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I УВОДНИ ДЕО
1. Кратак историјат школе
Основна школа у Попучкама грађена је 1901. године. До сада је два пута дограђивана, а
делимично и рушена. Последњом доградњом се знатно побољшао радни простор и услови
рада.
Све до 1961. године у школи се организовао рад са ученицима од 1. до 4. разреда, а од
1961. године школа је почела да прераста у потпуну осморазредну школу.
Одлуком Савета за просвету СО Ваљево, уз сагласност орагана управе, школе у Доњој
Грабовици и Попучкама су се интегрисале 1971. године. Седиште школе било је у Доњој
Грабовици. Обе школе радиле су као осморазредне. Изградњом нове школске зграде у
Новом Насељу 1978. године формирана је ОШ"Ваљевски НОП одред" са седиштем у
Улици Владимира Назора број 2, чији је саставни део била и наша школа.
На предлог Министарства просвете од 01.09.1999. године формира се самостална
Основна школа у Попучкама са истуреним одељењима у Дупљају и Забрдици. Од 2001.
године школа носи назив Основна школа "Свети Сава".
Основна школа "Свети Сава" обухвата подручја Месних заједница Попучке, Горић,
Лукавац, Дупљај и Забрдица.

2. Полазне основе и смернице програмирања
2.1. Нормативна основа рада школе
Годишњим планом рада школе утврђује се време, место, начин и носиоци остваривања
целокупног плана образовања и васпитања за једну школску годину.
Полазне основе при изради годишњег плана школе, а на основу Закона о основном
образовању и васпитању („Службени гласни РС“ бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 -др.закони
10/2019) иЗакона о основама система образовања и васпитања („Службени Гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2021) и важећих подзаконских
аката биле су:
1.Развојни план школе
2. Извештај о раду школе у претходној школској години
3. Резултати самовредновања
4. Школски програми
5. Закључци стручних и саветодавних органа школе
Школа остварује циљеве и задатке образовања и васпитања деце школског узраста,
који су изражени у Уставу, Закону о основама система образаовања и васпитања и Плану и
прoграму основног образовања и васпитања.
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Министарство просвете и технолошког развоја има увид у реализацију задатака које
остварује школа, те у овом погледу Годишњи план рада школе служи као основа
застицање увида у реализацију циљева и задатака васпитања и и образовања и као основа
за проверу законитости рада школе.
1. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени Гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2021)
2. Закона о основном образовању и васпитању(„Службени гласни РС“ бр. 55/2013,
101/2017, 27/2018 -др.закони 10/2019)
3. Статута Основне школе „ Свети Сава“
4. Развојног плана ОШ „Свети Сава“ 2021/2022.- 2025/2026
5. Извештаја о раду школе за школску 2021/2022. годину
6. Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи
7. Правилника о календару образовно васпитног рада основне школе за школску
2022/2023.
8. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (бр. 2019-07,
59/2021 и 81/2021)
9. Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
10. Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај
обавезног образовања - Сл. гласник РС - Просветни гласник 5/2010
11. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања
за предмете српски језик, математика и природа и друштво - Сл. гласник РС Просветни гласник 5/2011
12. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за
страни језик - Сл. гласник РС 78/2017
13. Правилника о протоколу поступања у установи и одговору на насиље, злостављање
и занемаривање (46/2019 и 104/2021)
14. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника
15. Правилник о стандардима квалитета рада установе ( бр.14/2018)
16. Правилници којима се регулише наставни план и програм за сваки наставни предмет по
разредима
17. Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у
основној школи у школској 2022/2023. години
18. Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње
школе (Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије COVID19).
Посебнe полазне основе планирања:
❖ Материјално-технички услови рада у школи
❖ Кадровски ресурси
❖ Остварени резултати у претходном периоду,
❖ Образовне потребе ученика, родитеља и локалне заједнице
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Решењем Министарства просвете од 18.12.2007. РС бр. 022-05-0020/2007-07/102/2.у ОШ
"Свети Сава " у Попучкама остварује се Припремни предшколски програм.Програм и
упутства ће се спроводити по Припремном предшколском програму за Колубарски округ.
Годишњи план представља оквир целокупне делатности школе и као такав садржи
конкретизоване задатке, организацију и садржаје рада. У њему су дати кључнизадаци које
школа реализује, одређени су извршиоци послова и задатака, утврђена је њихова обавеза
да у складу са програмом утврде и донесу своје оперативне планове рада, одређени су
органи и комисије који ће пратити извршење послова и задатака и предлагати мере за
унапређење реализације Плана рада школе.
2.2.Оцена делатности школе у претхоној школској години и мере за унапређење
појединих облика образовно-васитног рада:
У изради овог Плана рада школе имаће се у виду и процена резултата рада школе у
претходној школској години. С тим у вези актуелна су следећа запажања:
❖ услови рада у школи у односу на претходни период делимично су
побољшани кроз унапређење наставног процеса, стручног усавршавања
запослених и повећање безбедности ученика;
❖ кадровски потенцијал – стручно заступљен; сви су испунили предвиђену
норму стручног усавршавања и примену истих у настави.
❖ сви васпитно-образовни задаци у претходној школској години у потпуности
су реализовани,
❖ сарадња са друштвеном средином одвијала се успешно,
❖ у организацији рада школе није било већих техничких проблема,
❖ укупни резултати рада у претходној школској години су веома
задовољавајући. Сва позитивна али и мање позитивна искуства стечена у
претходном периоду биће добра основа за планирање будућег рада.
❖ извештај о спољашњем вредновању квалитета рада школе.
Редовна настава
Основу за позитивну оцену делатности школе у претходном периоду чини редовна
настава. Но, и њу је потребно унапређивати у складу са закључцима стручних органа,
Наставничког и одељењских већа, и то:
- Испланирати већи број часова тематске, интердисциплинарне, диференциране
наставе и доследно их применити;
- увести методе и технике самообразовања ученика, као и рад у паровима, елементе
тимске наставе, коришћење одговарајућих простора (ситуационо учење), свестрану
примену информационих технологија у планирању и реализацији наставе; перманентно
тежити рационалном коришћењу времена и усвајању трајних знања ученика;
-вршити корелацију између предмета у оквиру истог разреда, као и између наставе
у млађим и старијим разредима;
- перманентно помагати ученицима да постигну позитиван успех, и то: разним
корективним видовима рада у оквиру ефикаснијих организационих форми, кроз рад у
малим групама, индивидуализованим приступом и сл.
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Допунска настава:
При организовању допунског рада неопходно је придржавати се јасних педагошких
опредељења прилиликом избора ученика. Како организација не може бити као у редовној
настави, треба одредити метод извођења и рад у малим групама. Препоручује се
индивидуализовани приступ уз примену одговарајућих наставних метода, коришћење
разноврсних наставних средстава и, посебно на млађем узрасту, поштовање принципа
очигледности.
Најважнија је, ипак, да се предузимају мере ради спречавања појава неуспеха. Због
тога је потребно:
- да се изврши дијагностиковање ученика код којих може да се појави школски
неуспех, предузму превентивне педагошке и стручне мере како не би дошло до неуспеха;
- допунску наставу ће изводити наставници који ученицима предају предмет, у
складу са задужењима у оквиру 40-часовне радне седмице и педагошком нормом
наставника. Допунску наставу у нижим разредима изводиће одељењске старешине.
Додатна настава:
На основу анализе рада у протеклој школској години, додатна настава се мора још боље
организовати ради задовољења посебних интересовања ученика, развијања изразитих
способности и смисла за поједине наставне области. Зато је потребно да се благовремено:
- јасније одреде критеријуми по којима ће се ученици ангажовати у додатном раду, у
слободним активностима и интересним групама;
- додатном наставом обухвате најспособнији ученици, који испољавају посебан смисао за
уочавање и продубљивање садржаја, коришћење што разноврснијих извора сазнања;
- водити рачуна о оптерећености ученика;
- да наставници детаљније разраде методику рада на часовима додатне наставе (рефератска
настава, рад у кабинету за информатику, као и оспособљавање ученика за самостално
истраживање и сл.)

Развијање културне и јавне делатности школе
Средњорочним планом развоја, на чијем стварању и доношењу су учествовали како
наставници и ученици школе, тако и представници родитеља и локалне заједнице,
промовисана је идеја да школа ојача као истински културни центар села. У циљу
реализације ове идеје, неопходно је да се сачини јасна стратегија
- припремања културних програма за ученике, њихове родитеље и представнике локалне
заједнице (реализовање приредби колажног типа, организовање изложби ученичких
радова, књижевних вечери, посете позоришту, биоскопу и галеријама у Ваљеву...),
- припремања реализовања излета и ученичких екскурзија,
- систематског изграђивања критеријума о култури породичног живота итд.
Повезивање школе са друштвеном средином
Поред отварања школе ка друштвеној заједници кроз програме културне и јавне
делатности, школа ће да учествује у реализацији задатака месних заједница нашег
школског подручја (хуманитарне акције, уређење животне средине, припремање
уметничких програма за прославе значајних датума итд.)
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Месне заједнице, друштвене и привредне организације и ученички родитељи
учествоваће у реализацији одређених програмских задатака школе.
3.Кључне смернице у изради Годишњег плана рада школе
➢ Положај ученика у образовно-васпитном процесу
Положају ученика у образовно-васпитном процесу мора да се посвети посебна
пажња. Потребно је да се видљивије подстакне њихова активност у процесу стицања знања
и да у већем степену постану субјекти одређених односа у свим видовима образовноваспитног рада.
Стимулисању ученика биће посвећена посебна пажња, и то како кроз
прилагођавање облика и метода рада, тако и кроз објективну процену њиховог
напредовања и награђивање у току године.
Биће операционализована подршка ученицима кроз посебан Акциони план са посебним
акцентом на бригу о ученицима, подршку учењу и личном и социјалном развоју ученика.
Развијању ученичке самоуправе биће посвећена велика пажња и то њиховим
друштвеним ангажовањем (ученици 7. и 8. разреда учествоваће у раду Ученичког
парламента), разрађивањем улоге појединца и одељењских заједница, као и поверавањем
неких организационихоблика живота и рада у школи (дежурство, уређење простора,
организовање спортских турнира и културних програма, замене улога итд.)
➢ Професионална оријентација ученика
У циљу квалитетнијег професионалног информисања ученика примењиваће се
посебан Програм професионалне оријентације,који ће обухватити рад на професионалној
оријентацији и професионалном информисању ученика 1.-8. разреда (посебно 7. и 8.
разред), а у чијој ће реализацији, поред наставника и стручних сарадника школе,
партиципирати још и родитељи и привредни субјекти из окружења.
➢ Програмирање рада
Програмирањем образовно-васпитног рада треба извршити селекцију наставних
садржаја, имајући у виду потребу растерећења ученика од учења непотребних садржаја и
већу примену модерније наставне технологије, као и савремених поступака увођења
ученика у активније технике и поступке њиховог самооспособљавања за самообразовање.
➢ Примена савремене технологије рада
У организацији радно-наставног процеса доминантније ће бити примењен
индивидуализовани приступ, тематско планирање у настави, полупрограмирана настава,
проблемска настава, ситуационо и амбијентално учење и елементи тимске наставе, уз
интензивније коришћење савремених информатичких технологија.
На почетку наставне године сачиниће се посебни оквирни програми увођења
иновација у наставу, као и програм стручног усавршавања наставника и стручних
сарадника, који ће да буду саставни део Годишњег плана рада школе.
➢ Осамостаљивање ученика у раду
Један од задатака којим ће се наставници и стручни органи посебно бавити, јесте
даља разрада методичких начела ефикасније реализације самосталног рада ученика. У том
циљу треба радити на: изграђивању навика интелектуалног рада кроз евидентирање
личног рада ученика, редовно коришћење вануџбеничке литературе и интернета, вежбању
ученика у вођењу бележака, прављењу извода и сл., пружању инструктивне помоћи
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ученицима који наиђу на препреке у самосталном раду, као и организовању часова на
којима се дају индивидуалне конструкције, а повремено и дискусиони разговори с циљем
увођења ученика у технике и поступке и технике самосталног рада.
➢ Педагошка документација
Ради спровођења ефикаснијег система праћења, мерења и вредновања школског
рада и ученичких постигнућа, а у циљу давања сврсисходних мишљења и препорука за
даље напредовање, водиће се добро осмишљена педагошка документација.
(евиденција о праћењу постигнућа ученика, напредовању, мишљења наставника о раду и
ангажовању ученика, ангажовању у допунском и додатном раду, ученички портфолио).
У школи се од школске 2019/20. године користе електронски дневници.
4.Примарни задаци усвојени на основу анализе - евалуације Извештаја о раду школе
Примарни задаци у раду школе утврђени су на основу анализе вредновања рада школе
и петогодишњег Развојног плана.
➢ Унапређење система инструктивно-педагошког праћења, увида и надзора,
вредновања рада запослених, планирања, припремања и наставе у целини.
➢ Подизање квалитета наставног процеса примењивањем разноврсних облика и
метода рада и коришћењем наставних средстава.
➢ Побољшање материјално-техничких услова рада и припреме за изградњу спортске
сале, летње учионице...
➢ Мотивисање ученика и наставника: јавне похвале и промоције, материјалне
надокнаде, презентација примера добре праксе, истраживачких радова, истицање
појединачних резултатаученика и наставника и адекватно награђивање.
➢ Повезивање теорије и праксе у настави: извођење огледа у разредној и настави
природних наука, израда истраживачких радова, посете културним институцијама и
радним организацијама, реализација наставних јединица ван учионице.
➢ Мотивисање ученика за слободне активности: организација јавних часова, секција,
организовање смотре ученичког стваралаштва.
➢ Подизање квалитета слободних активности: израда збирки, плаката и паноа,
организовање тимског рада уреализацији слободних активности.
➢ Стручно усавршавање запослених и праћење промена у области образовања
➢ Самовредновање рада школе и истраживање о оцењивању у школи.
➢ Активније учешће Ученичког парламента у раду школе.
➢ Јачање васпитне улоге школе, укључивањем родитеља у рад школе.
➢ Сарадња са локалном самоуправом.
➢ Повећање безбедности и заштите ученика од насиља и дискриминације.
➢ Наставак инклузивног образовања.
Реализација Годишњег плана рада школе спроводи се месечно, израдом месечног
плана свих активности у школи.
Инструменти за праћење остваривања образовно-васпитног рада су:
➢ Протокол за снимање часова
➢ Инструменти за самовредновање рада школе
➢ Табеларни прикази резултата успеха и дисциплине
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Реализација ових задатака одвијаће се кроз следећеактивности школе:
1.
2.
3.
4.

Обавезне наставне, изборне, и слободне активности,
Рад слободних активности, ученичких организација и друштвених колектива,
Професионално информисање и усмеравање ученика,
Излете, посете, екскурзије, рекреативну наставу, летовање и друге манифестације
културно-забавног и спортско-рекреативног карактера,
5. Културну и јавну делатност школе.
Наша школа је васпитно – образовна установа која уз стручни кадар плански и
перманентно повезује програме наставних и ваннаставних активности, чиме подстиче
ученике да своја знања и вештине искажу великим успесима на највишим нивоима
(републичким), а кроз традиционалне манифестације представља стециште културних
дешавања у својој средини.
5.Развојни задаци школе
Мисија - Ми смо школа која користи предности физичког(географског и
еколошког) и социјалног окружења за подстицање личног развоја ученика и наставника у
интелектуалном, емоционалном, моралном и социјалном смислу. Негујемо хуманост,
солидарност, толеранцију и тимски дух. Трудимо се да обезбедимо позитивну атмосферу
за безбедан и несметан рад и учење.
Визија - Тежимо да постанемо школа у коју ће ученици, њихови родитељи и
наставници радо долазити, јер је настава у њој савремена, ефикасна, квалитетна и
прилагођена потребама, интересовањима и могућностима ученика, а сама школа
представља стециште културних, духовних и спортских активности у свом окружењу.
Сматрамо да ћемо циљеве из зацртане визије школе остварити кроз реализацију
следећих развојних задатака школе:
1) Интензивирати активности усмерене на развој личности ученика,
2) Подстицати и мотивисати свестрани развој и напредовање ученика,
3) Организованије и доследније приступити јачању васпитне функције школе,
4) Остварити потпунију и оперативнију везу између школе и друштвене средине,
5) Јачати културну и јавну делатност школе
6) Перманентно радити на обезбеђивању адекватних материјално-техничких
средстава и услова живота и рада у школи,
7) Интензивно радити на побољшању наставе и ваннаставних активности.
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5.1 Приоритетне области
Настава и учење - континуирано. Циљ је перманентно усавршавање наставника,
стручних сарадника,ученика за коришћење савремених наставних метода исредстава;
Увођењемултиултимедијалнeнаставe,коришћењеинтернета
унастави,
примена
диференцираног рада;
Ученици у центру наставног процеса – Подршка и Постигнућаученика–
континуирано ( циљ је стварање услова и атмосфере да млади људи радопроводе време у
школи;
стицање употребљивих знања, способности и вештинависоког квалитета,
подстицање позитивног социјално-емоционалног развојаученика, афирмисање друштвено
пожељног система вредности,
Развијање свести и мотивације о потреби
практичнеупотребљивости стечених знања:
Ресурси - Опремљеност савременим наставним средствима – континуирано; циљ
је материјално-техничко осавремењавање наставног процеса
Етос - Сарадња са родитељима - континуирано, циљ је постићи активно учешће
родитеља у животу школе – радити на развијању партнерских односа.

IIУСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
1. Материјално-технички услови рада
Школски објекти и просторни услови
У школској 2022/23. години настава ће се изводити у два школска објекта, и то: у
Попучкама (потпуна основна школа) и Дупљају.
1.1.Школа у Попучкама
Објекат школе у Попучкама грађен је 1901. године; до сада је два пута дограђиван, а
делимично и рушен. Школска згада садржи више од 1022 м2 корисног простора. Пре
петнаестак година асфалтиран је прилазни пут до школе, као и спортски терени
(кошаркашко, рукометно и одбојкашко игралиште), направљен је и паркинг за аутомобиле
испред главног улаза,постављена је у школском дворишту. Испражњене су две септичке
јаме, а школски простор, учионице и подруми очишћени су од непотребног отпада
иоштећеног намештаја. Уништен је коров у делу испред школске зграде, дужином целе
ограде, која је офарбана и поправљена.

Такође, потпуно су реновирани ђачки и наставнички тоалети. Изградња спортске
сале, која је неопходна, планирана је у догледном периоду.
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Ограђено је школско двориште и измењена комплетна столарија.
Почетком августа 2017.године завршена је и термофасада на згради матичне школе у
Попучкама.
Уграђен је аларм и видео надзор, који покрива унутрашњи део школског објекта као
и велики део дворишта.
У школи функционише парно грејање. Подови су од ламината, лаки за чишћење и
одржавање. Природно осветљење је релативно добро (прозори четири учионице су
окренути ка северној страни), док је вештачко осветљење лоше због лошег напајања
инсталација.Недостаје простор за извођење кабинетске наставе. Клупе и столице су нове
као и ормари. Новоизграђени санитарни чвор у потпуности испуњава санитарне прописе.
Постављени су и громобрани које школа у ранијем периоду није имала. Репариране су и
све школске табле у матичној школи.
Урађен је и кулир на свим површинама где је било бетонско цокло на матичној
школи.
Замењена је и канализациона инсталација која пролази кроз котларницу школе.
Замењене су и подне и зидне плочице у чајној кухињи у школи.
Изведена је адаптација унутрашњег простора школе, који је осликан, проширен да
би био прилагођен једносменској настави од почетка школске 2019/2021. године.
Учионице нижих разреда су реновиране свим потребним молерским радовима (вишеслојно
кречење, постављање мрежица, глетовање).
Школа је опремљена мултифункционалним разгласом, чије је коришћење
вишенаменско, а све у циљу пријатне атмосфере и остваривања културно-забавног живота
ученика.
Због једносменске наставе и потребом за вишком простора, где би била смештена
управа школе и школска библиотека, започето је са уређивањем и адаптацијом просторија
у школској згради. Измењена је електроинсталација у читавој згради, а започети су
молерски, керамичарски и водоинсталатерски радови. Реновирано је постојеће оронуло
степениште на ђачком улазу у школу.
Набављена су врата у ђачком тоалету, измењена су врата и прозори у фискултурној
учионици и информатичком кабинету у доњем делу школе.
Осликан је мурал Светог Саве на фасади, поред главног улаза у школу. У
издвојеном одељењу у Дупљају урађен је дечји мобилијар.
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Врста и опремљеност школских просторија у Попучкама
р.бр.

