламе, касетофон,
новчанице (1, 2, 5, 10 динара), рипстол, козлић, слова
латинце, модели, различити предмети и слике, удараљке
рачунаљке, жетони, штапићи, ветриоказ, графоскоп,
обручи... и др
Уџбеник, вежбанка, звучна читанка, картице са насловима
дела, правопис, наставни материјал, истраживачки задаци,
књига, радови ученика, списак тема за реферат, лексикон
Вујаклије, књижевни споменари, монографија Вука
Караџића, контролне вежбе, презентације ученика,
музички инструмент, разгледнице, репортаже из новина,
слике, часописи.

Историја

Уџбеник, радни материјал, постери, ЦД, мапа, фолије,
свеска, скице, картице, фотокопије текста, флеш
меморија, TB, SB, WB.

Биологија

Уџбеник, карта, историјски атлас, илустрације, историјске
карте, шеме, слика „Сеоба Срба“, филм, пауер поинт
презентација, ЦД, карта лозе Немањића, текстови.

Техничко и
информатичко
образовање
Техника и технологија

Уџбеник, лупа, микроскоп, скелет, слике (риба, биљака и
животиња, расе људи), модели, слике (простих црва,
ваљкастих црва, урбаних екосистема, геолошких доба),
природни материјали, торзо, шеме, микропрепарати
(модели бубрега и срца), шема еволуције животиња,
микрофилмови, реферати.
Уџбеник, прибор за цртање, узорци техничких цртежа,
мултимедији, рачунари, прибор и алат, модели делова и
механизама, саобраћајне макете, бицикл, комплети
радних вежби, графофолије, конструкторски комплети.

Ликовна култура

Музичка култура
Физичко васпитање

Православни катихизис

Грађанско васпитање

Сликарска литература, часописи, уџбеник, примери из
литературе, фотографије, радови ученика, помоћна
техничка средства, аудитивна средства, вајарска, цртачка,
сликарска, текстовна наставна средства.
Уџбеник, плакати музичких инструмената, музички
инструменти, ЦД, касетофон, елекронски клавир
Свеска, штоперица, душеци, лопте, струњаче, штафетне
палице, греда, козлић, одскочна даска, гимнастичке
справе, шведски сандук, вага, висинометар, сталци,
враило.
Уџбеник, дидактички материјал (слике, цртежи, радови
ученика), Дечији часопис „Светосавско звонце“, иконе,
радне свеске
Уџбеник, дидактички материјал (слике, цртежи, радови
ученика ).
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11.12.План друштвено-корисног рада
Школа планира Друштвено-користан или хуманитарни рад годишњим планом
рада, и остварује га, ради укључивања свих ученика или појединих одељењских
заједница у тај рад (хуманитарне акције, еколошке акције уређења школе - учионица и
других просторија и школског окружења, акције прикупљања материјала за
рециклажу, припрема/уређење школског простора за одржавање школских
манифестација, изложби, гостовања, спортских и других такмичења, посете
установама социјалне заштите за смештај деце и омладине, домовима старих и
Црвеном крсту и др.).
Активности
Сређивање учионица и
холова школе

Реализатори
Учитељи, наставник ликовне
културе, наставници и
ученици

Време
Током
школске
године

2.

Сакупљање
секундарних сировина
и уређивање дворишта
школе

Учитељи и наставници са
ученицима

Периодично

3.

Хуманитарне и
сабирне акције

Сви запослени у школи

По потреби

1.
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Исходи
Уредна школа,
презентовање дечјег
стваралаштва,
креативност успеха
Допринос ученика
екологији, набавци
неопходног радног
материјала…

Развијање осећања за
друге, помоћи за друге,
пажње, хуманости
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Праћење и евалуација
годишњег програма рада
школе
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Прилози уз Годишњи план рада школе
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12.1. Праћење остваривања задатака предвиђених годишњим планом
рада Школе
Праћење остваривања садржаја Годишњег плана рада, има за циљ правовремено
сагледавање нивоа и квалитета реализације свих радних задатака. Критичким
сагледавањем остварености планираног вршиће се евентуалне корекције и
предузимати мере за оптималну реализацију свих планираних задатака.
Процес праћења започиње усвајањем Годишњег плана и континуирано ће се вршити
током целе године. Сви носиоци планирања биће укључени у процес остваривања
радних задатака, као својеврстан облик самоконтроле.
Основни видови праћења су:
а)Квантитативно остваривање плана предвиђеног времена за поједине активности;
б)Вредновање квалитета постигнутих резултата.
а)Преглед нивоа и начина праћења остваривања планираних садржаја
РАДНА АКТИВНОСТ
Послови директора школе са
посебним освртом на
педагошко-инструктивни рад
Послови стручне службе и
библиотекара
Послови секретара,
административно-финансијске
службе и помоћно-техничке
службе
Послови наставника у оквиру
четрдесетосатне недеље

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

Школски одбор,
Наставничко веће, директор

ОБЛИЦИ И НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Непосредни увид анализа
извештаја и др.
Непосредни увид, оперативни
планови, дневници рада и
извештаји
Непосредни увид, анализе
докумената и сл.
Непосредни увид, анализа
докумената (књига дежур.
операт. планови, дневници
рада и извештаји)

б)Вредновање квалитета остварених резултата
Процена квалитета реализације васпитно-образовних задатака уствари успостављање
коресподенције између очекиваних (прогнозираних) резултата и чињеничног стања
оствареног у школи. Ове процене вршиће се:
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ВРЕМЕ ПРАЋЕЊА (временски
период)
Тромесечно –квалификациони
периоди

Шестомесечно –полугодишње

Годишње –на крају школске
године

СУБЈЕКТИ КОЈИ ПРАТЕ
(ниво праћења)
Стручна већа за области
предмета, разредна већа,
Наставничко веће, стручна
служба
Школски одбор
Стручна већа за области
предмета, разредна већа,
Наставничко веће, Школски
одбор, Савет родитеља
Сви стручни органи, стручна
служба, Школски одбор,
Министарство просвете

ОБЛИЦИ И НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Анализа успеха и понашања
ученика, анализа угледних
часова, мини истраживачки рад,
резултати на такмичењима и сл.
Анализа успеха и понашања
ученика, стр. оцене
Наставничког већа, директора и
ПП службе на основу
педагошко-инструктивног рада
и др. резултата
Анализа успеха и понашања
ученика 8. разреда на
класификационим испитима,
успрех на такмичењима, ранг
школе у културној и јавној
делатности и др.

Све активности на праћењу остваривања садржаја Годишњег плана рада, имају за
циљ да се ниво планираног што више приближи очекиваним резултатима. Исто тако,
процес праћења има за циљ да све субјекте у школи, а посебно наставнике стави у
позицију критичког преиспитивања сопственог рада.
Кроз праћење се остварује неопходна контрола, која је у школи још увек нужна, пре
свега због могућности корекције неоствареног.
Основна документација за остваривања праћења Годишњег плана рада
(оперативни и глобални планири, дневници рада, припреме за рад, периодични и
годишњи извештаји, књиге дежурстава и евиденција и сл.) обавезна је за рад сваке
школе.
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12.2. Прилози уз Годишњи план рада школе
•
•
•
•

Годишњи планови наставника и стручних сарадника
Месечни планови рада наставника (редовна, допунска, додатна настава,
изборна настава и ваннаставне активности-секције)
Распоред допунске, додатне наставе и слободних активности за други
циклус основног образовања
Програм заштите ученика од насиља

У Нишу, 12.9.2018. године
Директор школе

_____________________________
Даниела Николић
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Председник Школског одбора
М.П.

_____________________________
Марија Дикић