назив просторије

број
просторија

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

учионице
учионице
учионице у сутерену
припремне просторије
наставничка канцеларија
канцеларија директора
канцеларија секретара
канцеларија педагога
библиотека
санитарни чвор
хол и ходник
кабинет за информатику

6
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1+1
1

ниво опремљености намештајем
оптималан
задовољавајући
недовољан

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
-

1.2.Подручно одељење у Дупљају
Школска зграда у Дупљају изграђена је 1946. године. У претходном периоду
неколико пута је адаптирана и сређена са функционалне и естетске стране: изграђен је
санитарни чвор оквиру школе, има градску воду за пиће у објекту, веома је осветљена,
чиста и добро се одржава и чисти.

Зграда школе – Дупљај
Извршена је реконструкција крова, а у једној учионици је постављен ламинат.
Комплетно је замењена столарија и врата унутрашња и спољашња.
У школском дворишту налазе се помоћна зграда за дрва, пољски санитарни чвор,
као и асфалтно игралиште.
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Спортски терен
Врста и опремљеност школских просторија у Дупљају
р.бр.
назив просторије
број
ниво опремљености намештајем
просторија оптималан задовољавајући недовољан
1.
учионице
2
+
2.
кухиња
1
+
3
ходник
1
4.
стан за учитеља
1
2. Материјално-техничка база наставе
2.1.
Материјално-техничка база наставе одређује се према нормативу наставних
средстава.
Од наставних средстава школа поседује: комплете аудио-касета за српски језик и
музичку културу за све разреде, комплет аудио-кесета за француски језик за ниже разреде,
ЦД за историју и географију у 5. разреду, комплете географских и историјских
карти,интерактивна мапа за географију, зидне слике и словарице за рад у нижим
разредима, као и неколико дидактичких материјала за биологију.
Библиотека и рачунарска учионица су добиле засебан простор и наставља се
њихово даље опремање.Школа је прикључена на интернет, при чему су умрежени
рачунари у кабинету за информатику. У свим канцеларијама као и у свим учионицама
постоји Интернет веза, тако да се настава скоро из свих предмета организује коришћењем
интернета.
По нашој процени школа је опремљена око 60% у односу на нормативе опремљености, јер
нема ни кабинете, ни фискултурну салу.
Преглед техничких и електронских средстава:
врста
комада
компјутер PIV у кабинету за информатику
1 сервер +
16рачунара
компјутери PIV у канцеларијама секретара и педагога
6
штампач ласерски
6
штампач матрични
2
графоскоп
1
касетофон са ЦД плејером
4
телевизор
1
18

синтисајзер
мултиф. уређај – штампач, копир, скенер
микроскоп
мини-комплет дидактичког материјала за физику
компјутери у библиотеци
интерактивна табла
лаптоп
скенер

1
1
4
1
1
1
2
1

Библиотека и рачунарска учионица од септембра 2020.године су физички одвојене .
Школа је прикључена на интернет, при чему су умрежени рачунари у кабинету за
информатику, међусобно и са рачунаром у канцеларији педагога и библиотекара.
Књижни фонд библиотеке чини око 8 600 књигa, углавном школске лектире,
речника, енциклопедија и белетристике, али је општи став да га треба и даље квалитативно
унапредити и осавремењавати.

За реализовање часова физичког васпитања обезбеђени су минимално неопходни
реквизити (столови за стони тенис, струњаче, колутови, лопте и вијаче). У недостатку
фискултурне сале, часови се у зимском периоду реализују у учионицама у сутерену, које
не испуњавају ни здравствене, ни дидактичке услове. У једној просторији, опремљеној
струњачама, реализују се гимнастичке и корективне вежбе.Средства за салу и ове школске
године тражићемо од од странеМПНТР-а.
2.2.

Школа у Дупљају

Подручно одељење у Дупљају опремљено је училима око 80% у односу на
норматив. Ова школска јединица има сва општа наставна средства и велики број осталих
наставних средстава. И ове године школа ће уложити напор како би се побољшала
материјално-техничка база у издвојеном одељењу.
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Учионица уДупљају
Издвојено одељење имарачунаре. Неопходне су нове табле; показни зидни панои са
темама из природе и друштва и српског језика;
2.3 Услови друштвене средине - Спољашњи ресурси
Школа покрива месне заједнице Попучке, Лукавац, Дупљај и Забрдица. Сарадња на
нивоу друштвене средине постоји како са месним заједницама, тако и са радним
организацијама на подручју ових месних заједница и општине Ваљево.
У току школске 2022/23. године неопходно је наставити даље отварање школе ка
друштвеној средини и квалитативно унапређивање сарадње.
Школа ће користити ресурсе и шире средине.Из окружења Школа има добру сарадњу са:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Градском библиотеком
Омладинским центром
Музејом
Средњим школама
Домом здравља,
Домом омладине
Заводом за заштиту јавног здравља
ИС Петница
ПУ-а Ваљева
НВО-а
Месном заједницом
Центром за социјални рад „Колубара“
медијима...
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2.4.

Визуелни приказ растојања матичне школе и ИО одељења у Дупљају
ИО Дупљај

матична
школа

Издвојено одељење школе у Дупљају удаљено је 5,5км од матичне школе, што се може
видети приказом коришћеним помоћу GoogleMaps,aприказано jeна слици изнад.
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2.5.

Кадровски услови рада

За успешну реализацију Програма образовно-васпитног рада у школи ангажовано је 36
радника, што према квалификационој структури изгледа овако:
Степен стручне спреме
Ред.
број

Ред Опис извршилац

1.

Директор школе

1

2.

- педагог

2*0,5

3.

- педагошки асистент

1

4.

Професори разредне
наставе

6

5.

Наставници

18

6.

Библиотекар- књижничар

1

1

Секретар школе

1

1

Шеф рачуноводства

1

1

Број

НК

КВ

ВКВ

IV

V

степе
н

степе
н

ВШС

ВСС
1
2

1

6
3

15

Административнофинансијска служба
7.

Техничка служба школе
8.

Домар

1

1

9.

чистачице

4

4

УКУПНО

36

4

1

1

4

Настава је стручно заступљена, изузев наставе физике. Отежавајућа околност за тимски
рад је што 10 наставника ради у две школе, њих петоро у 3 школе, а само 2 наставника
предметне наставе и 6 учитеља имају пун фонд у нашој школи. Посебан проблем
представља и то што су стручни сарадници (педагог и библиотекар), шеф рачуноводства и
секретар школе ангажовани са пола радног времена и раде у две школе.
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2.4.

Ред бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Списак запослених према врсти и обиму посла, степену стручности, годинама стажа и старости
Стручна
Разред и одељење Бројчасов Проценатангажованос
Име и презиме
Радно место
спрема
у којима предаје
а
ти (%)
Славица Бијелић
VII
директор
100
Љиљана Грк
VII
секретар
50
Миланка Раковић
VII
шеф рачун.
50
MаријаСавић
VII
педагог
50
ИванаДамњановићИлић (
VII
педагог
50
МаријанаПушић)

Радни
стаж
21
16
18
16
3

6.

Драган Павловић

VII

библиотекар

50

30

7.

Драган Петровић
Остало особље

IV

педаг. асист

100

11

8.

Радоје Пајић

II

100

29

9.
10.
11.
12.

Милан Милосављевић
Слободанка Пајић
Стана Јеремић
Милена Пајић
Разредна настава
СветланаАксентијевић
НадаПантелић
ДраганМалешевић
ВеснаБурнић
ИванаЈовановић
СлађанаЖарковић
Предметна настава

III
I
I
I

Домар-мајстор
одржпом .радник
чистачица
чистачица
чистачица

70,33
100
100
31

18
27
30
2

VII
VII
VII
VII
VII
VII

проф разр. наставе
проф разр. наставе
проф разр. наставе
проф разр. наставе
проф разр. наставе
проф разр. наставе

VII

српскијезик
грађанско

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

НевенкаВидић

Продужениборавак
1
4
3
ИО Дупљај
2

18
18
18
18
18
18

100
100
100
100
100
100

13
31
34
32
9
19

5,6,7,8

17
1

95
5
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КатаринаСимић

VII

францускијезик,

Сара Рафаиловић
Јелена Радојичић
Драган Мандић
Ненад Блажић
Ненад Игњатовић

VII
VII
VII
VII
VII

енглескијезик
енглескијезик
ликовнакултура
музичкакултура
историја

26.

ГорданаКрсмановић

VII

географија

27.

РадивојеМилутиновић

VII

физика

28.

МиленаСавић

VII

29.

ВерицаМилојевић

VI

30.

АндријанаСтанојевић

биологија

AлександарЖуњић

Техника и
технологија

20.
21.
22.
23.
24.
25.

31.

математика
физика
биологија

физичко и
здравственоваспитање

32.

ПредрагСтарчевић

VII

33.

АндријанаНоваковић

VII

34.

Владимир Јокић

VII

веронаука

35.

Немања Арсеновић

VII

веронаука

36.

Јулијана Терзић
(Катарина Аврам.)

VII

хемија

физичковаспитање
офа

5,6, 7,8 +ИО
Дупљај
5,6,7,8
1,2,3,4
5,6,7,8
5, 6,7,8
5,6,7,8

10
8
8
5
5
7

54,44
44,44
40
25
25
35

3
8
22
12
12

5,6,7,8

7

35

22

7,8

4

20

5

5,6,7,8
6
6,7,8

20
6

88,89
10
30

5

2

10

5,6,7, 8

40

5,6,7,8
6,7

20

19
30
7
21

8

40

21

3

15

4

ИО +1.раз.

2

10

2,3,4,5,6,7,8

7

35

1

7,8

4

20

11

8
6,7
5

24

1

7

2.5.

Организациона шема органа, тимова установе

ОРГАНИ УСТАНОВЕ

ОРГАН
УПРАВЉАЊАШКОЛ
СКИ ОДБОР -9
ЧЛАНОВА

ОРГАН РУКОВОЂЕЊА
(директорЈелена Симић)

СТРУЧНИ
ОРГАНИ, ТИМОВИ И
ПЕДАГОШКИ
КОЛЕГИЈУМ

САВЕТОДАВНИ
ОРГАНИ

САВЕТ РОДИТЕЉА9 ПРЕДСТАВНИКА
РОДИТЕЉА

ОВ РАЗРЕДНЕ
НАСТАВЕ (6)

НАСТАВНИЧКО
ВЕЋЕ–
26 ЧЛАНОВА

ПЕДАГОШКИ
КОЛЕГИЈУМ.

ОВ ПРЕДМЕТНЕ

СВ ЗА ОБЛАСТИ
ПРЕДМЕТА:
ДРУШТВА

НАСТАВЕ (20)

УЧЕНИЧКИ
ПАРЛАМЕНТ
5-8 РАЗРЕД

СВЗА ОБЛАСТИ
ПРЕДМЕТА
ПРИРОДЕ

СТРУЧНО ВЕЋЕ
ЗА РАЗРЕДНУ
НАСТАВУ- 6

СА ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА

СТРУЧНИ ТИМ
ЗА ПО

Тим за КЈД

СА ЗА РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ

СТРУЧНИ ТИМ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ

Тим за пограм
школског
спорта
Тим за развој
међупредметнихкомпе
тенција и
предузетништва

СТРУЧНИ ТИМ ЗА
САМОВРЕДНОВАЊЕ

СТРУЧНИ ТИМ
за рад са ромским
ученицима

Тим за уређ. шк.
постора и зашт.
жив. средине

СТРУЧНИ ТИМ ЗА
ИНКЛУЗИВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉА
ЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Тим за реализ
пробних и ЗИ,
(постигнућа)
Тим за
обезбеђивање
квалитета и
развој установе

ТИМ за
маркетинг

Тим за здравствену
заштиту,сарадњу са
Црвеним крстом
ихуманитарне актив.

2.4.

Стручни органи и тимови за школску 2022/23. год.

Стручни актив за развојно планирање:
1.Славица Бијелић, директор школе,
2. Маријана Пушић
3.Владан Игњатовић - представник Савета родитеља
4.Слађана Жарковић -представник школског одбора,
5.Дуња Лингуровски,представник ученичког парл.
6.Нада Пантелић, проф.раз.наставе, записничар
7.Драган Павловић, библиотекар
8. Ненад Игњатовић, наст. историје- координатор

Стручни актив за развој школског програма
1.Славица Бијелић, директор
школе,координатор
2.Маријана Пушић- записнич.
3.Драган Павловић, библиотекар,
4. Милена Савић, проф. математике
5. Светлана Аксентијевић проф. разр. наставе
6. Радивоје Милутиновић
Педагошки колегијум:
1.Славица Бијелић, директор школе,
2. Марија Савић, Маријана Пушић
3.Весна Бурнић, проф. разредне,
4.Невенка Видићпроф. српског језика,
5.Милена Савић, проф. математике

Тим за вредновање и самовредновање рада школе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Марија Савић, -координатор
Славица Бијелић, директор
Ивана Јовановић, проф. разредне наставе,
записничар
Милена Савић, проф. Математике
Јелена Радојичић, проф. Енглеског језика
Весна Бурнић, проф. разредне наставе
Марија Мијаиловић,представник ученичког парл.

Тим за здравствену заштиту, сарадњу са
Црвеним крстом и хуманитарне активности

Сандра Мишковић - представник Савета
родитеља

1.Гордана Крсмановић. -записничар
2. Владимир Јокић, вероучитељ,
3. Бранко Алексић, проф. верске на
4. Катарина Симић, координатор
5. Маријана Пушић, Славица Бијелић и Андријана
Станојевић

Тим за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања:
1. Славица Бијелић, директор
2. Марија Савић,Маријана Пушић-координатор
3. Љиљана Грк, секретар-записничар
4. све одељенске старешине
5. Загорка Богдановић,представник Савета родитеља
6.Марија Мијаиловић,представник ученичког парл.
7. Представник ШО

Тим за унапређење рада са ученицима ромске
популације:
1.Драган Петровић, -координатор
2. Марија Савић,Маријана Пушић - педагози записничар
3. Ненад Блажић, проф. музичке културе
4.Славица Бијелић, директор
5.Светлана Аксентијевић проф. разр. наставе

Тим за развој међупредметних компетенција и
предузетништва
1.
2.
3.
4.
5.

Славица Бијелић, директор
Сара Рафаиловић-записничар
Радивоје Милутиновић
Александар Жуњић
Драган Малешевић- координатор

Тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Славица Бијелић, директор-координатор
Шеф рачуноводства
Секретар
Марија Савић, педагог-запиничар
Владимир Јокић
Владан Игњатовић родитељ
Дуња Лингуровски,представник
ученичког парламента,
8. Драган Петровић
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Руководиоци одељењских већа
Раз.
I
II
III
IV

Име и презиме

Раз.

Нада Пантелић
Слађана Жарковић
Весна Бурнић
Драган Малешевић

Име и презиме
V

Катарина Симић

VI

Александар Жуњић

VII

Милена Савић

VIII

Невенка Видић

ВЕЋЕ-ТИМ

РУКОВОДИЛАЦ

Стручно веће за разредну наставу

Слађана Жарковић

Стручно веће наставника друштвених наука

Ненад Игњатовић

Стручно веће наставника природних наука

Милена Савић

Стручно веће за област ликовне уметности и
музичке културе)

Ненад Блажић

Тим за КЈД
Тим за пограм школског спорта
Тим за професионални развој
Тим за ПО
Тим за инклузију
Тим за уређ. шк. постора и зашт. жив. средине
Тим за маркетинг и промоцију школе

Невенка Видић-координатор, Катарина Симићзаписничар,Н. Блажић,ДраганМандић и сви
учитељи
П, Старчевић- координатор,А. Новаковићзаписничар, Светлана Аксентијевић, сви учитељи
Александар Жуњић, Андријана Станојевићкоординатор, Јелена Радојичић-записничар, Марија
Савић, Андријана Новаковић
Марија Савић-координатор, Милена Савић, Ненад
Игњатовић, Невенка Видић, Сара Рафаиловићзаписничар, Гордана Крсмановић
педагози, разредне старешине, педагошки асистент,
Весна Бурнић
Слађана Жарковић, Драган Петровић,Драган
Мандић, В. Милојевић-координатор, Катарина
Аврамовић-записничар
Славица Бијелић,директор -координатор, Д.
Павловић, Александар Жуњић, Марија Савић и
Светлана Аксентијевић-записничар
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IIIУЧЕНИЦИ
3.1. Број ученика и одељења у школској 2022/23. години

а) чиста одељења у разредној настави
место
1. разред
2. разред
одељ.
уч.
одељ.
уч.
Попучке
1
10
1
13
б) издвојена одељења
место
1. разред
одељ. уч.
Дупљај
1
3
б)предметнанастава
место
5. разред
одељ.
уч.
Попучке
1
17

3. разред
одељ.
уч.
1
9

2. разред
одељ. уч.
/
/

6. разред
одељ.
уч.
1
14

4. разред
одељ.
уч.
1
12

3. разред
одељ. уч.
1
4

7. разред
одељ.
уч.
1
14

4. разред
одељ. уч.
1
1

8. разред
одељ.
уч.
1
17

СВЕГА
одељ.
уч.
4
44

СВЕГА
одељ. уч.
1
8

СВЕГА
одељ.
уч.
4
62

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
место
ПОПУЧКЕ
ДУПЉАЈ
свега

1.-4. разред
бр.одељења бр.ученика
4
44
1
5

8
52

5.-8. разред
бр.одељења бр.ученика
4
62
4

62

СВЕГА
бр.одељења бр.ученика
8
106
1
9

8
114

3.2.Ученици-путници
И ове школске године школа са АСП ˝Ласта˝ Ваљево организује превоз ученика и
наставника. Аутобус саобраћа на линији: Ваљево-Иверак-Забрдица-Друм-ЛукавацДупљај, и обратно.
Аутобус креће из Ваљева у 630, одлази до Забрдице, довози раднике и ученике,
иодлази до Дупљаја и довози ученике.
Други полазак је у 1200 из Ваљева: враћа ученике који су завршили прву смену у
Лукавац, Дупљај и Забрдицу.
За раднике школе и ученике, превоз финансира Град Ваљево.
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3.3. Услови и проблеми живота и рада ученика
УОсновну школу гравитирају деца са сеоског подручја. Некима су куће удаљене и по 45 километара од школе, а не могу да користе услуге градског превозника. Веома мали
број деце боравио је у некој од предшколских установа у граду, али су свипохађали
програм припремне наставе, који при школи у Попучкама реализује Предшколска
установа "Милица Ножица".
На основу података које разредне старешине и педагог добијају од ученика и
њихових родитеља можемо да констатујемо значајан степен културне депривације, као
и низак социјални статус породица ученика. Ова запажања посебно се односе на бројну
популацију ромске деце, па школа сарађује са надлежним установама социјалног
старања, владиним и невладиним организацијама и удружењима грађана, како би се ови
проблеми што пре отклонили.
3.4.Број ученика ромске популације

1.
1

бр.
ученика

РАЗРЕД
3.
4.
5.
0
3
3

2.
2

6.
3

7.
2

8.
5

3.5.Број ученика путника

укупан бр
уч
до 4 км
преко 4 км

1.
10

2.
13

РАЗРЕД
3.
4.
9
12

6

4
9

4
5

4

7
5

5.
17

6.
14

7.
14

8.
17

5
12

2
12

7
7

7
10

3.6.Образовни ниво родитеља
мање од 8р.

разред

основна
средња шк.
факултет
шк.
отац мајка отац мајка отац мајка отац мајка

бр
ученика
1.
13
1
1
3
1
9
11
/
/
2.
13
/
/
4
5
9
8
/
/
3.
9
1
1
2
3
5
4
1
1
4.
12
4
4
3
4
5
4
/
/
5.
17
/
/
5
5
12
12
/
/
6.
14
5
4
3
5
6
5
/
/
7.
14
/
1
5
7
9
6
/
/
8.
17
2
2
8
7
11
8
/
/
Уобразовном нивоу преовладавају родитљи са завршеном средњом школом (3. и
4.степен) али има и велики број родитеља са завршеном основном и непотпуном
основном школом. Нажалост најмањи проценат је високо образованих (занемарљив).
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3.7.Запосленост родитеља

Раз
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

запослени
отац
мајка
10
5
12
6
5
4
4
3
13
6
2
5
6
5
10
7

Бр. уч
13
13
9
12
17
14
14
17

незапослени
отац
мајка
/
8
1
7
3
4
4
6
1
7
5
6
4
6
4
9

пољопривреда
отац
мајка
3
/
/
/
1
1
4
3
3
4
5
3
4
3
3
1

3.7.Ученици којима је неопходна подршка у раду/ ИОП
Стање на почетку школске године на дан 15.09. 2022.
разред

Број ученика ИОП1

Број ученика ИОП2

1.

/

/

2.
3.

/
1

/
/

4.

3

/

5.

/

/

6.

/

/

7.

/

/

8.
укупно

1
4

1

IV ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
4. Општа организација рада школе
Делатност школе организује се по концепту полугодишњег рада са ученицима.
оваквом организацијом обухваћени су ученици од 1. до 8. разреда. Непосредан рад са
ученицима обављаће наставници школе, према задужењима из Годишњег плана рада
школе, и на основу својих глобалних и оперативних програма рада за сваки наставни
предмет.
4.1. Руковођење школом
Пословодне послове, инструктивно-педагошки рад и рад на унапређивању
образовно-васпитног процеса обављаће директор школе, према свом програму рада, а
део одговарајућих послова обављаће педагог школе, такође према свом програму рада.
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Послове администрације, књиговодства и финансија, персоналне и управне
послове обављаће секретар школе и шеф рачуноводства, према структури својих
радних обавеза и задатака.
Помоћне и техничке послове обављаће помоћно и техничко особље школе.
Надзор над законитошћу рада школе вршиће Министарство просвете науке и
технолошког развоја, као и други овлашћени органи у општини.
4.2. Припремање за образовно-васпитни рад и методичка документација
наставника
Годишњи програми рада раде се у два примерка, од којих један остаје
наставнику, а други се предаје директору школе. Ако једну наставну област предаје
више наставника, радиће се по заједничком глобалном плану; сваки наставник мора да
има један примерак код себе, а један заједнички, са потписима свих наставника који га
користе, предаје се директору школе.
Месечно планирање ради сваки наставник за свој разред, односно предмет. По
један примерак предаје се директору школе (до краја месеца за наредни месец, а
најкасније до 15. у месецу/ може и у електронском облику).
Сви планови се морају радити према утврђеном договору и морају испуњавати
прописане педагошке критеријума, како би удовољили квалитету планирања и
обезбедили потпуну реализацију садржаја.
Сво наставно особље обавезно је да води писане припреме, концепте или
сценарија за час, и то у посебним свескама, по унапред договореним и утврђеним
захтевима, нарочито за часове обраде новог градива. Наставници са дужим радним
искуством могу да користе припреме из претходних година, уз обавезну актуализацију
и допуњавање, ако за њим постоји потреба. Писмене припреме наставници су дужни да
покажу директору школе, школском педагогу, као и овлашћеним лицима ван школе и
школским надзорницима који врше контролу наставног процеса.

4.3. Рад школске библиотеке
Библиотека при матичној школи у Попучкама омугућава редован приступ
књижном фонду свим ученицима и радницима школе.
У циљу унапређена, током школске 2022/23. године рад библиотеке развијаће се
у два смера:
а) настојаће се да се књижни фонд квалитативно и квантитативно обогати,
укључујући и набавку нових информационих технологија и
б) израда школског листа
1. Годишњи план библиотекара
Вр.
Подручја послова
реал.
Програмски садржаји посла
1. Планирање и програмирање ОВР-а
VI
1.1. Израда годишњег плана рада.
VIII,IX 1.2. Израда микро плана (по месецима-опера-тивни план специфичних садржаја).
IX
1.3. Израда плана и програма обуке ученика
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Носилац
Библиотекар
Раз.стареш.

да се служе изворима информација (самоoбразовање).
IX
1.4. Израда програма рада секције.
1.5. Индивидуални рад са ученицима на изради семинарских радова и реферата, проширених домаћих задатака.
1.6. Учешће у изради плана и програма стручних већа.
2. Праћење и вредновање ОВР-а
2.1. Побољшање информатичке и медијске писмености корисника
2.2. Изграђивање критичког односа у коришћењу различитих извора
сазнања
3. Рад са наставницима
IX-VI

3.1. Стална сарадња са наставницима,
стручним сарадницима и директором

Наставници

у вези набавне политике и коришћења
библиотечке грађе.
3.2. Обезбеђује литературу за ученике и наставнике неопходну за реализацију Програма рада школе.
3.3. Одабира и припрема библиотечку грађу
за редовну наставу и друге облике васпитно-образовног рада.
3.4. Сарађује са наставницима у припреми и
изради дидактичког материјала.
3.5. У сарадњи са педагошко-психолошком
службом и разредним старешинама упућује поједине ученике у правцу
развоја интересовања за поједине области.
3.6. Пружа помоћ наставницима и ученицима
у прибављању неопходне литературе путем
међубиблиотечке позајмице.
3.7. Учествује у реализацији екскурзија обезбеђивањем литературе која се користи на конкретним маршутама.
3.8. Наставницима, директору и струлним сарадницима даје на коришћење стручну литературу и часописе.
3.9. Врши координацију и обезбеђује грађу за
остваривање разних програма и пројеката
у школи.
3.10. Менторски рад
4. Рад са ученицима
IX-VI 4.1. Упознавање ученика са библиотеком и
Библиотекар
библиотечким пословањем.
4.2. Организовање и системско упознавање
ученика са књигом и осталом библиотечком грађом.
4.3. Упознавање ученика са мрежом библиотека града.
4.4. Привикавање ученика на одређено понашање у библиотеци и читаоници, на чување и заштиту библиотечке грађе.
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4.5. Усмеравање ученика у правцу интересовања и потреба, развијање читалачких,
истраживачких и других способности ученика .
4.6. Пружање помоћи ученицима при избору
литератире и друге библиотечке грађе.
4.7.Припрема за извођење васпитно-образовног рада у библиотеци.
4.8 Реализација програма обуке ученика да
се служе изворима информација на часовима у библиотеци (1-3 часа годишње по одељењу).
Рад са секцијом.
4.9. Организовање реализације наставних
часова у библиотеци, учионици.
4.10. Организовање изложбе књига и пригодног
материјала према одређеним датумима, јубилејима.
4.11. Организовање реализације наставних часова
уз примену библиотечког материјала.
4.12. Рад са ученицима у библиотечкој секцији.
4.13. Културне активности школе.
4.14. Стручно усавршавање детета.
4.15. Сарадња са друштвеном средином и стручним институцијама.
4.6. Стара се о чувању и заштити књижног
фонда.
4.4. Организује одлазак ученика на књижевне
Наставници
сусрете библиотека у граду.
4.8. Организује изложбе књига писаца са члановима секције.
5. Рад са родитељима, односно старатељима
IX-VI
5.1. Сарадња са родитељима на подстицању читалачких навика ученика
5.2. Сарадња са родитељима око издавања школског листа
Библиотекар
6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем ученика
IX-VI
6.1. Учешће у раду стручних већa.
Педагог
6.2. Учешће у раду комисија.
Наставници
7. Рад у стручним органима и тимовима
IX-VI
7.1. Учествује у различитим видовима усавршавања које организују научни,
стручни и др. органи.
7.2. Спроводи индивидуалан рад на сопственом
усавршавања у оквиру чега прати стручну литературу.
Библиотекар
7.3. Сарађује са Градском библиотеком.
7.4. Сарађује са издавачким кућама
7.5. Организује посету Сајму књига са члановима секције.
8. Сардања са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
IX-VI
8.1. Обилазак издавачких кућа, књижара...
8.2. Сарадња код индивидуалног усавршавања
наставника и сарадника путем обезбеђивања литературе.
8.3. Обезбеђује неоходну литературу за дошколовавање наставника,
сарадника.
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8.4. Учествује у раду стручних актива школских библиотекара у општини и
граду.
8.5. Учествује на стручним састанцима и семинарима које организује
Библиотека града Ваљева.
8.6. Учествује на стручним састанцима и семинаримакоје организује Завод,
Народна библиотека
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
IX-VI
9.1. Набавка књига и библиотечког материјала.
Библиотекар
9.2. Физичка обрада нових књига.
9.3. Стручна обрда нових књига по УДК увођeње у књигу инвентара,
каталогизација.
9.4. Ревизија књижног фонда.
IX-VI 9.5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе
зашколску библиотеку коју користе ученици, наставници
и стручни сарадници.
9.6. Припремање и организовање културних активности школе..

4.4 Дечја штампа и стручна литература
У школу долази дечја штампаВитез и Пчелица на коју се ученици претплаћују
према сопственом избору.
Улажу се напори за реализовање иницијативе о покретању школског листа.
Када је реч о стручно-педагошкој периодици, школа је претплаћена на
Просветни преглед и Праграф Лекс. Проблем набавке стручне литературе и
педагошких часописа до сада је решаван на нивоу приватне размене наставника са
колегама из других школа и личним набавкама, па се надамо да ће ове школске године
општа финансијска ситуација у школи омогућити стварање стручно-педагошке
библиотеке у школи.
4.5. Динамика образовно вапитног рада у школи
4.5.1 Рад у сменама
прва смена
800 – 1400
800 – 1150

ПОПУЧКЕ
ДУПЉАЈ
4.5.2. Организација радног дана у школи
време
активности
долазак домара
500
00
долазак помоћних радника
6
30
45
долазак ученика и наставника
7 -7
800
935
1330 -1400

почетак рада
велики одмор
завршетак радног дана
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садржај рада
ложење ватре
припремање просторија
припрема за почетак
наставе
1. час пре подне
доручак, рекреација
чишћење школе

4.5.3. Дежурства наставника
Обављају се према утврђеном распореду, и то у школском дворишту и у холу школе.

школска 2022/23. година

дан
ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

наставник
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Нада Пантелић
Драган Петровић
Сара Рафаиловић
Александар Жуњић
Гордана Крсмановић
Немања Арсеновић
Верица Милојевић
Катарина Симић
Слађана Жарковић
Предраг Старчевић
Ненад Игњатовић
Весна Бурнић
Катарина Аврамовић
Драган Мандић
Драган Малешевић

4.5.4 Ритам радног дана
ДНЕВНИ РАСПОРЕД РАДА – ВАЖИ ОД 1. СЕПТЕМБРА 2022.
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

Час

ОД

ДО

1.

8:00

8:45

2.

8:50

9:35

3.

9:55

10:40
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4.

10:45

11:30

5.

11:35

12:20

6.

12:25

13:10

7.

13:15

14:00

4.5.6. Радно време и распоред рада
Назив

радно време
00

напомена

директор

8

00

сваки дан

педагог

800 – 14 00

сваки дан

библиотекар

800 – 1400

једне недеље: понедељак , уторак
друга недеља: понедељак , уторак среда

секретар
(ради у две школе)

800 – 14 00

једне недеље: понедељак, среда и петак
друга недеља: уторак и четвртак

финансијска служба

800 – 1400

педагошки асистент

800 – 1400

једне недеље: понедељак , среда
друга недеља: понедељак , среда, петак
сваки дан

– 14

4.5.7. Распоред пријема родитеља
Име и презиме
Пријем
Директор
заказани термини, сваки дан
Педагог
заказани термини, сваки дан
Светлана Аксентијевић
заказани термини, сваки дан
Четвртак 8:00 – 8:45
Нада Пантелић
Четвртак 4. час
Драган Малешевић
Весна Бурнић
Четвртак 8:50-9:35
Уторак 1. И 2. час
Ивана Јовановић
Слађана Жарковић
Четвртак 10:00-10:45
Невенка Видић
Среда 5. час
Катарина Симић
Среда 8:00-12:20
Сара Рафаиловић
Петак 3. час
Јелена Радојичић
Уторак 9:35-10:00
Драган Мандић
петак
Ненад Блажић
Четвртак 9:35-9:55
Катарина Аврамовић
Петак 10:00-13:00
Гордана Крсмановић
Уторак 13:00-13:30
Радивоје Милутиновић
Среда 11:00-11:30
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Милена Савић
Верица Милојевић
Андријана Станојевић
Aлександар Жуњић
Предраг Старчевић
Андријана Новаковић
Немања Арсеновић
Ненад Игњатовић

Понедељак 3. час
Среда 4. час
Уторак 8:00-8:45
Уторак 2. час
Уторак 10: 00-10:45
Среда 6.час
Уторак 8:00-8:30
Четвртак 9:35-9:55

4.5.8. Распоред часова
Распоред часова I разред , учитељица: Нада Пантелић
Р.бр.

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Математика

Верска настава

Математика

Енглески
језик

Математика

2.

Српски језик

Енглески
језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

3.

Свет око нас

Математика

Свет око нас

Математика

Српски језик

Физичко и
здравствено
васпитање

Ликовна
култура

4.
5.

Физичко и
здравствено
васпитање
Ваннаставне
активности

ЧОС

Дигитални свет

Музичка
култура
Физичко и
здравствено
васпитање

Допунска
настава

Распоред часова II разред , учитељ: Слађана Жарковић
Р.бр.
1.
2.
3.

4.

Понедељак

1.
2.
3.

Среда

Четвртак

Петак

српски језик

математика

свет око нас

математика

математика

српски језик

математика

српски језик

свет око нас

енглески
језик

српски језик

енглески
језик

српски језик

физичко и
здравствено
васпитање
допунска
настава

ликовна
култура

дигитални
свет

ликовна
култура

физичко и
здравствено
васпитање

физичко и
здравствено
васпитање
ЧОС

5.

Р.бр.

Уторак

верска настава
ваннаставне
активности

Распоред часова - III разред Попучке, учитељ: Весна Бурнић
Понедељак
Уторак
Среда

српски језик

енглески
језик

математика
Природа и
друштво

верска настава
математика

Четвртак

музичка
култура
математика

Петак

српски језик

математика

српски језик

математика

енглески
језик
српски језик

математика

Природа и
друштво
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музичка
култура

физичко и
здравствено
васпитање
допунска
настава

4.

5.

српски језик
ваннаставне
активности

физичко и
здравствено
васпитање
дигитални свет

ликовна
култура
ликовна
култура

физичко и
здравствено
васпитање
ЧОС

Додатна
настава

6.

Распоред часова IV разред,учитељ: Драган Малешевић
Р.бр.

Понедељак

Уторак

Среда

1.
2.

Српски језик
Математика
Ликовна
култура
Ликовна
култура

Математика
Српски језик
Верска настава

Српски језик
Математика
Природа и
друштво
Физичко и
здравствено
васпитање
Пројектна
настава

3.
4.

5.

Физичко и
здравствено
васпитање

енглески
језик
Ваннаставне
активности

Четвртак

Математика
Српски језик
Природа и
друштво
енглески
језик
Допунска
настава
Додатна
настава

6.
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Петак

Српски језик
Математика
Музичка
култура
Физичко и
здравствено
васпитање
ЧОС

РАСПОРЕД ЧАСОВА – ДУПЉАЈ ШКОЛСКА 2022/2023.

II
1. час

III
IV
II

Српски језик
Математика
Математика
Математика

2. часIII

Српски језик
IV

II

Српски језик
Свет око нас

3. часIII
IV

Природа и
друштво
Природа и
друштво
Физичко и
здравствено
васпитање

II
4. час III
IV

II
5. час III
IV

Физичко и
здравствено
васпитање
Физичко и
здравствено
васпитање
Ваннаставне
активности
Ваннаставне
активности
Ваннаставне
активности

Енглеск
и језик
Енглеск
и језик
Енглеск
и језик
Енглеск
и језик
Енглеск
и језик
Енглеск
и језик
Матема
тика
Српски
језик
Српски
језик

Српски језик
Математика
Математика
Математика

Математика
Математика
Математика

Математика

Српски језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Ликовна
култура
Ликовна
култура
Ликовна
култура
Дигитални
свет

Матема
тика

Ликовна
култура

Матема
тика

Ликовна
култура

ЧОС

ЧОС

Српски
језик
Српски
језик
Српски
језик

Српски језик

Српски језик

Српски
језик

ЧОС

Математика

Дигитални
свет
Пројектна
настава
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Природа и
друштво
Природа и
друштво

Музичка
култура
Музичка
култура
Музичка
култура

Физичко и
здравствено
васпитање

Физичко и
здравствено
васпитање

Физичко и
здравствено
васпитање
Физичко и
здравствено
васпитање
Верска
настава
Верска
настава
Верска
настава

Физичко и
здравствено
васпитање
Физичко и
здравствено
васпитање
Допунска
настава
Допунска
настава
Допунска
настава

Свет око нас

РАСПОРЕД ЧАСОВА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2022/ 2023. ГОДИНУ

Р.б Име и презиме Звање

Предмет

Понедељак

РС
1

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

Невенка
Видић
Сара
Рафаиловић
Катарина
Симић
Драган
Мандић
Ненад
Блажић
Ненад
Игњатовић
Гордана
Крсмановић
Радивоје
Милутиновић
Милена
Савић

проф.

српски језик
грађ. васп.

проф.

енглески јез

проф

француски
језик

проф.

ликовна
култура

проф.

музичка кул.
мкж

проф.

историја

проф.

географија

проф.

физика

проф.

математика
физика

Верица
Милојевић
Андријана
11.
Станојевић
Катарина
12.
Аврамовић

наст.

биологија

проф.

биологија

проф.

хемија

Александар
Жуњић

проф.

ТИО
информатика

10.

13.

2

3

4

5

6

8 6 8

Уторак
7

1

2

3

4

5

Среда
6

8 6 7 5

7

1

2

3

4

5

8 5 5 7

Четвртак
6

6

7

85

1

2

3

4

5

Петак
6

7

5 6 7

1

2

4

5

6

7 8 5

6 5 7 8

5 6

5 7 6 8

3

8 7

6 8 7 5 5
8 7 6 5 5
8 5 5 6 7

7 8 6 5

6 7 8
6 7 5 8

7 8 6

7 8
7 8 7

6 5

5 6

7 8
6

7 8 5

5 7 6 8

6

7 8 6

6 5

7 6 8 6 8 7
5 5
7 7 8 8
6 5 5

5

6

8 8 7 7

8 6 6 7

7

ПредрагСтарче
вић
Андријана
15.
Новаковић
Немања
16.
Арсеновић
Владимир
17.
Јокић
14.

проф.

Физичко и
здрав.вас.

проф.

Физичко и
здрав.вас.

вероуч.

веронаука

вероуч.

веронаука

7

6 8 6 8

8 6 7 7
5

5 5

6 5 7
8
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4.5.9. Календар образовно васпитног рада за школску 2022/2023.годину

3.5.10. Најважнији датуми у школском календару основне школе за шк.
2022/2023.год.
Р.бр.
1.

Активности
Почетак школске године

Датум
1. септембар 2022. год.

2.

Први квалификациони период - тромесечје

29. октобар 2022. год.

3.

27. јануар 2023. год.

4.

Прослава дана Светог Саве
Прослава Дана школе
Завршетак првог полугодишта

5.

Државни празник

11. новембар 2022.

6.
7.

Зимскишколски распуст
Почетак другог полугодишта

2. јануар 2023. до 20.1.2023. год.
23. јануара 2023. год.

8.

Трећи класификациони период-тромесечје

1. април 2023. год.

9.

Пролећни школски распуст

од 10.4. до 18.4.2023. год.

11.

Завршетак школске године за ученике
6. јун 2023. год.
осмих раз.
Припремна настава за ученике осмих
од 7.6. до 16.6.2023.год.
разреда
Завршетак наставне године
20. јун 2023. год.
Почетак летњег школског распуста
21. Јун 2023. год.
Саопштење успеха и родитељски састанци 28. јун 2023. год.

12.
13.
14.
15.

30. децембар 2022. год.

Напомена:
У четвртак 10. 11. 2022. године настава ће се реализовати по распореду од петка.
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Време извођења

Планирана активност

Носиоци посла

1.10.2022.

Дан старијих особа – посета
најмлађих најстаријима

Директор, учитељи, наставници

октобар
Спортска
недеља

У оквиру Дечје недеље
организована је спортска недеља са
следећим активностима:
- приредба ,позоришна
представа
- недеља школског спорта

Одељењске старешине,
професори физичког васпитања,
учитељи, професори српског
језика

Обележавање Дана здраве хране

Ученици нижих разреда,
учитељи, нутрициониста који ће
одржати предавање

7.11.2022.

Дан науке

Директор, остали запослени

20.11.2022.

Дан деце

Учитељи

Новогодишњи вашар

учитељи, наставници

11.02.2023.

Дан безбедног интернета

Директор, учитељи, наставници

8. 03.2023.

Дан жена - приредба

учитељи, наставници

22. 03. 2023.

Дан заштите воде

Професори биологије и чланови
Еколошке секције

07. 04. 2023.

Светски дан здравља

Директор, учитељи, наставници

8. 04. 2023.

Дан Рома- обележавање Дана Рома
у самој школи, као и
присуствовање манифестацијама у
граду

Директор школе, професори
ликовне и музичке културе...

Мај 2023.

Обележавање Васкрса – изложба
васкршнјих јаја

Директор, учитељи, наставници

Мај 2023.

Излети и екскурзије

Директор, учитељи, наставници

22.04.2023.

Дан планете Земље

Учитељи, професори биологије и
чланови Еколошке секције

05. 06. 2023.

Дан заштите животне средине

Професори биологије и чланови
Еколошке секције

октобар 2022.

28-30. 12.2022.
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4.5.11. Преглед 40-часовне структуре радних обавеза – разредна настава

1

3

24

10

1

1

1

1

2

16

40

100

2.
3.

Слађана Жарковић
Весна Бурнић

2/1
3/1

19
19

0
0

1
1

0
1

1
1

1
1

2
1

24
24

10
10

1
1

1
1

1
1

1
1

2
2

16
16

40
40

100
100

4.

Драган Малешевић

4/1

18

1

1

1

1

1

1

24

10

1

1

1

1

2

16

40

100

5.

Ивана Јовановић

1/2,
3/2
4/2

18
19
18

0
0
1

1
1
1

0
1
1

1
1
1

1
1
1

3
1
1

24
24
24

10
10
10

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
2

16
16
16

40
40
40

6.

Светлана Аксентијевић

Продужени боравак

радних сати у %

1

радних сати

остали послови

0

сарадња са
родитељима,
друш. организи
локалном
вођење
заједницом
евиденције

1

стручно
усавршавање и
рад у стручним
школе
органима
деж дежурство

0

пприпрема за рад

18

остало

1/1

Ваннаставне/сло
бодне активности
ЧОС

додатна настава

Нада Пантелић

редовна настава

1.

Име и презиме
наставника

разредни
старешина

6.

р
.
б
р
.

У
К
У
П
Н
О

5.

У
К
У
П
Н
О

укупно

допунска настава

остали облици рада

изборни програм
/пројектна настава

непосредни рад са ученицима

100

4.5.12.Преглед 40-часовне структуре радних обавеза – предметна настава

Сара Рафаиловић

8

1

4.

Симић Катарина

10

0,
5

5.

Мандић Драган

5

6.

Блажић Ненад

5

8.

Игњатовић Ненад

7

9.
10.
11.
12.
13.
14.

5/1

Крсмановић
Гордана
Андријана
Станојевић
Милена Савић
Радивоје
Милутиновић
Верица
Милојевић
Јулијана Терзић

7

0,5

0,5

0,
5
0,
5

0,5

2
7/1

18

1

4

0,5

6
4

0,
5

0,5

0,5

1

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

46

40

95+
5

1

1

6

16

40

1

1

7

18

1

2

9

22

0,5

1

4

10

25

1

1

5

12

25+
5

5

14

35

5

14

35

1

1

10

3

1

1

11

3

1

1

1

13

3

1

1

1

6

1

0,
5

1

1

7

2

1

9

2

1

1

0,5

0,5

9

2

1

1

0,5

1

3

0,25

0,
25

2

24

10

1

5

2

0,
5

7

1

1

5

2

0,

1

0,5

16

10

1

1

2

24

1

0,5

1

2

1

0,5

0,5

радних сати у %

3.

0,
5

1

1

1

1

1

1

У
К
У
П
Н
О

радних сати

1

1

стручно
усавршавање
дежурство
арадња са
сарадња са
родитељима,
друш.
организацијама
и локалном
заједницом
вођење
евиденције

8

1

припрема за рад

Радојичић Јелена

17

Остало

2.

8/1

ЧОС

Видић Невенка

укупно

У
П
Н
О

К

секције

1.

Припрема за
такмичења

наставника

Припремна
настава

бр.

остали облици рада
У

додатна настава

допунска
настава

изборни програм

редовна настава

непосредни рад са ученицима

остали послови

презиме и име
разредни
старешина

р.

0
,
5
0
,
5

44,
44
54,
44

0,25

0,
2
5

1

4

10

1

2

16

40

98,
89

0,5

0

3

8

20

1

1

5

12

30

0,5

0

3

8

20

15.
16.
18.

(Аврамовић
Катарина)
Александар
Жуњић
Старчевић
Предраг
Новаковић
Андријана

5

6/1

12
8

1
1

3

1

1

15

5

1

1

1

10

3

1

1

1

4

1

1

0

9

24

60

1

0

6

16

40

0,
5

0,5

0

2

6

15

0,25

0,
2
5

1

4

0,5

0

5

14

19.

Јокић Владимир

2

1

3

0,25

0,
25

20.

Арсеновић
Немања

7

2

9

3

0,
5

47

1

1

10
35

V Организација образовно-васпитног рада
5.1 Наставни план за први циклус
“Просветни гласник РС“ 10/2017 (14.12.2017)- утврђује се програм наставе и учеа за први разред
основног образовања и васпитања почев од школске 2018/2019. године.
"Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 и 2/2020
Р.
б.

А. ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ

1.
2.

ПРВИ
РАЗРЕД
НЕД. ГОД.

ДРУГИ
РАЗРЕД
НЕД. ГОД.

ТРЕЋИ
РАЗРЕД
НЕ
ГОД.
Д.
5
180
2
72

Српски језик
Страни јез.енгл.
3. Математика
4. Свет око нас
5. Природа и
друштв
6. Ликовна
култура
7. Музичка
култура
8. Физичко и
здравствено
васп.
9. Пројектна
настава
10. Дигитални свет

5
2

180
72

5
2

180
72

5
2
-

180
72
-

5
2
-

180
72
-

5
2

1

36

2

72

1

36

1

3

108

3

1

36

1

36

1

36

УКУПНО: А

20
22*

720
792*

21
23*

756
828*

21
24*

1

36

1

36

1
21

36
756

1
22

36
792

Р.
б.
1.

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
НЕД. ГОД.
5
2

180
72

180
72

5
2

180
72

2

72

2

72

36

1

36

1

36

108

3

108

3

108

1

36

720
864*

21
24*

720
864*

1

36

1

36

1
22

36
792

1
22

36
792

Б. ИЗБОРНИ
ПРОГРАМИ

Верска нас /
Грађанско
васпит.*
2. Чувари природе
УКУПНО: Б
УКУПНО: А+Б

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

Р.
б.

1.
2.
3.
4.
5.

Р.
б.

1.
2.
3.

ОБЛИК
ПРВИ
ОБРАЗОВНО
РАЗРЕД
ВАСПИТНОГ
НЕД. ГОД.
РАДА
Редовна настава
21
756
Пројектна настава**
Допунска настава
1
36
Додатни рад
Настава у
7-10 дана
природи***
годишње

ДРУГИ
РАЗРЕД
НЕД. ГОД.

ОСТАЛИ
ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ
РАДА
Час одељенског
стар.
Ваннаставне
активн.¹
Екскурзија

ДРУГИ
РАЗРЕД
НЕД. ГОД.

ПРВИ
РАЗРЕД
НЕД. ГОД.

21

756

1
36
7-10 дана
годишње

ТРЕЋИ
РАЗРЕД
НЕД. ГОД.
21

756

1
36
1
36
7-10 дана
годишње
ТРЕЋИ
РАЗРЕД
НЕД. ГОД.

ЧЕТВРТИ
РАЗР
НЕД. ГОД.
22
792
1
36
1
36
1
36
7 -10 дана
годишње
ЧЕТВРТИ
РАЗР
НЕД.
ГОД.

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1 дан
годишње

1 дан
годишње

1 дан
годишње

1 дан годишње

*- ученик бира један од понуђених изборних програма
**- пројектна настава је обавезна за ученике четвртог разреда
***- настава у природи организује се у складу са важећим правилником
¹- школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и
спорта
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5.2 Наставни план за други циклус основног образовања и васпитања
"Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - др. правилник, 3/2011 - др. правилник,
1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017 и 9/2017)
Ред.
број
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик и
књижевност __________
језик1
Српски као нематерњи
језик2
Страни језик
Историја
Географија
Биологија
Математика
Информатика и
рачунарство
Техника и технологија
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено
васпитање
Физика
Хемија
УКУПНО: А

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

5

180

4

144

4

144

4

136

3

108

3

108

3

108

2

68

2
1
1
2
4
1

72
36
36
72
144
36

2
2
2
2
4
1

72
72
72
72
144
36

2
2
2
2
4
1

72
72
72
72
144
36

2
2
2
2
4
1

68
68
68
68
136
34

2
2
2
2

72
72
72
72+54

2
1
1
2

72
36
36
72 +54

2
1
1
3

72
36
36
108

2
1
1
3

68
34
34
102

2

72

2
2
25-28* 954-1062 28-31*

72
2
68
72
2
68
1008-1116* 28-30* 9521020*

24-27*

9181026*

1

36

1

36

1

36

1

34

72
72

2
2

72
72

2
2

68
68

Б. ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
1
Верска настава/
Грађанско васпитање4
2. Други страни језик5
3. Матерњи језик/говор са
елементима националне
културе6
УКУПНО: Б

2
2

72
72

2
2

3-5*

3-5*

УКУПНО: А + Б

27-30*

108180*
10261134*

108-180*

28-31* 10621170*

50

3-5*

108-180*

3-5*

102170*

31-34*

1116-1224*

31-33

1054-1122

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни
предмети
Ред.
број

ОБЛИК ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

1.

Редовна настава

2.

Слободне наставне
активности7
Допунска настава
Додатна настава

3.
4.

Ред.
број
1.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског
старешине
Ваннаставне активности8
Екскурзија

2.
3.

ПЕТИ
РАЗРЕД
нед.
год.

ШЕСТИ РАЗРЕД
нед.

год.

СЕДМИ
РАЗРЕД
нед.
год.

1062-1170* 31-34*

31-33*

27-30*

10261134*

28-31*

1

36

1

36

1

36

1

34

1
1

36
36

1
1

36
36

1
1

36
36

1
1

34
34

ПЕТИ
РАЗРЕД
нед.
год.
1

36

1
36
До 2 дана год.

ШЕСТИ РАЗРЕД
нед.

год.

1

36

1
36
До 2 дана год

1

11161224*

ОСМИ
РАЗРЕД
нед.
год.

СЕДМИ
РАЗРЕД
нед.
год.
1

36

1
36
До 2 дана год

10541122*

ОСМИ
РАЗРЕД
нед. год.
1
34
1
34
До 2 дана
год

Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику
националне мањине.
2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.
3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање.
4 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета.
5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским
могућностима и изучава га до краја другог циклуса
6 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере
овај предмет али није у обавези.
7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада.
Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које Школа
нуди.
8 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне,
као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школе.
* Број часова за ученике припаднике националних мањина.
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5.3 Преглед годишњег фонда секција
Р. БР.
СЕКЦИЈЕ
1. Драмско - рецитаторска секција
2. Литерарна секција
3. Спортска секција
4. Хор
5. Секција програмирања
6. Еколошка секција

БР САСТАНАКА
36
36
36
36
36
36

5.4 Припремни образовно-васпитни рад
Припремна настава за ЗИ одвијаће се током године по задужењу, а интензивно током јуна,
најмање 10 % часова од укупног фонда по предмету.
Припремна настава у трајању 5 наставних дана организоваће се крајем августа за ученике
који на крају наставне године постигну негативан успех из највише два наставна предмета, чиме
стичу право да полажу поправни испит из тих предмета. Одлуку о извођењу припремне наставе
донеће Наставничко веће, док ће за њену реализацију бити задужени предметни наставници.
5.5 Корективни педагошки рад
Корективни педагошки рад намењен је ученицима којима је неопходно пружити
одговарајућу помоћ, како би могли да успешно учествују у наставном процесу и ваннаставним
активностима заједно са својим вршњацима.
Тешкоће у развоју и напредовању изазване су:
- оштећењем вида,
- оштећењем слуха,
- оштећењем функције говора и гласова,
- телесним оштећењима и хроничним обољењима,
- специфичним интелектуалним сметњама и тешкоћама у учењу и
- поремећајима у друштвеном понашању.
Рад са оваквом децом, у зависности од процене степена потребе за корективним
ангажовањем, одвијаће се на 3 нивоа:
1. на нивоу појачаног ангажовања учитеља, тј. предметних наставника,
2. на нивоу рада са стручним сарадником – педагогом и педагошким асистентом
3. на нивоу ангажовања спољних стручних сарадника психолози Дома здравља и
Здравственог центра, логопеди Здравственог центра, као и педагог, психолог и
социјални радник Центра за социјални рад Ваљево)
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Глобални план корективног педагошког рада
област рада / активност
идентификација
израда програма допунске наставе
примена индивидуализованог приступа на
часовима редовне наставе и ваннаст.
активности
индивидуализација наставе на часовима
допунске наставе
корективни рад у школи
успостављање сарадње са стручним
сарадницима изван школе
развијање сарадње и инструктивни рад са
родитељима

врема
реализације
септемб.,
октобар
до 15. септембра
током године

носиоци посла

предметни наставници
предметни наставници

током године

предметни наставници

током године
октобар→током
године
октобар→током
године

педагог
педагог, предметни
наставници
педагог, наставници,
спољни сарадници

наставници, педагог

5.6 Екскурзије
Екскурзија је ваннаставни облик образовно-васпитног рада чији је циљ савлађивање дела
наставних програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета – појава и односа у
природној и друштвеној средини, културног и историјаског наслеђа и привредних достигнућа.
Годишњим планом рада школе предвиђа се да се за ученике 1.-4. разреда организују
једнодневни излети, а за ученике од 5. до 8. разреда дводневна екскурзија. Екскурзије се реализују
према посебном плану и програму, који ће да сачине одељењска и стручна већа школе, а разматра
и усвоји Савет родитеља школе. План и програм екскурзије садржи: образовно-васпитне и
здравствене циљеве и задатке, садржаје којима се постављени циљеви реализују, планирани
обухват ученика, носиоце предвиђених садржаја и активности, време трајања, путне правце,
техничку организацију и начин финансирања. Екскурзија и излет организују се и изводе, уз
претходну писмену сагласност родитеља, за најмање80% ученика истог разреда и ако су
обезбеђени одговарајући услови за остваривање циљева и задатака екскурзије. У изузетним
случајевима екскурзија се може организовати за најмање 60% ученика једног разреда.
Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана путовања су директор
школе, стручни вођа, одељењски старешина или други наставник који је најмање једну годину
реализовао наставу у одређеном одељењу. Стручног вођу путовања именује директор школе.
Задатак одељењског старешине је обезбеђује организационо-техничке услове за извођење
путовања и координира реализацију садржаја и активности предвиђених планом и програмом,
стара се о безбедности и понашању ученика. Стручни вођа путовања припрема и изводи програм
који се односи на остваривање постављених образовно-васпитних циљева и задатака и
одговарајућих садржаја. Стручни вођа бирасе из редова наставника који реализују наставне
планове и програме, а који су у вези са циљевима, задацима и садржајима наведених активности.
Припрема и извођење екскурзије и излета реализоваће се у потпуности у складу са
смерницама из Правилника о изменама правилника о наставном плану и програму основног
образовања и васпитања уколико епидемиолошки услови то буду дозволили.
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разред
1. 2. 3. 4. и
ИО Дупљај
5. 6.7. и 8.

План екскурзија
План екскурзија - р е л а ц и ј а
Попучке-Ваљево-Шабац-Текериш-манастир ТроношаТршић- Бања Ковиљача-Попучке
Попучке-Краљево-Крушевац-Ниш-Крагујевац-Попучке
(манастир Жича, Чегар, Ћеле Кула, арх.сала Медијана,
Логор Црвеног крста, Музеј 21.октобар ( Шумарице)

трајање
1 дан
2 дана

време
септембар
октобар
септембар
октобар

5.7 Организовање наставе у природи и летовања ученика
Циљ организовања наставе у природи, летовања и зимовања ученика јесте остваривање
одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности из наставног плана и програма
основне школе, у климатски погодном месту, из образовно-васпитних и здравствено-рекреативних
разлога. Организује се за ученике нижих разреда у трајању 7-10 дана, под посебним условима и на
начин који прописује министар просвете и спорта.
Школа ће у зависности од интересовања ученика и родитеља понудити и реализовати ову врсту
активности. Уколико буде заинтересованих ученика у току летњег распуста можда се реализује и
“Супер камп“ на Тари.Такође, у зависности од интересовања ученика биће организоване посете
различитим културним, научним и образовним манифестацијама у земљи (позоришне представе,
Сајам књига, Сајам науке, Научно образовно-културни центар Вук Караџић, Limes park –
Viminacium Adventure и многе друге). Такође, у организацији Хришћанске заједнице и удружења
Загрљај биће организована посета манастирима ваљевског краја.
Настава у природи је посебан вид целодневно организованог образовно- васпитног рада
који се одвија у природној средини, ван места становања ученика. Организује се једном
годишње у трајању од пет до седам дана и обухвата ученике од првог до четвртог разреда.
Kроз интегрисану наставу више наставних предмета и активним учењем у природном
окружењу, као и спортским, забавним и креативним активностима остварују се циљеви
обавезних и изборних наставних предмета и ваннаставних активности.
Предности боравка ученика у настави у природи су вишеструке. Школа у природи пружа
могућности да се садржаји који су ученицима тешки и незанимљиви учине видљивим,
опипљивим, разумљивим, интересантним и лаким за учење. Организовано учење у природи се
темељи на искуству ученика, кроз њихово активно укључивање у конкретне ситуације учења у
којима самостално, индуктивним путем, долазе до сазнања.Ученици уче кроз доживљај,
разумевањем животних и наставних садржаја у непосредној стварности, посматрањем
природних промена, анализом и уочавањем одређених узрочно-последичних односа.
Повећан обим физичке активностикао и боравак на свежем ваздуху,кроз садржаје из
наставног програма за физичко и здравствено васпитање, доприноси очувању и унапређењу
укупног здравља ученика.
Целодневне заједничке активности ученика утичу на ближе упознавање и сарадњу
ученика што доприноси њиховој бољој социјализацији, а брига о себи и лична хигијена развоју
одговорности и самосталности.
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Све ово указује да настава у природи својим ширим педагошким деловањем може
утицати на повезивање и развијање когнитивних, социјалних и емоционалних потенцијала
ученика.
Циљеви наставе у природи:
- очување, подстицање и унапређење укупног здравственог стања ученика, њиховог
правилног психофизичког и социјалног развоја;
- стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања
и коришћења слободног времена;
- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и
друштвеном окружењу;
- развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у
заштити природе;
- социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
- развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима;
- развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно региона
који се обилази.
Садржаји наставе у природи:
Наставни план и програм за одређени разред је прилагођен локалитету и условима за рад.
Реализоваће се наставни садржаји из више наставних предмета, интегрисани кроз групни рад и
пројектне активности.

Врста активности

Наставне
активности

садржаји

-

Карактеристике краја у којем бораве ученици;

-

Здравље и исхрана; Хигијена и здравље;

-

Животне заједнице: шума. листопадно и
четинарско дрвеће, ливада, река..

-

Биљке и животиње краја;

-

Писање слободних састава о природи и
запаженим природним појавама;

-

Екологија- загађивачи околине, улога човека
у загађивању и заштити природе;

-

Привредне гране заступљене у крају и месту
боравка; живот и рад људи у вези с њима;
прошлост места;
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Носиоци
активности

- Чланови већа
( учитељи који
су у пратњи
групама
ученика)
-Изабрана
агенција која
организује
наставу у
природи у
сарадњи са

школом
Боравак у
природи

-

Шетња и упознавање околине;

-

Пешачење – пешачке стазе;

-

Санкање- ски стазе;

-Аниматори;
-Рекреатори;

Одмор и
слободне
активности
ученика

Спортскорекреативне
активности

Културнозабавне
активности

-

Писање разгледница, вођење дневника;

-

Квиз на тему културно-историјске
вредности подручја;

-

Друштвене игре;

-

Решавање ребуса, укрштеница;

-

Слушање музике;

-

Читање часописа за децу...

-

Штафетне игре;

-

Игре лоптом, фудбал;

-

Такмичење у атлетици (трчање, скокови,
бацање у даљ);

-

Слободне спортске активности на теренима.

-

Вече упознавања (представљање ОЗ) ;

-

Упознавање са аниматором и активностима за
наредне дане;

-

Организовано учење народних игара;

-

Вече имитација, игра и плес, маскенбал.

-

Покажи шта знаш...

-Туристички
водичи...

Вредновање остварених циљева:
Циљ самоевалуације наставе у природи је да се на основу добијених резултата осмисле
одговарајуће акције којима би се она унапредила.Самоевалуација наставе у природи обухвата:
- процену квалитета припрема и организације наставе у природи;
- процену квалитета реализације тј. остварености циљева наставе у природи.
Што се тиче процене квалитета припрема и организације показатељи квалитета се дефинишу у
складу са: Правилником o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној
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школи ("Службени гласник РС", број 30 од 25. априла 2019), Школским програмом и Годишњим
планом рада школе.Као инструмент ће бити коришћена чек листа.
Процена квалитета реализације наставе у природи биће извршена анкетирањем ученика,
анализом резултата и писањем извештаја.
Попучке
август 2022. године

VI

Ивана Јовановић
Слађана Жарковић

Планови ваннаставних активности

6.1. Ваннаставне активности, секције
Циљ слободних активности јесте да се сваком ученику омогући да задовољи и развија посебна
интересовања, склоности и способности у оквиру појединих области живота, рада и стваралаштва.
За ученике 1.-4. разреда слободне активности организују се као друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и културне активности у оквиру одељења са по једним часом седмично.
Стални организациони облици ваннаставних активности, секције, организују се за ученике
од 5. до 8. разреда.
Програмски садржаји рада ваннаставних активности/секција
подручје
планира
ње и
организовање
праћење
реализације

време
до 15.септ.

представљање програма и активности ученицима
формирање секције и договор о раду
праћење реализације плана и програма

до 15.септ.
до 15.септ.
током год.

самоевалуација постигнутог

јануар/јун

израда анализа и извештаја о раду

јануар/јун

вођење евиденције о развоју

током год.

праћење развоја интересовања ученика
вођење евиденције о постигнућима на такмичењима,
конкурсима и смотрама

током год.
током год.

сарадници
наставник,
педагог
наставник
наставник
наставник,
педагог
наставник,
ученици
наставник,
педагог
наставник,
педагог
педагог
педагог

драмска
рецитаторска

27.јануар
1.нед.окт.
27.јануар
април/мај
током год.
током год.

наставник
наставник
наставник
наставник
наставник
наставник

Јавне
манифестац
ије
ученичких
достигнућа

праћење
развоја
и
напредо
-вања
уч.

садржај активности
израда годишњег програма рада секције

литерарна
ликовна

програм за Св. Саву и Дан Школе
програм за Дечју недељу
програм за Св. Саву и Дан Школе
такмичење рецитатора
конкурси и смотре
конкурси и смотре
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библиот.
математ.
физика
хемија
биологија
историја
географ
енглески
спортске
енигмат

изложба књига
програм за Св. Саву и Дан Школе
програм за крај шк. године
школско→републичко такмичење
школско→републичко такмичење
школско→републичко такмичење
школско→републичко такмичење
школско→републичко такмичење
школско→републичко такмичење
школско→републичко такмичење
програм за Дан страних језика
школске→републичке смотре
школско→републичко такмичење

мај
27.јануар
јун
март/мај
март/мај
март/мај
март/мај
март/мај
март/мај
март/мај
26.септемб.
током год.
мај

наставник
наставник
наставник
наставник
наставник
наставник
наставник
наставник
наставник
наставник
наставник
наставник
наставник

6.2. Драмско рецитаторска секција, 36 часова – Невенка Видић, проф. српског језика
активности
-ФормирањесекцијеПланрадазатекућушколскугодину
-Чиниоциизражајногказивања
-Основнипојмовиизпозоришнеуметности
- Избор текста за драмску игру
- Избор и обрада песама
-Вежбеинтонације и интензитета
-Читачкапроба(анализаликова
-Читањепоулогама
-Паузе у рецитовању,
понављање и рефрени
Вежбатемпа,мимике и гестикулације
-Распореднапроба(груписањелица и стваринасцени
–Увежбавањезанаступ
-Избор и анализасадржајазаНовугодину Акценатске вежбе
-ГенералнапробапреднаступзаДан школе
-ПрославаДана СветогСаве(приредба)
-Анализарадасекције у првомполугодишту
-Теоретскоупознавањеисторијепозоришта и драме
–Посетапозоришту-Приредбаза8.март –
Припремазарецитаторскотакмичење
-Акценатске вежбе
-ПробасахоромзаДанРома
-Увежбавањерецитатора
-ПриредбазаДанРома8.априла
-Разговор о позоришнимфестивалима и
такмичењима
-Гледање телевизијскедрамеилислушањерадиодраме
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време
реализације
септембар

октобар
новембар

Очекивани ефекти
Формирана секције,
направљен план рада
Приредба за Дечју недељу,
задовољство ученика,
програм приредбе
Ученици увежбавали
читање, рецитовање, темпо
и динамику

децембар

ученици увежбали
акцентологију, груписање и
понашање на сцени

јануар-фебруар

Изведена приредба,
задовољство ученика,
програм приредбе
задовољство ученика,
програм приредбе

март

април

задовољство ученика,
програм приредбе

мај

Радови ученика

Стваралачкиписменирадилидраматизацијапоизбору
-Припремазазавршнуприредбу
-Разматрањеизвештаја о радусекције
- Предлогчлановасекцијезапохвале и награде

јун

задовољство ученика,
програм приредбе

Септембар:
1. Формирање секције.Упознавање са планом рада.
2. Аудиција, припреме.
3. Драмска уметност
4. Увежбавање садржаја за наступ скеције поводом Дечје недеље
Октобар:
5. Приредба поводом Дечје недеље
6. Обрада песме по избору
7. Паузе у рецитовању, понављање и рефрени
8. Говор тела, израз лица, емоције
Новембар:
9. Како почети и завршити рецитовање
10. Правилан изговор гласова
11. Вежбе интонације, акцентске вежбе, паузе
12. Вежбе опуштања и координације покрета
13.Вежбе ритма и темпа
Децембар:
14. Контролисање нервозних покрета и треме. Однос са публиком.
15. Гледање позоришне представе
16. Увежбавање садржаја за наступ скеције поводом Нове године
17. Приредба поводом Нове године
Јануар:
18. Увежбавање садржаја за наступ скеције поводом Светог Саве, Дана школе
19. Приредба поводом Светог Саве, Дана школе
Фебруар:
20. Поводом Међународног дана матерњег језика, 21. фебруара
21. Припрема за Школско такмичење рецитатора
22. Школско такмичење рецитатора
Март:
23. Увежбавање садржаја за наступ скеције поводом Осмог марта
24. Приредба поводом Осмог марта
25. Припрема за Градску смотру рецитатора
26. Поводом Међународног дана поезије, 21. марта
27. Поводом Међународног дана позоришта, 27. марта
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Април:
28. Имитација, пантомима
29. Изражајно читање књижевних текстова
30. Слушање снимка радио драме
Мај:
31. У част Десанки Максимовић. Слушање и казивање поетских и прозних текстова.
32. Лутке, сцена, текст, представа...
33.Луткарска представа
34. Увежбавање садржаја за наступ скеције за крај школске године
Јун:
35. Приредба за крај школске године
36. Анализа рада драмско-рецитаторске секције

6.3.ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ
Секција за програмирање окупља наставнике и ученике у циљу повећања прилика за стицање
знања и вештина ученика.
Пројекти који се реализују у оквиру секција за програмирање су бесплатни и обухватају смернице
лаке за праћење, како би се ученицима помогло да савладају основе програмирања. У оквиру
пројеката постепено се уводе концепти програмирања који ученицима омогућавају да поступно
унапређују своје знање.
Визија секција за програмирање је да се инспиришу будуће генерације и повећа њихово
интересовање за рачунарство и израду дигиталних садржаја. За формирање секције није потребно
претходно искуство из области програмирања, али за рад са ученицима наставник треба да
поседује бар средњи ниво дигиталних компетенција (Оквир дигиталних компетенција за
наставнике - наставник за дигитално доба 2019, https://bit.ly/odk2019).
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Бро
ј
час
а
1.

Наставна
јединица

Тип часа

Облик рада

Метод рада

Место рада
и наставна средства

Евалуација
и корелација

Уводни час Микробит

увод/обрад
а

2.

Здраво,
микробит!

обрада/ве
жба

3.

Улази и излази

обрада/ве
жба

Светлеће диоде и
петље

обрада/ве
жба

5.

Променљиве и
обрада података

обрада/ве
жба

6.

Звук

обрада/ве
жба

7.

Радио

обрада/ве
жба

8.

Гранање и Булови
оператори

обрада/ве
жба

9.

Додир као улаз

обрада/ве
жба

10.

Израда
произвољног
програма

обрада/ве
жба

11.

Обнављање и
презентовање
радова

обрада/ве
жба

12.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

13.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

вербалнотекстуална,
илустративно
-демонстративна,
метода писаних
вербалнорадова
текстуална,
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
метода писаних
радова
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Кабинет информатике;
Лаптоп, уређај Микробит,
Водич за рад секција за
програмирање,
Сајтови: Microsoft
MakeCodeformicro:bit
(microbit.org) , CodeClub,
…
Python Editor for micro:bit
(microbit.org)

4.

фронтални,
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
ни

Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред

Кабинет информатике;
Лаптоп, уређај Микробит,
Водич за рад секција за
програмирање,
Сајтови: Microsoft
MakeCodeformicro:bit
(microbit.org) , CodeClub,
…
Python Editor for micro:bit
(microbit.org)

Кабинет информатике;
Лаптоп, уређај Микробит,
Водич за рад секција за

14.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

15.

Презентовање
радова

вежба

16.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

17.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

18.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

19.

Презентовање
радова

вежба

20.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

21.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

22.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

23.

Презентовање
радова

вежба

24.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

25.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

26.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

27.

Презентовање
радова

вежба

фронтални,
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
ни

вербалнотекстуална,
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
метода писаних
радова
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програмирање,
Сајтови: Microsoft
MakeCodeformicro:bit
(microbit.org) , CodeClub,
…
Python Editor for micro:bit
(microbit.org)

Кабинет информатике;
Лаптоп, уређај Микробит,
Водич за рад секција за
програмирање,
Сајтови: Microsoft
MakeCodeformicro:bit
(microbit.org) , CodeClub,
…
Python Editor for micro:bit
(microbit.org)

Кабинет информатике;
Лаптоп, уређај Микробит,
Водич за рад секција за

Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред

28.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

29.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

30.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

31.

Презентовање
радова

вежба

32.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

33.

Креирање
сложених
Пројеката

вежба

34.

Обнављање и
презентовање
радова

вежба

35.

Обнављање и
презентовање
радова

вежба

36.

Обнављање и
презентовање
радова

вежба

фронтални,
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
фронтални,
ни
групни,
рад у пару,
индивидуал
ни

Наставник задужен за рад Секције

вербалнопрограмирање,
текстуална,
Сајтови: Microsoft
илустративноMakeCodeformicro:bit
демонстративна,
(microbit.org) , CodeClub,
вербалнометода
писаних
…
текстуална,
радова
Python Editor for micro:bit
илустративно(microbit.org)
демонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалнометода
писаних
текстуална,
радова
илустративнодемонстративна,
вербалноКабинет информатике;
метода
писаних
текстуална,
Лаптоп,
уређај Микробит,
радова
илустративноВодич за рад секција за
демонстративна,
програмирање,
вербалнометода
писаних
Сајтови: Microsoft
текстуална,
радова
MakeCodeformicro:bit
илустративно(microbit.org) , CodeClub,
демонстративна,
…
вербалнометода
писаних
Python Editor for micro:bit
текстуална,
радова
(microbit.org)
илустративнодемонстративна,
метода писаних
радоваАлександар Жуњић
за програмирање:
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Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред
Техника и технологија за
8. разред, Информатика
и рачунарство за 5. и 6.
разред

6.4 Спортска секција
Предлагач плана: Предраг Старчевић
Чланови секције: ученици 5-8 разреда 36 часова

Анализа, праћење, контрола, примена наученог у реалним ситуацијама, разговор, развијање
тимског рада, „ферплеја“ и „такмичарског духа“ .

Припрема, демонстрација, објашњава, мотивише ученике, усмерава, исправља грешке,
организује рад и врши анализу реализације

Активно учествују, понављају, вежбају, помажу наставнику у организацији часа,
самовредновање и развијају „тимски и спортски дух“

ПЛАН РАДА СТОНО ТЕНИСКЕ СЕКЦИЈЕ
Стоно тениска секција у школској 2022-2023. је реализована у складу са наведеним планом
рада и доле наведеним садржајем.Ученици који учествују у раду секције су дечаци и девојчице од
5.разреда до 8.у оквиру мешовите групе а укупан број часова је 36. .
АКТИВНОАКТИВНОБРОЈ
СТИ
ЕВАЛУАСАДРЖАЈ ПРОГРАМА
СТИ
ЧАСОВА
НАСТАНИЦИЈА
УЧЕНИКА
КА
1.ПРАВИЛА ИГРЕ:
Учење основних правила игре кроз
разговор и примену у конкректним
2
ситуацијама: постављање играча,
кретање, трајање игре, прекршај,
услови за такмичење
2.ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ:
-Техника школски сервисобема
странама,
-техника одбијање-форхенд
-техника одбијање –бекенд,
- бекенд техника без ротације
-,основни став у игри,
16
- основна техника кретања-ударци по лоптици са ротацијом
–сечене лопте
-активна игра спином
-пимпл игра обема странама
-комбиновани сервис
- игра
у синглу
ТАКТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ :
Тактички сервис паралелни
-Тактички сервис дијагонални
4
-Играу дублу са коришћењем обе
стране рекета
-Ротирани сервис
4.ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА:
-вежбе за издржљивост
-вежбе за снагу
-вежбе за гипкост
-вежбе за координацију
8
-вежбе за брзину
-вежбе за равнотежу
-вежбе за прецизност
-општа физичка припрема
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5.ТАКМИЧЕЊЕ – ИГРА
Међуодељенско, школско,
општинско - окружно

6

Наставник физичког васпитања
Предраг Старчевић

65

6.5 ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ
школска 2022/2023
Руководилац секције: Верица Милојевић
Сарадници у реализацији плана рада: Ученици од петог до осмог разреда, наставник хемије, педагог, директор школе,
Ученички парламент, чланови стручних већа.
Делокруг рада:Секција је намењена ученицима који на редовној настави показују изразито занимање за изучавање различитих
еколошких садржаја. Ученици ће у оквиру секције прикупљати природни материјал, правити школске збирке ( плодова,
семена, љуштура ...), прикупљати материјале за обележавање значајних датума, припремати школске изложбе, бавити се
аналитичким и истраживачким радом, израђивати презентације. У циљу јачања еколошке свести, проучаваће стање загађености
своје околине кроз писање реферата и истарживачких радова.
Циљеви рада:
• развијање љубави према животној средини и живим бићима;
• Развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине;
• Усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину;
• Оспособљавање ученика за коришћење литературе и извора за истраживање;
• Задовољавање интересовања ученика и употпутњавање слободног времена ;
• Оспособљавање ученика да самостално стичу знања;
• Развој опажања, размишљања и слободног изражавања;
• Омогућавање ученицима да самосталним истражувачким радовима овладају основама научног метода;
• Развијање сарадње и међусобног уважавања кроз групни рад;
АКТИВНОСТИ
Разговор и упознавање ученика са радом секције и ев.
промена тема – према интересовању ученика.
Уређење кабинета ( преглед постојећег природног
материјала, мокрих препарата, паноа, слика, збирки
...)
Посета истраживачке станице Петница
Обележавање светског дана озонског омотача
Упознавање са традиционалном манифестацијом
нашег краја – „Дани гљива“
Учешће у тематској недељи „Бити здрав кул је ствар“.
Обележавање дечије недеље – израда паноа
Обележавање дана науке кроз хемијске и биолошке

ВРЕМЕ РЕАЛИЗ.
септембар
септембар
септембар
Септембар (16.9.)
Октобар
Октобар
Октобар
7. новембар

•
•
•
•
•
•
•
•

ИСХОДИ
реализација предвиђеног плана
редовност
заинтересованост
мотивисаност
ангажованост
заинтересованост ученика за рад
оспособљеност ученика за коришћење
литературе и извора истраживања, као и
да самостално стичу знања
развијање сарадње и међусобног
уважавање кроз групни рад

експерименте
Израда паноа са еколошким порукама
Израда еколошких маски за маскенбал
Припрема еколошких презентација
Обележавање Светског дана борбе против сиде –
предавање о вирусима
Обележавање Светског дана заштите воде – посета
реци Колубари
Значај рециклаже- постављање контејнера за
сакупљање отпада
Обележавање светског дана биодиверзитетапредавање
Израда школске збирке плодова и семена
Уређење школског дворишта
Забавни час- Биологија у енигматици – израда
укрштеница од биолошких појмова
Израда школског хербаријума
Обележавање тематске недеље – планета земља
Анализа рада секције

•
новембар
децембар
прво полугодиште
децембар

•
•

стално праћење рада и задовољства
ученика
подстицање креативности ученика
развој радозналости

Март
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
децембар
јун
Катарина Аврамовић, наставник хемије
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6.6.

ПЛАН ХОРСКЕ СЕКЦИЈЕ

Предметни наставник: Ненад Блажић
Чланови секције: ученици од 5. до 8. разреда
Тема

бр
активности
часова
Лепо
12
Техничке вежбе и вокализе, рад на
певање
правилном дисању, одабир програма
Дан школе
8
Одабир и рад на програму за Дан школе и
школску славу Свети Сава.
Народне
5
Учење народних песама и народних
песме
обичаја
Дечијепесме
11
учењедечијихпесама

време
реализације
Током целе
године
децембар јануар

очекивани ефекти

ученици побољшавају технику
певања, проширују опсег гласа
Приредба у холу школе, фото
документација
Токомцелегодине ученици уче нове народне песме
Токомцелегодине Ученициширерепертоардечијихпесама

6.7.ПЛАН РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ
- школска 2022/ 23. година Литерарна секција је организацијски облик слободних активности који омогућава развој интересовања, склоности и
способности за књижевно стваралаштво. Овај облик активности има задатак да развија код ученика љубав према писаној речи,
богати емоционално, интелектуално, естетско и литерарно искуство ученика.
Литерарна секција учествује у упознавању суштине књижевних дела, самостално писање уметничких текстова као и
организацији довођења у школу завичајних и других писаца како би се ученици срели са савременим писцима и њиховом
књижевношћу. Секција има у плану да организује посете Градској библиотеци и да у оквиру наше Школе уприличи сусрет са
писцма, што ученицима даје вишеинспирације за рад.
Ученици ће учествовати на актуелним литерарним и ликовним конкурсима, писаће саставе на одређене теме, уређивати
паное, учествовати на такмичењу у изражајном читању, презентовати свој рад и учествовати у анализи и дискусији на задату
тему.
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Циљ и задаци секције:
- Развој културе писменог изражавања;
- Развој љубави према писаној речи;
- Развој интересовања за писање;
- Развој маштовитости и креативности;
- Формирање радних навика;
План рада:
време

септембар 2022.

октобар 2022.

новембар 2022.
децембар 2022.

јануар 2023.

фебруар 2003

активност

Носиоци активности

- Формирање литерарнесекције
-Доношење плана рада литерарне секције за текућу школску
годину

Библиотекар
Ученици

-Организовање Завичајног одељења
- Начин функционисања библиотека

Библиотекар

-Разговор о писцима које треба позвати у школу
- Књижевно вече
- Анализа књижевне вечери

Ученици
Ученици
Гости писци
Ученици

-

Како описати личност
Разумевање уметничког текста
Изражајно читање

-

Како описати ентеријер и екстеријер
Разумевање уметничког текста
Изражајно читање

Ученици
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Ученици

март 2023.

април 2023.

мај 2023.

јун 2023.

-

Књижевно вече
Анализа књижевне вечери

Библиотекар
Ученици

-

Техничко и сугестивно описивање
Разумевање песничког текста
Изражајно читање

Библиотекар

-Десанки у част- обележавање годишњице од рођења
песникиње, 16. мај;
-Песник – писац кога волим и од кога учим (читање цитата,
одабир и презентовање дела);
-Кад порастем бићу (проф.ориј.);
-

Писање бајке

-

Анализа урађеног

Ученици

Ученици

Ученици

Попучке
август 2022. године

Драган Павловић
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VII Индивидуални планови рада наставника (годишњи и месечни)
Сваки наставник израђује годишњи програм и план редовне, допунске и додатне наставе. Поред
тога сваког месеца израђују оперативне планове рада које предају у педагошко психолошку службу
или електронским путем. Глобални/годишњи планови наставних предмета редовне, додатне и
допунске наставе саставни су део годишњег плана рада школе и налазе се у прилогу (регистратори
планова, фолдер на рачунару).

VIII Планови рада руководећих, управних и саветодавних органа
8.1. План рада директора школе

План рада директора школе заснива се на функционалним, интегрисаним знањима,
способностима и вештинама. Управљање, организовање и руковођење рада усклађено је са Чл.5 и
Чл. 59 Закона о основана система образовања и васпитања (сСл. Гласник РС бр. 72/09; 52/11; 55/11
и 55/13) и на основу правилника о стандардима и компетенцијама директора установе у образовно
– васпитним институцијама (Сл. Гласник РС бр. 38/2013. План рада директора реализоваће се кроз
шест области рада које су међусобно повезане, умрежене и преплићу се у појединим активностима.
На основу критеријума које утврђују стандарди компетенције директора, директор планира
кључне активности којима обезбеђује унапређење квалитета рада који доприносе остваривању
општих исхода образовања и васпитања дефинисаним законом. На основу квалитативних и
квантитативних показатеља који су саставни део плана рада директора, директор школе је у
могућности да вреднује свој рад и да буде вреднован од стране других.
Кључне области рада директора школе у оквиру којих се реализује план су:
1. Руковођење васпитно-образовним процесом у школи;
2. Планирање, организовање и контрола рада установе;
3. Праћење и унапређивање рада запослених;
4. Развој

сарадње

са

родитељима/старатељима,

органом

репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
5. Финансијско и административно управљање радом установе

управљања,

6. Обезбеђење законитости рада установе.

ОБЛАСТИ
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНООБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ
-Организује активности у циљу
промовисања вредности учења

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗ
АЦИЈЕ

током
године

-Организовање превентивних активности
које омогућавају безбедно окружење
(дежурство наставника, поштовање
правила понашања, вршњачка едукација)

током
године

-Медијска промоција резултата рада
школе

током
године

САРАДНИЦИ

Педагошкопсихолошка
служба,
наставници
Педагошкопсихолошка
служба,
наставници
Ученици,
родитељи
Тим за маркетинг
школе

-Организује огледне часове, презентације током
и промовише иновације у образовногодине
васпитном процесу

Тим за стручно
усавршавање,
педагошкопсихолошка
служба
Тимови,
наставници,
стручни сарадници

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ

СТАНД
АРДИ
КВАЛИ
ТЕТА

Квалитетна настава
и функционална
знања

1.2.1

Школа је безбедна
и здрава средина

1.2.2

значајне
активности школе
медијски
пропраћене
наставни процес се
реализује
квалитетно

1.2.2

Наставне и
ваннаставне
активности у
функцији развоја
ученика
Образовноваспитни процес у
функцији свих
ученика

1.2.3

1.2.3

-Организује активности које подстичу
креативност ученика, стицање
функционалних и трајних знања,развој
социјалних вештина и здравих стилова
живота
-Ствара услове и подстиче процес
квалитетног образовања и васпитања за
све ученике (таленте, ученике са
посебним потребама...)
-Учествује у изради ИОП-а

током
године

током
године

Тим за инклузију,
стручни сарадници

-Анализира постигнућа ученика на
класификационим периодима,
такмичењима, завршном испиту.
-Процењује ученичка постигнућа и
награђује најбоље
2.ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И
КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
-Организује и оперативно спроводи
процес планирања и програмирања рада
школе

током
године

Стручни сарадници ОбразовноНаставници
васпитни процес у
функцији свих
ученика

1.2.5

Август,
септем
бар

2.1

-Израда акта о систематизацији и опису

до 1.

Педагошкопсихолошка
служба, наставно
особље
Секретар,педагошк
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Благовремено
урађени планови
рада

1.2.4

Добра и квалитетна 2.2 и

радних места

-образује стручна тела, , већа, тимове и
активе

септем
бра
до 1.
септем
бра

-израда четрдесеточасовне радне недеље

до 1.
септем
бра

-Учешће у изради годишњег плана рада
и школског програма

до 1.
септем
бра

-Упућивање планова рада Школском
одбору на усвајање

До 15.
септем
бра
Током
године

-Организовање процеса праћења,
извештавање и анализа резултата рада
школе и предузимање корективних мера

о-психолошка
служба,

Педагошкопсихолошка
служба, стручна
већа
Тимови, наставно
особље,
педагошкопсихолошка
служба
Секретар школе
Тимови, наставно
особље,
педагошкопсихолошка
служба

-Упознавање Школског одбора, Савета
родитеља, Наставничког већа,
Педагошког колегијума са извештајима и
анализама резултата рада и предузетим
корективним мерама

Током
године

Тимови, наставно
особље,
педагошкопсихолошка
служба

-Информисање свих запослених о
важним питањима живота и рада школе

Током
године

педагошкопсихолошка
служба

-Организује обуку запослених за

Током

Наставнници, тим

73

организациона
структура
запослених
Успостављена
координација рада
стручних органа,
већа и тимова
Запослени су
равномерно
оптерећени
поделом задужења
Квалитетно урађен
годишњи план рада
и школски програм

2.5

Усвојени сви
планови на нивоу
установе
Квалитетна
анализа успеха и
израда акционих
планова у циљу
унапређења рада
школе,
полугодишње и
годишње
извештавање о
свим сегментима
рада школе
Школски одбор,
Савет
родитеља,Наставни
чко веће,
Педагошки
колегијум упознати
са свим
извештајима,
анализама и
предузетим
корективним
мерама
Важне
информације
доступне свим
запосленима преко
огласне табле,
седнице
Наставничког већа,
сајта школе
80% запослених

2.1

2.2
2.2 и
2.5
2.2

2.3

2.3

2.4

2.4

примену савремених информационокомуникационих технологија за примену
у настави

године

за стручно
усавршавање

-Спроводи ефикасан процес
самовредновања рада школе

Током
године

Тим за
самовредновање,
педагошкопсихолошка
служба

-Анализа успешности ученика на
завршном испиту, ради планирања
унапређивања рада школе

новемб
ар

Наставници,
педагошкопсихолошка
служба

до
првог
септем
бра

Секретар

Поштујући
законске
регулативе
обезбеђен
квалитетан
наставни кадар

3.1

-Прати рад ментора и приправника

током
године

ментори

3.1

-Организује стручно усавршавање и
професионални развој запослених

Током
године

Наставници, Тим
за стручно
усавршавање

-Комуницира са свим запосленима у
циљу стварања позитивне и радне
атмосфере

Током
године

Сви запослени

-Остварује педагошко-инструктивни
увид и надзор образовно-васпитног рада
у складу са Годишњим планом рада
школе
4.РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА
РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА,
ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА,
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ

Током
године

Педагошкопсихолошка
служба

-Приправници
стручно
оспособљени за
посао и
прилагођени
радној средини
Планиране
активности
стручног
усавршавања и
професионалног
развоја остварене
Професионална
сарадња, тимски
рад, позитивна
атмосфера
Побољшан
квалитет наставе

3.ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЋИВАЊЕ
РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
-Обезбеђивање квалитетног и стручног
наставног кадра
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користи
информационокомуникационе
технологије
Резултати
самовредновања су
у функцији
унапређења
квалитета рада
школе
Урађене анализе
завршног испита и
презентоване на
Наставничком
већу, Педагошком
колегијуму, Савету
родитеља и
Школском одбору

2.5

2.5

3.2

3.3

3.4

СИНДИКАТОМ И ШИРОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
-Организује рад Савета родитеља

Током
године

Педагошкопсихолошка
служба, секретар,
координатори
Тимова

Родитељи
ефикасно
учествују у животу
и раду школе

4.1

-Организује дан отворених врата за
родитеље

Током
године

Наставници,
педагошкопсихолошка
служба

-Побољшана
сарадња и
комуникација са
родитељима

4.1

-Конструктивно решавање конфликата
ученика у сукобу

Током
године

-Конфликтне
ситуације успешно
решене

4.1

-Правовремено обавештава Школски
одбор о свом раду (два пута годишње), о
реализацији васпитно-образовног
програма, Школског програма,
Годишњег плана рада установе,
финансијском пословању, постигнућима
ученика и другим питањима за које је
надлежан ШО

Током
године

Тим за заштиту
ученика од
насиља,зостављања
и занемаривања,
педагошкопсихолошка
служба
Педагошкопсихолошка
служба, Тимови

-Сарадња са репрезентативним
синдикатом

Током
године

Представници
репрезентативног
синдиката

-поштовање
колективног
уговора и закона

Током
године

Шеф
рачуноводства

Током
године

Шеф
рачуноводства,
секретар

Током
године

Секретар,
административно
особље,
педагошко-

Ефикасно
5.1
управљање
финансијским
ресурсима
Ефикасно
5.2
управљање
материјалним
ресурсима, јавне
набавке спроведене
у складу са
законском
регулативом
Школа поседује
5.3
законом прописану
документацију

5.ФИНАНСИЈСКО И
АДМИНИСТРАТИВНО
УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
-Израда финансијског плана,
благовремено планирање финансијских
токова у циљу позитивног финансијског
пословања
-Распоређивање материјалних ресурса у
циљу оптималног извођења образовноваспитног процеса, праћење спровођења
јавних набавки

-Израда потребне документације
предвиђене законском регулативом
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Правовремено и
4.2
детаљно обавештен
ШО о свим
сегментима рада
школе који су
предвиђени
законском
регулативом
4.2

психолошка
служба
6.ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ
РАДА УСТАНОВЕ
-Континуирано прати законску
регулативу у области образовања,
радних односа, финансија и управног
поступка и новине примењује у пракси

Током
године

Секретар,
административно
особље,
педагошкопсихолошка
служба

-Организује, координира и омогућује
израду и доступност општих аката и
документације у складу са законом и
другим прописима

Током
године

Секретар,
административно
особље,
педагошкопсихолошка
служба

-Израђује планове за унапређење рада
установе на основу стручно-педагошког
и инспекцијског надзора

Током
године

педагошкопсихолошка
служба

Школа
функционише и
поседује
документацију
урађену у складу
са законском
регулативом
Школа
функционише и
поседује
документацију
урађену у складу
са законском
регулативом
Урађена
документација,
општи акти и
прописи у складу
са законом

6.1

6.2

6.3

8.2.Рад органа управљања – Школски одбор
Школски одбор је орган управљања у школи. Има 9 чланова, од којих су трећина представници
локалне самоуправе, а по трећину предлажу Наставничко веће и Савет родитеља школе.
Школски одбор Основне школе „Свети Сава“ у Попучкама именован је Решењем Скупштине
општине Ваљево од дана 01. марта. 2019. године и ради у следећем сазиву:

Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Име и презиме
Слађана Жарковић-председник
Светлана Марковић- заменик председника
Милена Савић- представник запослених
Невенка Видић- представник запослених
Светлана Бранковић- представник родитеља
Саша Богдановић- представник родитеља
Милета Кузмановић- представник локалне самоуправе
Илија Ранковић- представник локалне самоуправе
Горан Јеремић- представник локалне самоуправе
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Школски одбор има следеће надлежности:
- доноси Статут, Правилник о правилима понашања у школи и друга општа акта;
- доноси Годишњи програм рада школе и Развојни план;
- усваја Извештаје о остваривању планова;
- одлучује о пословању школе,
- одлучује о средствима школе- у складу са законом, доноси финансијски план школе;
- расписује конкурс за избор директора и даје мишљење за његово именовање,
- разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе и остварење
образовно-васпитног рада,
- доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
- разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и Статутом школе.

Школски одбор ће током школске 2022/23.године решавати сва текућа питања везана за живот
и рад школе, а према Закону о Основама система образовања и васпитања, Статуту школе и
Пословнику о раду Школског одбора, а састајаће се према потребама.
Седницама Школског одбора присуствују два представника Ученичког парламента, директор и
секретар школе, без права одлучивања.
Седницу одбора сазива председник. У току седнице води се записник који се чува у
секретаријату школе.

План рада:
време

активност

Носиоци активности

- Извештај о реализацији завршног испита и
резултатима ученика;
- Извештај о упису ученика у средње школе;
- Разматрање и усвајање Извештаја о раду
школе у школској 2021/22. години;
- Разматрање и усвајање Извештаја о раду
директора у школској 2021/22. години;
- Разматрање и доношење одлуке о усвајању
Годишњег плана рада за шк.2022/ 23. годину;
септембар 2022. - Разматрање и усвајање Плана стручног
усавршавања наставника, стручних сарадника,
директора;
- Усвајање плана извођења излета, екскурзија
и наставе у природи у шк. 2022/ 23. години;
- Информација о усвојеном ценовнику услуга
за шк. 2022/ 23. годину;
- Информација о почетку школске године (
кадровска решења, одељења, опремање и
уређење простора...);
- Текућа питања.
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Чланови школског
одбора,
директор,
педагог,
секретар

октобарновембар 2022.

децембар 2022.
јануар 2023.

април 2023.

- Анализа постигнутих резултата у првом
класификационом периоду;
- Разматрање услова рада и остваривања
циљева образовно васпитног рада и
предузимање мера за побољшање истих;
- Усвајање предлога Ребаланса буџета за 2022.
годину;
- Доношење финансијског плана школе за
2023.годину;
- Именовање комисије за попис.
-Усвајање годишњег обрачуна (завршног
рачуна за 2022.) ;
-Усвајање Плана јавних набавки за 2023.
годину;
- Организација прославе Дана школе;
- Анализа успеха и владања ученика у првом
полугодишту;
- Извештај о раду школе у првом
полугодишту;
- Предлог мера за побољшање квалитета
наставе;
- Усвајање извештаја о попису школске
имовине, са стањем на дан 31.12.2022.год.;
- Верификовање мандата новим члановима
школског одбора- конститутивна седница.
- Извештај о успеху ученика на крају трећег
класифационог периода;
- План уписа ученика у први разред за
наредну школску годину 2023/2024. ;

Чланови школског
одбора,
директор,
шеф рачуноводства,
секретар

Чланови школског
одбора,
директор,
секретар

Чланови школског
одбора,
директор,
педагог
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јун 2023.

током године

- Анализа постигнутих резултата на крају
наставне године;
-Резултати уписа за шк.2022/2023.годину;
- Усвајање извештаја о реализацији Плана
стручног усавршавања запослених;
- Усвајање извештаја о реализацији екскурзије
и наставе у природи;
- Извештај о самовредновању рада школе у
шк. 2022/23. години;
- Усвајање Анекса школских програма.

Чланови школског
одбора,
директор,
секретар

По потреби школски одбор ће одржати и ванредне седнице на којима ће
се на дневном реду наћи она питања која су у делокругу рада школског
одбора, а која због своје природе нису могла бити планирана
(приговори ученика, жалбе на изрицање васпитно- дисциплинских мера
и др.)

Попучке

председник Школског одбора

август 2022. године

Слађана Жарковић

8.3.Рад саветодавних органа
8.3.1. Програм рада Савета родитеља школе
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
-Септембар
-Октобар
-Новембар
-Децембар

ПОДРУЧЈА РАДА И ПОСЛОВАЊА
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
-Конституисање Савета и избор председника,
- Разматрање Извештаја о раду директора школе у
претходној школскојгодини
- Разматрање Извештаја о раду школе у претходној
школскојгодини
-РазматрањеГодишњег плана рада за текућу годину
-Упознавање Савета родитеља са Правилником о
понашању ученика, правилником о мерама
безбедности ученика
-Усвајање плана заштите ученика од насиља
- Давање сагласности на програм и организовање
екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра
извештај о њиховом остваривању; усвајање предложених

79

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

-Директор
-Стручна
служба
-Секретар

дестинација за екскурзије и наставу у природи у школској
години
-Предлаже свог представника у стручни актив за развојно
планирање и у друге тимове установе;

-Јануар
-Фебруар
-Март
-Април

-Мај
-Jун
-Јул
-Август

- Упознавање са остваривањем Плана за заштиту ученика од
насиља
-Рад Комисије Савета родитеља за избор најповољнијег
понуђача за организовање и извођење екскурзије и наставе у
природи ученика по јавном огласу објављеном у дневним
новинама
- предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у
орган управљања- по потреби
-предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање
образовно-васпитног рада;
-Разматра намену коришћења средстава од донација
установе;
- Разматрање Извештаја о раду директора школе на крају
првог полугодишта текуће године
- Разматрање Извештаја о раду школе на крају првог
полугодишта
-Финансијско пословање школе и услови у којима
школа ради
-Рад Комисије Савета родитеља за избор најповољнијег
понуђача за организовање и извођење екскурзије и наставе у
природи ученика по јавном огласу објављеном у дневним
новинама
- Разматра и прати услове за рад установе, услове за
одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
-Учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог
закона-по потреби
-Упознавање са увођењем инклузивног
образовања и даљим активностима
- Упознавање родитеља са реализацијом
активностима везаним за школски развојни план,
са посебним освртом на програм сарадње са
родитељима
- Извештај о изведеним екскурзијама
- Упис ученика у средње школе и полагање
Завршног испита испита
-Учествује у поступку предлагања изборних предмета и у
поступку избора уџбеника;
-разматра предлог програма образовања и васпитања,
развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом
остваривању, вредновању и о самовредновању;
-Разматра и прати услове за рад установе, услове за
одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
-Учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог
закона –по потреби
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-Директор
-Стручна
служба
-Секретар

*Програм се односи на редовне састанке Савета родитеља школе. На основу досадашњег искуства, Савет
родитеља школе организује и реализује ванредне сатанке, у складу са потребама започетих активности.
Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. Савет родитеља своје
предлоге, питања и сугестије упућује органу управљања, директору школе и стручним органима.
Начин избора Савета родитеља установе утврђује се Статутом школе, а рад пословником о раду Савета
родитеља.

8.3.2. Програм рада Ученичког парламента – руководилац Маријана Пушић
Ученички парламент је нестраначка и невладина организација ученика чији су превасходни
задаци развијање демократских односа,остваривање и заштита права ученика и развијање сарадње
са сличним организацијама у нашој општини и земљи.
Циљеви и задаци
• подстицање демократских односа у школи
• развијање критичких односа према друштвеним феноменима и догађајима
• усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима
• развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске солидарности
• развијање свести о равнотежи између права и одговорности
• активно учешће у образовно-васпитним активностима Основне школе «Свети Сава»
• иницирање и реализација сопствених акција у области науке,културе,спорта и у другим
делатностима од интереса за ученике школе
• развијање сарадње са Наставничким већем, Школским одбором, Саветом родитеља и
руководством Основне школе
• успостављање и развијање сарадње са ученичким парламентима и другим сличним
организацијама младих у општини и у земљи

Активности
Оснивање Ученичког
парламента, избор руководства
и програм активности за.
годину
Упознавање са Протоколом о
безбедности ученика у школи
Сарадња са наставницима
Професионална оријентација
Оснивање креативне радионице
"Златне руке"
Организација Новогодишњег
вашара
Организација журки

Начин рада

Врема

Предлози за начин деловања и врсте
активности

октобар.

Оцена ситуације и предлог мера за унапређење
безбедности ученика у школи

новембар

Присуство седници Наставничког већа поводом
краја 1.и 2. полугодишта
радионице, анкете, обиласци, гости предавачи
Израда Новогодишњих честитки и употребних
предмета
Продаја честитки и употребних предмета
(новац од продаје и улазница наменски
опредељен )
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децембар
јун
током године
децембар

децембар

Присуство и активно учешће у
раду Школског одбора и Савета
родитеља поводом
организације и задужења за
школску славу – јануар
Прослава Дана заљубљених

"Априлијада"

8.април Светски Дан Рома
▪

Весели растанак
▪

Спорт

Прихваћен предлог УП да носиоци школске
славе буду "осмаци"
Тема "Велике љубави" - изложба
-постављање поштанског сандучета за поруке избор поштара
-Организација приредбе и журке
Замена улога наставник-ученик за ученике од
5. до 8. разреда,
Чланови УП припремили изложбу на тему
"Историја, традиција и култура Рома"
"Мој друг Ром" ликовна изложба
"Школовизија" Караоке журка за ученике од 5.
до 8. разреда
Организовати турнир у одбојци за девојчице и
турнир у малом фудбалу
за дечаке

8.4.Рад административно-финансијске, техничке службе
8.4.1. Секретар школе:
- планирање рада,
- послови израде нормативних аката,
- послови припреме општих аката,
- пропремање материјала, одлука и решења за раднике школе,
- сарадња са родитељима, ученицима и другим странкама,
- кадровски и персонални послови,
- послови координације, надзора и рад са техничким и помоћним особљем,
- упис и испис ученика,
- стручно образовање и праћење прописа,
- вођење деловодника и других прописаних књига,
- архивирање и формирање трајне архиве,
- израда статистичких извештаја,
- пријем, обрада и експедовање поште,
- послови органа управљања (припрема),
- обрада одлука, решења, отуђења и расходовања средстава,
- материјално-технички и остали послови
8.4.2. Шеф рачуноводства:
- планирање рада и израда финансијског плана,
- праћење остваривања финансијског плана,
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јануар
фебруар

април

април
јун
јун

-

израда периодичних обрачуна,
израда завршног рачуна,
припрема нормативних аката,
аналитички послови,
вођење прописаних књига,
послови израде извештаја,
књиговодствени послови,
сарадња са Заводом за обрачун и исплату и другим организацијама
послови у вези са кредитима,
обрада аналитичких података,
стручно усавршавање и праћење прописа,
сарадња са радницима школе и другим странкама,
остали послови
благајнички послови,
обрачун плата,
послови школске кухиње,
обрада и исплата рачуна,
остали финансијски послови,
остали административни послови.

IXПлан рада стручних органа школе
9.1.Наставничко веће
1. Програмирање, планирање и организација рада школе
садржаји
време
носиоци
Усвајање предлога организационих шема рада:
септембар
директор, педагог
-опште организације режима и ритма рада школе
септембар
директор, педагог
-организације образовно-васпитног рада
септембар
директор, педагог
-организовање стручно-педагошког руковођења
септембар
директор, педагог
школом
-органзовање припремне наставе и поправних
директор, педагог,
јун
испита
задужени наставници
2. Усвајање предлога плана и програма:
-унапређивања услова рада школе
септ./т.г.
Наставничко веће
-екскурзија, зимовања, наставе у природи
септ./април
Наставничко веће
-праћења развоја и напредовања ученика
септ./т.г.
Наставничко веће
-увођења иновација у наставни процес
септ./т.г.
Наставничко веће
-стручног усавршавања наставника и сарадника
септ./т.г.
Наставничко веће
-мера за подстицање и мотивисање ученика
септ./т.г.
Наставничко веће
-рада стручних органа и тела
септ./т.г.
Наставничко веће
-праћења и вредновања рада школе
септ./т.г.
Наставничко веће
-аналитичко-истраживачких активности
септ./т.г.
Наставничко веће
-културне и јавне делатности школе
септ./т.г.
Наставничко веће
-друштвених активности и активности у оквиру ОЗ,
септ./т.г.
Наставничко веће
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3. Избори, именовања и доношење одлука:
-о употреби уџбеника и приручника у настави
септембар
Наставничко веће
-о избору разредних старешина
септембар
Наставничко веће
-о избору секретара Наставничког већа
септембар
Наставничко веће
-о избору стручних тела и именовању руководстава
септембар
Наставничко веће
стручних тела и органа
-о жалбама ученика и родитеља
септ./т.г.
Наставничко веће
-о наградама, похвалама и казнама
децемб./јун
Наставничко веће
-о расподели задужења у оквиру 40-часовне радне
септембар
Наставничко веће
седмице
4.Праћење, вредновање и аналитичко-истраживачка делатност у вези са реализацијом
програма и унапређења рада школе
-програма унапређивања услова рада
септ./т.г.
Наставничко веће
-осталих програма које разматра Наставничко веће
септ./т.г.
Наставничко веће
-годишњег плана (фонда часова) свих образовно- класификац.
Наставничко веће
васпитних активности и програмских садржаја
периоди
-анализе успеха, дисциплине и постигнутих класификац.
Наставничко веће
резултата рада ученика
периоди
-стручног усавршавања наставника
септ./т.г.
Наставничко веће
-материјала упућених школи
током год.
Наставничко веће
9.2. Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине: директор школе, педагог и руководиоци стручних већа разредне
наставе и за области предмета. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.
У току школске године Педагошки колегијум стара се о осигурању, квалитету наставе,
самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада; о
остваривању програма образовања и васпитања и свих активности установе; о остваривању
развојног плана установе, додатној подршци ученицима, вредновању ИОП-а. Педагошки
колегијум прати и анализира рад стручних већа, реализацију наставног плана и програма као и
текуће активности школе
Педагошки колегијум састаје се одмах након одражане седнице Наставничког већа и усваја и
доноси мере које су у његовој ингеренцији.
Време

Активности

Исходи реализације/докази

VIII

Нацрт плана рада за текућу годину

план рада, активности
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IX

Разматрање одлуке Наставничког већа опланирању и
припремању наставе, допунској, додатној, изборној
настави, распореду слободних активности, распореду
школских писмених и контролних задатака и
тестирања, дана отворених вратаод 5. до 8 разреда.
Верификује план стручног усавршавања запослених,
индивидуални и групни. Верификује план пружања
подршке за ученике којима је она неопходна, са којима
их је упознао Тим за ИО. Доноси план педагошкоинструктивног рада .

Педагошки усклађени распореди
допунске додатне, секција; План
писмених и контролних
испитивања; План стручног
усавршавања; Извештај тима за
инклузију; План педагошко
инструктивног рада;

XII

Разматра успех, дисциплину и изостанке ученика на
крају првог полугодишта. Прати напредовање ученика
који раде по ИОП-у, усваја и разматра извештај тима за
инклузију;

Мере за унапређење рада, записник,
извештај

Анализа такмичења; АП из Развојног плана: анализа
плана стручног усавршавања и реализације
иновативних часова; план припреме за ЗИ;

записник и извештај, анализа
посећених часова, такмичења
ученика, анлиза стручног
усавршавања;

Анализа успеха и владања на крају 4. квалификационог
периода, као и резултате са завршног испита.. Разматра
постигнућа ученика који су разред завршили по ИОП-у
1 и 2.

записник и извештај, анализа
успеха

III-IV

VI
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9.3. Одељенска већа ( за разредну и предметну наставу)
Програмирање и планирање рада школе са
организацијом васпитно-образовног рада одељења
усвајање глобалних и оријентационих планова
рада за све обавезне наставне и ваннаставне
активности, са календаром активности и
распоредом часова
усвајање глобалних и оријентационих планова
рада за остале васпитно-образовне активности
одељења: додатне и допунске наставе, слободних
активности, распоред писмених задатака и вежби,
програми рада одељењске заједнице и одељењског
старешине
Праћење, вредновање, аналитичка и
информативна делатност
реализација програма рада са мерама за
унапређење
успех ученика за класификационим периодима са
мерама за унапређење
утврђивање општег успеха и владања ученика са
анализом праћења
давање предлога за награде, похвале и специјалне
дипломе успешним ученицима
Стручно усавршавање наставника и
унапређивање образовно-васпитног рада школе
активне методе учења/наставе
тематско планирање у настави
примена информационих технологија у настави
предавање из актуелна проблематике
Унапређење рада одељењских већа
усвајање програма рада одељењских већа и
пословника о раду
извештаји о раду одељењских већа са мерама за
унапређење
анализа учешћа наставника у раду стручних
органа

време

носиоци

септембар

Руководиоци
одељењска већа

септембар

Руководиоциодељењска
већа

Руководиоциодељењска
већа
Руководиоциодељењска
класиф.периоди
већа
Руководиоциодељењска
класиф.периоди
већа
Руководиоциодељењска
јун
већа
класиф.периоди

током године
током године
током године
мај

одељењ. већа, педагог
одељењ. већа, педагог
одељењ. већа, педагог
педагог

Руководиоциодељењска
већа
Руководиоциодељењска
класиф.периоди
већа
септембар

јун

директор

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА
Одељењска већа раде на седницама које сазива и води руководилацодељењског већа. Руководилац
Одељењског већа за предметну наставу ушк.2022/23.год. је Јелена Радојичић, наставник енглеског
језика.
Одељењско веће доноси месечне планове рада на основу следећих
података:
- посредно организовање и остваривање образовно-васпитног рада уодељењу,
- усавршавање образовно-васпитног рада у одељењу,
- остваривање сталног увида у резултате рада и владања ученикатромесечно, полугодишње и
годишње,
- посматрање и решавање питања везаних за услове рада ученика иодељења у целини,
- утврђивање оцене на предлог настaвника из предмета и владањатромесечно, полугодишње и
годишње,
- сарадња са родитељима ради заједничког решавања питања рада ивладања ученика,
- похваљивање и награђивање ученика,
- изрицање васпитно-дисциплинских мера за ученике,
- предлагање наставничком већу програма стручног и општег образовањаусавршавања наставника,
програма екскурзија, излета и посета ученика,
- синхронизација рада наставника у одељењу,
- предлагање организације допунског, додатног и припремног рада,праћење индивидуалних
склоности и способности ученика ради правилногпланирања ваннаствних и слободних активности
и ангажовања ученика,
- праћење и анализирање проблема који се јављају код појединих ученика.
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Август
2022.г.

Новембар
2022.г.

АКИВНОСТИ

РАЗРЕД

1. Избор
руководиоца
Одељењског већа
старијих разреда
2. Доношење плана
ипрограма рада
Одељењског већа
старијих разреда
3. Договор о
екскурзијама
4. Договор о плану
рада одељењских
старешина
5. Разно
1.Реализација
наставног
плана и програма
2. Анализа успеха и
дисциплине ученика

5-8

5-8
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НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Одељењске
старешине виших
разреда,
предметни
наставници,
директор,
стручни
сарадник

Одељењске
старешине виших
разреда,
директор,
стручни

Децембар.
2022.г.

Април
2023.г.

Јун
2023.г.

на
крају I клас.периода
3. Адаптација
ученика V
разреда на
предметну наставу
4. Разно
1. Реализација
наставног
плана и програма
2. Анализа успеха и
дисциплине ученика
на
крају I полугодишта
(појединачни успех
и
владање)
3. Почетак и
завршетак
распуста
4. Разно
1. Анализа успеха и
дисциплине ученика
на
крају III
клас.периода
(посебан осврт на
недовољне оцене)
2. Избор издавача
уџбеника
3. Разно
1. Утврђивање
реализације
планираних часова
2. Утврђивање
успеха и
владања ученика
8.разреда
3. Избор ‘’ Ђака
генерације ‘’
4. Утврђивање
успеха и
владања ученика од
5 – 8.
разреда на крају II
полуго.шк.2022/23.г.
5. Разно

сарадник

5-8

Одељењске
старешине виших
разреда,
директор,
стручни
сарадник

5-8

Одељењске
старешине виших
разреда,
стручни
сарадник

5-8

Одељењске
старешине виших
разреда,
веће VIII
разреда,
учитељи,
директор
стручни
сарадник
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Август
2023.г.

1. Утврђивање
успеха
ученика на
завршеним
поправним испитима

Одељењске
старешине виших
разреда,
директор,
стручни
сарадник
Осим наведених, одржаће се и више седницаОдељењских већа, уколико се за то укаже потреба.
План припремила:
Јелена Радојичић, наставник енглеског језика
9.4.Стручна већа
Стручно веће
наставника разредне наставе
наставника друштвених наука
наставника природних наука

председник стручног актива
Слађана Жарковић
Ненад Игњатовић
Милена Савић

наставника за област ликовне уметности и музичке
културе

Ненад Блажић

Глобални план рада стручних већа
1. Планирање и програмирање:
време реализације
градива
септембар
рада слободних активности-секција
септембар
додатног и допунског рада
септембар
писаних вежби и писмених задатака
септембар
такмичења
септембар/фебруар
2. Аналитичко-истраживачки рад
иницијална испитивања предзнања ученика
септембар
израда тестова за проверу знања
током године
избор тестова за школска такмичења
јануар/фебруар/март
уједначавање критеријума оцењивања (образовни
новембар/мај
стандарди)
анализа успеха ученика у редовној настави
квартални периоди
анализа рада додатне и допунске наставе
децембар/јун
анлиза рада слободних активности (секција)
децембар/јун
анализа постигнућа ученика на такмичењима
април/мај
анализа рада актива
јун
3. Унапређење рада
израда програма иновација
септембар/током године
праћење реализације програма иновација и давање предлога
током године
за измене
4. Стручно усавршавање
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посете семинарима
посете угледним и огледним часовима, предавања
стручна предавања и промоције

током године
током године
током године

ПЛАН РАДА
СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
-школска 2022/23. годинаСтручно веће за разредну наставу чине учитељи, наставници страних језика и вероучитељи,
који реализују наставу са ученицима млађих разреда. Веће се бави бројним питањима која се
односе на организацију и реализацију наставе, ученике, сарадњу са родитељима и друго.
Циљеви:
Усвајање:
- програма рада Стручног већа;
- глобалних и оперативних планова рада за све обавезне наставне предмете и ваннаставне
активности;
- глобалних и оперативних планова рада за остале васпитно-образовне активности одељења:
додатне и допунске наставе, слободних активности;
- распореда писмених задатака и вежби;
- програма рада одељењске заједнице и одељењског старешине;
- распореда часова за свако одељење;
-

реализација програма рада са мерама за унапређење;
успех ученика за класификациони период са мерама за унапређење;
утврђивање општег успеха и владања ученика са анализом праћења;
давање предлога за награде, похвале и специјалне дипломе успешним ученицима;

-

примена активних метода учења/ наставе;
тематско планирање у настави:
примена информационих технологија у настави;
предавања и трибине из актуелне проблематике;
анализа учешћа наставника у раду стручних органа;
планирање и реализација стручног усавршавања наставника и примена у раду са ученицима;
извештај о раду стручног већа са мерама за унапређење;

Чланови стручног већа:
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Р. бр.

Име и презиме

1.

Драган Малешевић- професор разредне наставе

2.

Нада Пантелић- професор разредне наставе

3.

Весна Бурнић- професор разредне наставе

4.

Светлана Аксентијевић- професор разредне наставе

5.

Ивана Јовановић- професор разредне наставе

6.

Слађана Жарковић- професор разредне наставе

7.

Јелена Радојичић- професор енглеског језика

8.

Немања Арсеновић- вероучитељ

9.

Драган Петровић- педагошки асистент

План рада:
време

август
2022.

септембар
2022.

активност

Носиоци
активности

- Избор руководиоца Стручног већа за школску 2022/
23. годину;
- Израда плана рада Стручног већа за
школску 2022/ 2023.;
- Припремање обавештења за родитеље и ученике и
усаглашавање са свим препорукама надлежног
Министарства;
- Организација пријема првака;
- Израда и усавршавање распореда часова;
- Израда глобалних и оперативних планова;
- План наставе у природи, излета и екскурзија;
- Предлог плана набавке наставних средстава;
- Отварање одељења у Есдневнику и уношење података.

Руководилац
стручног већа у
сарадњи са:
- члановима
већа;
- педагозима;
- директором:
- асистентом.

- Предлог наставника о стручном
усавршавању;
Руководилац
- Израда ЛППР ( личног плана професионалног развоја); стручног већа у
- Договор око одржавања родитељских састанака и
сарадњи са:
реализација;
- члановима
- Избор дечије штампе за школску 2022/23. годину;
већа
-Иницијални тестови;
- руководиоц
- Допунска и додатна настава- одабир ученика;
и тимова
- Планирање распореда угледних часова;
- Планирање активности током Дечје недеље;
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- План извођења наставе у 4. разреду од стране
наставника;
- Израда распореда писаних провера знања по
разредима;
- Помоћ ученицима Ромске популације у виду прибора
за рад;

октобар
2022.

новембар
2022.

децембар
2022.

јануар /
фебруар
2023.

- Анализа активности остварених у Дечјој недељи;
- Праћење и идентификовање ученика за
ИОП и договор тимова о активностима ИОП-а;
- Реализација тематске наставе: Јесен у мом крају;
- Извештај о реализованим иницијалним
тестовима;
- Анализа успеха и дисциплине на крају
првог класификационог периода;
- Реализација полудневног излета;
- Обележавање 8.новембра –Дана Вуковог
рођења;
- Обележавање других значајних датума;
- Присуство семинарима и вебинарима;
- Припреме за такмичење младих математичара 3. и 4.
разреда;
- Тематска настава: Зимске чаролије;
- Организовање приредбе за Нову годину и договор о
уређењу школског простора;
- Организација новогодишњег вашара;
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта;
-Анализа усвојености образовних исхода;
-Извештај о раду у првом полугодишту;
- Одржавање родитељских састанака.

- Припреме поводом Дана школе ;
-Ефекти допунске наставе, додатног рада и инклузивног
рада;
- Припрема за такмичење ("Кенгур без граница");
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- Чланови већа

- Чланови већа

-Руководилац
стручног већа у
сарадњи са:
- члановима
већа
- руководиоц
има тимова,
- педагозима
школе

-Чланови већа

март 2023.

април /мај
2023.

јун 2023.

у току
школске
године

- Приредба поводом Дана жена;
- Припремање ученика и учешће на конкурсу "Витезово
пролеће";
- Организација такмичења из математике;
- Организација такмичења "Кенгур без граница";
- Припрема ученика за градску смотру рецитатора;
- Присуство наставника презентацијама уџбеника
различитих издавача;
- Избор уџбеника за наредну школску годину;
- Договор о обележавању Дана Рома- 8.4. 2023.
- Праћење постигнућа ученика на такмичењима;
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег
класификационог периода;
-Ускршње радости (активности);
-Тематска настава: Пролеће;
- Договор око организације и реализације екскурзије;
- Анализа активности допунског рада и рада
секција;
- Припремање завршних тестова;
- Анализа извештаја о праћењу ИОП-а;
- Реализација екскурзије;

- Чланови већа
- Тим за ПР

- Чланови већа

- Извештај са екскурзије;
- Реализација наставе у природи;
- Подношење извештаја о стручном усавршавању тиму
за ПР;
- Анализа учешћа у раду стручних тимова и пројеката ;
- Учешће чланова већа у организацији и реализацији
Завршног испита;
- Сређивање педагoшке дoкументације ;
- Евалуација ИОП-а;
- Анализа резултата рада већа и писање извештаја о
раду ;
- Одржавање родитељских састанака.

- Чланови већа

- Сарадња са институцијама друштвене средине
(општина, позориште, музеји, библиотеке, Центар за
културу... )
- Реализација огледних/угледних часова, тематских
дана, радионица и других облика усавршавања унутар
установе;
- Анализа одржаних часова;

- Чланови већа
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- Тим за
професионални
развој
- Руководилац већа

- директор
- педагог

- Извештавање са семинара и примена наученог у
пракси;
- Организовање и одржавање стручних предавања;
- Учешће ученика на конкурсима, смотрама и
манифестацијама;

Попучке

руководилац Стручног већа

август 2022. године

Слађана Жарковић

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ
2022/23.ГОДИНУ
Руководилац већа проф. математике Милена Савић
Време
Активности
реализације
АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

•Израда и усвајање плана рада
Стручног већа
• Припрема за почетак школске
године - анализа постојећих
програма, уџбеника и средстава у
настави
• Припрема и усаглашавање
дидактичко-методолошких
приступа настави - израда планова
и програма, припрема и других
видова рада
• Израда распореда писмених и
контролних задатака и тестова за 1.
Полугодиште
• Конкретизација образовноваспитних циљева наставе
• Иновација у настави и стварање
услова за извођење додатне и
допунске наставе, трибина (секција)
• Израда и реализација иницијалних
тестова
•Предлог ученика за ИОП1 и ИОП2
• Одабир ученика за допунску
наставу
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Начин
реализације
Договор,
консултације,
реализација.

Носиоци
реализације
Чланпви
струшнпг већа.

Договор,
консултације,
избор,
реализација,
извештај.

Чланпви
струшнпг већа.

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

•Анализа иницијалних тестова

• Остваривање плана и програма
• Одабир ученика за додатну наставу
• Организација и обележавање Дана
здраве хране
• Набавка и реконструкција
постојећих наставних средстава
Организација ваннаставних
активности
• Анализа образовно-васпитних
резултата на крају 1.
класификационог периода
• Рад талентованих ученика и
њихово активирање у настави и
додатним облицима
• Откривање узрока за евентуални
слабији успех ученика
•Обележавање Светског дана борбе
против сиде
• Посета фестивалу науке
• Израда полугодишњих тестова
• Обрада тема за поједине предмете
• Припреме ученика за такмичења
• Текућа питања
• Реализација полугодишњих тестова
• Допунска настава, одазив и учешће
• Израда распореда писмених,
контролних задатака и тестова за 2.
полугодиште
• Анализа резултата рада у настави
• Реализација додатне и допунске
наставе
• Корелација између наставних
предмета
• Организација и припрема школских
такмичења
•Анализа образовно-васпитних
резултата на крају првог
полугодишта
• Припрема и анализа новина у
настави – стручно усавршавање
• Извештај са полугодишњих
тестова
• Мере за побољшање успеха у
95

Договор,
консултације,
реализација ,
извештај.

Чланви
струшнпг већа,
педагпг.

Договор,
консултације,
реализација ,
извештај.

Чланпви
струшнпг већа.

Договор,
консултације,
реализација ,
извештај.

Председник
тима за ИО,
Чланови
стручног већа,
Наставници који
су одржали
огледне часове.

Договор,
консултације,
извештај.

Председник
тима за ИО,
Чланови
стручног већа,
Наставници који
су одржали
огледне часове.

Договор,
консултације,
реализација ,
извештај.

Чланови
стручног већа,
Наставници који
су одржали
огледне часове.

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

другом полугодишту
• Припреме за општинска такмичења
• Текућа питања
• План извођења припремне наставе
за 8. разред
• Међународно математичко
такмичење“ Кенгур без граница“
• Припрема за регионална такмичења
• Посета Музеју илузија и
Опсерваторији
• Текућа питања
• Анализа образовно-васпитних
резултата на крају 3.
класификационог периода
• Предавање – педагог
• Отклањање узрока неуспеха
појединих ученика или разреда у
целини
• Примена савремених метода рада
• Текућа питања
• Месец математике-квиз
• Анализа постигнутих резултата на
такмичењима
• Израда и реализација годишњих
тестова
• Припреме за реализацију завршних
испита
• Резултати и извештаји са
годишњих тестова
• Анализа образовно-васпитних
резултата на крају школске године
• Анализа рада већа, предлози за
даљи рад
• Извештај о раду већа
• Упознавање са новинама у
законској регулативи
• Текућа питања

Договор,
консултације,
реализација ,
извештај.

Чланови
стручног већа,
Наставници који
су одржали
огледне часове.

Договор,
консултације,
извештај.

Чланови
стручног већа,
педагог

Договор,
консултације,
реализација ,
извештај.

Чланови
стручног већа,
педагог

Договор,
консултације,
извештај.

Чланови
стручног већа,

Стручно веће за област ликовне уметности и музичке културе
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТИ
Прво
-Доношење плана рада већа и избор председника и записничара
тромесечје -План набавке наставних средстава
Друго
-Праћење реализације ваннаставних активности
тромесечје -Припрема за Дан школе и Савиндан у сарадњи са КЈД
96

НОСИОЦИ
Чланови
стручног
већа
Чланови
стручног

-Уређење школског простора у складу са Новогодишњим празником
Треће
-Реализација програма за Дан школе и Савиндан
тромесечје -Избор уџбеника за наредну школску годину
Четврто
-Стручно усавршавање-искуства наставника.
тромесечје -Анализа рада стручног већа

већа
Чланови
стручног
већа
Чланови
стручног
већа

9.5.Одељенски старешина
Одељењски старешина је индивидуални стручни орган који руководи радом у одељењу, са
наглашеном организационом, административном и педагошком улогом. Све своје функције
одељењски старешина остварује јединствено, координирајући рад и сарадњу свих чинилаца
васпитног рада у одељењу, тј. ученика, наставника, стручних сарадника, одељењског већа, савета
родитеља и спољних сарадника.
Глобални програм рада одељењског старешине од 1. до 8. разреда
1. Административни послови и педагошка докумантација
време реализације
прикупљање, сређивање и презентација података о ученицима и
септембар/октобар
социјалним и педагошким условима у којима живе
реализација плана и програма одељењских већа
током године
вођење евиденције о васпитном раду са ученицима
током године
вођење евиденције о унапређењу васпитно-образовног рада у одељењу
током године
вођење евиденције о раду одељењске заједнице
током године
2. Рад у одељењској заједници ученика
укључивање ученика у остваривање васпитно-образовног програма
током године
рада у оквиру одељењске заједнице
допринос самоорганизовању ученика
током године
синтеза васпитних утицаја и подстицање индивидуалног развоја и
током године
напредовања ученика
3. Рад са одељењским већима и наставницима
предлагање програма рада одељењских већа, припремање и
септембар/током
организовање седница
године
праћење реализације наставних, изборних и факултативних саржаја
током године
унапређење наставе, изборних и факултативних садржаја
током године
упознавање одељењских већа са степеном развоја ученика, предлагање
седнице одељењских
програма васпитног деловања свих наставника и укључивање
већа
породице и других чинилаца у васпитни рад са ученицима
4. Рад са родитељима
рад на прикупљању релевантних података о ученицима
током године
индивидуални и групни (родитељски састанци) саветодавни рад са
родитељима у циљу превенције негативних појава у понашању
током године
ученика и пружању различитих облика помоћи
5. Сарадња са стручним сарадницима и стручним институцијама
сарадња са педагогом и библиотекарем
током године
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сарадња са установама културе и предузећима
решавање васпитних и других проблема у сарадњи са Центром за
социјални рад, здравственим установама и сл.
6. Сарадња са другим стручним органима и директором школе
реализација програма рада у одељењу
решавање сложенијих педагошких проблема
упознавање стручних органа са оствареним резултатима рада у
одељењу и тражење подршке у акцијама унапређивања рада

током године
по потреби
током године
током године
током године

X Планови и програми стручних сарадника у школи
10.1. Педагог школе
Послове педагога у школској 2022/2023. години обављаће педагози Марија Савић са 50% радног
времена и Маријана Пушић са 50% радног времена.
ЦИЉ
Педагог применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке доприноси
остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и
принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања
васпитања, као и посебним законима.
ЗАДАЦИ
Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовноваспитног рада,
Праћење и подстицање целовитог развоја ученика,
Подршка наставницима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање
различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању,
Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно- образовног рада,
Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција
и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање деце
и ученика,
Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,
Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од
значаја за успешан рад установе,
Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.
Стручни сарадник педагог учествују у пословима:
планирања и програмирања образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног рада,
праћења и вредновање образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног рада,
рада са васпитачима, односно наставницима,
рада са децом, односно ученицима и полазницима,
рада са родитељима, односно старатељима,
рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем детета, односно
ученика,
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рада у стручним органима и тимовима,
сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе,
вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање.
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1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА
Активност
-Учествовање у изради плана самовредновања
-Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих
делова (организација и облици рада – стални, повремени, посебни, редовни и
приоритетни задаци, програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања,
рада стручних сарадника, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном
средином, превентивних програма),
-Припремање годишњих и месечних планова рада педагога,
-Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба
деце, ученика, родитеља, локалне самоуправе,
-Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу, односно
ученике,
-Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим
институцијама,
-Планирање набавке стручне литературе, периодике и учешће у набавци и
изради дидактичког материјала, наставних средстава, играчака, сликовница –
уједначавање опреме у свим васпитним групама,
-Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања
њиховог финансирања и примене,
-Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других
облика образовно-васпитног рада,
-Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских
активности, односно учешће у планирању излета, екскурзија, боравка деце и
ученика у природи,
-Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа деце,
односно ученика, медијског представљања и слично,
-Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада,
практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског старешине,
секција,
-Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава,
-Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика
који су упућени да понове разреда

Време
реализације
јун
август
септембар

Сарадници

септембар
током године
током године
током године

Директор
Координатори тимова
Наставници

током године
током године

током године

током године

август-септембар

Директор
Координатори тимова
Наставници

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
Активност

Време реализације

Сарадници

током године
-Систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и напредовања
деце, односно ученика,
-Праћење реализације образовно-васпитног рада,
-Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности нових
организационих облика рада,
-Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање
различитих области и активности рада установе,
-Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног
образовног плана,
-Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у
посао васпитача/наставника, стручног сарадника,
-Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-образовне праксе које
реализује установа, научноистраживачка институција или стручно друштво у
циљу унапређивања васпитно-образовног рада,
-Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих
програма васпитно–образовног рада (програма стручних органа и тимова,
стручног усавршавања, превентивних програма, рада педагошко – психолошке
службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, праћење рада
стручних актива, тимова),
-Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних
стандарда, постигнућа ученика,
-Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима,
као и предлагање мера за њихово побољшање,
-Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима,
завршним и пријемним испитима за упис у средње школе,
-Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним
карактеристикама ученика,
-Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за
побољшање школског успеха,
-Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика.
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током године
током године
током године
током године
током године
током године
јун
током године
октобар, децембар,
април, јун
током године
током године
током године
током године

Директор
Координатори тимова
Наставници

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Активност
-Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању
циљева и задатака образовно-васпитног рада,
-Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета односно
наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода и
облика рада ( уз проучавање програма и праћење стручне литературе),
-Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију
општих и посебних стандарда,
-Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања и умења,
-Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана
професионалног развоја и напредовања у струци,
Анализирање реализације праћених часова редовне наставе и других облика
образовно- васпитног рада којима је присуствовао и давање предлога за њихово
унапређење,
-Праћење начина вођења педагошке документације васпитача и наставника,
-Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих
метода, техника и инструмената оцењивања ученика,
-Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са децом, односно
ученицима којима је потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно
деци односно ученицима са тешкоћама у развоју),
-Оснаживање наставника за рад са децом, односно ученицима из осетљивих
друштвених група кроз развијање флексибилног става према културним
разликама и развијање интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака
који доприносе њиховом развоју,
-Оснаживање васпитача, односно наставника за тимски рад кроз њихово
подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности
стручних већа, тимова и комисија,
-Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне
оријентације и унапређивање тога рада,
-Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и угледних активности,
односно часова и примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива,
радних група, стручним скуповима и родитељским састанцима,
-Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада,
практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског старешине и
секција,
-Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са релевантним
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Време реализације
током године

Сарадници

новембар, март, април

током године
током године
током године
Директор
током године
током године
током године

током године
током године
током године

Наставници

карактеристикама нових ученика,
-пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја
часа одељењске заједнице,
-Пружање помоћи васпитачима, односно, наставницима у остваривању свих
форми сарадње са породицом,
-Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми
полагања испита за лиценцу,
-Пружање помоћи васпитачима, односно наставницима у примени различитих
техника и поступака самоевалуације.

током године
током године
током године
током године
током године
током године

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА
Активност
-Испитивање детета уписаног у основну школу,
-Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин
ангажованости детета односно ученика),
-Саветодавни рад са новим ученицима, преласка ученика између школе Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и других
ученичких организација,
-Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и
понашању,
-Рад на професионалној оријентацији ученика
-Анализирање и предлагање мера за унапређивање ваннаставних активности,
-Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте и
активности стручних и невладиних организација,
-Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за
креативно и конструктивно коришћење слободног времена,
-Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања
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Време реализације
мај

Сарадници

током године
током године
Наставници
Ученици
током године
током године
током године

насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата,
популарисање здравих стилова живота,
-Учествовање у изради педагошког профила детета, односно ученика за децу
односно ученике којима је потребна додатна подршка израда индивидуалног
образовног плана,
-Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и помоћ
у њиховој реализацији,
-Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила
понашања у школи или се не придржава одлука директора и органа школе,
неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем
угрожава друге у остваривању њихових права
-Рад на превенцији употребе дрога кроз едукативна предавања и радионице

током године

током године
Наставници
Ученици
током године
током године

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Активност
-Организовање и учествовање на општим и групним родитељским састанцима у
вези сa организацијом и остваривањем васпитно-образовног, односно образовноваспитног рада,
-Припрема и реализација родитељских састанака,трибина,радионица са стручним
темама,
-Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе (васпитно –
образовни рад, односно настава, секције, предавања, пројекти...) и партиципација
у свим сегментима рада установе,
-Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно
ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у
развоју, професионалној оријентацији,

Време реализације
током године

током године
током године
током године
током године

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

током године

Директор
Родитељи
ОС

-Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена
деце, односно ученика,
-Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци,

током године
током године

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

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО
УЧЕНИКА
Активност
Време реализације
Сарадници
током године
-Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће
васпитно- образовне, односно образовно-васпитне праксе и специфичних
проблема и потреба установе и предлагање мера за унапређење,
-Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова
и комисија и редовна размена информација,
-Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању
активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду
школе,
-Сарадња са дирекотром и психологом на формирању одељења и расподели
одељењских старешинстава,
-Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења
педагошке документације у установи,
-Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања
наставничких и личних компетенција,
-Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима детета, односно ученика на
координацији активности у пружању подршке деци/ученицима за које се доноси
индивидуални образовни план,
-Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и
његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања
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током године
током године

током године
током године

током године

Директор
Наставници
Родитељи

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
током године
-Учествовање у раду васпитно-образовног, наставничког већа, односно
педагошког већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених
анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовноваспитни рад и јачање васпитачких односно наставничких компетенција),
-Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе који се
образују ради остваривања одређеног задатка, програма или
пројекта.Учествовање у раду педагошког колегијума, педагошких већа и
стручних актива за развојно планирање и, школског програма, односно програма
васпитног рада,
-Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе.

током године

Директор
Координатори тимова
Руководиоци стручних
органа
Наставници

током године

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
током године
-Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и
другим установама које доприносе остваривању циљева и задатака васпитнообразовног, односно образовно-васпитног рада установе,
-Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа,
-Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских односа
породице, установе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја деце и младих
-Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и организација,
-Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и
организацијама које се баве програмима за младе,
-Учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу локалне самоуправе, које се
баве унапређивањем положаја деце и ученика и услова за раст и развој,
-Сарадња са националном службом за запошљавање

током године
током године
током године

Директор
Локална заједница
Стручна друштва

током године

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
-Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу,
-Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и
васпитних активности на нивоу школе,
-Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним
плановима рада педагога,
-Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување материјала који
садржи личне податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом
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током године
током године

Директор
Центри за стручно
усавршавање

педагога,
-стручно усавршавање: 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
током године
Републичкој секцији педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих
семинара, учешћем на конгресима, конференцијама, трибинама, осмишљавањем
и реализацијом акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом током године
искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима у
образовању

Стручна друштва

Напомена: Конкретизација и операционализација планираних активности вршиће се у месечним програмима рада
педагога, који ће, такође, бити флексибилни, због специфичних потреба праксе.
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10.2. План рада педагошког асистента
Сарадници у реализацији плана: Наставници, стручни сарадници, директор, родитељи
Делокруг рада - Циљеви: Помоћ ученицима у савлађивању програма, помоћ наставном кадру у раду са ученицима којима је
потребна додатна помоћ, повезивање родитеља са школом, учешће у реализацији локалних и националних пројеката.
Садржај рада
Области рада

1.Помоћ и
додатнa
подршкa деци и
ученицима у
складу са
њиховим
потребама

2. Пружање
помоћи
наставницима и
стручним
сарадницима у
циљу
унапређивања
њиховог рада са
децом и
ученицима
којима је

Планиране активности
-старање да деца редовно похађају наставу
-помоћ у изради домаћих задатака
-подстицање и мотивисање деце о учешћу
у другим активностима
-помоћ и подстицање ученика да се
интегришу у одељењу
-подстицање позитивног односа у односу
на децу којима је потребна додатна
подршка
-подстицање уписа у средње школе путем
афирмативне мере
-старање о безбедности деце у наставном и
ван наставном амбијенту
-пружање помоћи ученицима који раде по
ИОП-у
-помоћ у организацији активности на
нивоу одељења ( посета музеју, одлазак у
позориште, организација излета, наставе у
природи, пратња у оквиру ескурзије).
-помоћ у изради и реализацији ИОП-а.
-Допуна активности у Акционом плану за
Роме.

Време
реализације,
учесталост

Током
године

Током
године

Носиоци
посла

Циљна
група

Педагошки
асистент
Наставници

Ученици

Педагошки
асистент

Наставн
и кадар

Очекивани ефекти
плана/критеријум
успешности

Особатим који
врши
евалуациј
у

-ученици редовније
похађају наставу
директор
-стицање навике да ученици
редовно раде домаће
педагог
задатке
-ученици узимају учешће у
другим активностима
-ученици интегрисани у
одељењу
-ученици пружају помоћ
другу да уради задатке
-ученици безбедни у
окружењу школе
-Ученици остварују
напредак предвиђен ИОПом
-реализоване предвиђене
активности
директор
педагог
-направљене мере подршке,
диференциран рад,
израђени ИОП-и за
евидентиране ученике
-ревидиран Акциони план
за Роме

наставни
ци

потребна
додатна
образовна
подршка

3. Сарадња и рад
са родитељима

4.Сарадња са
надлежним
установама,
организацијама,
удружењима и
јединицом
локалне
самоуправе

-успостављање везе између родитеља и
школе
-обавештавање родитеља о упису ученика
у први разред
-помоћ родитељима да припреме
документацију за упис у први разред
-информисање родитеља о могућностима и
подстигнућима своје деце
-подстицање родитеља да ученици наставе
школовање (уписивање у средњу школе)
-помоћ родитељима да на време припреме
документацију за упис у средњу школу

-афирмативна акција за упис ученика
ромске националности у средње школе (
Национални савет ромске националне
мањине)
-реализација активности из Локалног
акционог плана за образовање Рома (
Локална самоуправа)
-учешће у раду одбора за Социјалну
политику ( Лига Рома)
учешће у раду на пројекту ,, Мобилни тим,
( ОЕБСмисија у Србији)
-сарадња са социјалним радницима (
Центар за социјални рад)

Током
године

Током
године
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Педагошки
асистент
Родитељи

Педагошки
асистент
Директор

родитељ
и

-родитељи редовније долазе
у школу
-родитељи добили позив за
евидентирање у први разред
документација
припремљена на време
-подстицање родитеља да
преузму одговорност за
образовање свог детета
-ученици уписују се у
средњу школу
документација
припремљена на време

директор
педагог

Ученици
сарадња
са
општино
м
заступни
к
мањина,
центар
за соц
рад
родитељ
и,

-ученици путем
афирмативне акције
уписују жељене смерове
-ученици су корисници
средстава који је предвићен
у оквиру акционог плана за
образовање Рома
-припрема акционог плана
за Социјалну полотику
-урађен акциони план
Мобилног тима до 2019
-размена искустава у раду
асистената

директор

5. Рад у
стручним
органима и
тимовима

6.Вођење
евиденције,
припрема за рад
и стручно
усавршавање

одбор за образовање / педагошки
асистенти ( Лига Рома)
-учешће у реализацији активности Тима за
Инклузију
учешће у реализацији активности -Тима за образовање Рома и унапређивање
дечијег стандарда Тима за ПО,
Тим за безбедност ученика,
Тима
за ЗИ и припремну наставу
-писање годишњег плана и извештаја
рада
-писање месечних планова, корекције
-вођење дневне евиденције о раду прикупљање и на одговарајући начин
чување и заштита материјала који садржи
личне податке о ученицима
-стручно усавршавање, праћење стручне
литературе,сарадња са другим педагошким
асистентима

Током
године

Школски
тимови

педагог,
НВО-је
Ученици

реализоване предвиђене
активности

директор

реализоване предвиђене
активности

Током
године
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Педагошки
асистент
педагог,
директор

уношење дневне евиденције
сумирање реализованеих
месечних активности и
њихова корекција
-план и извештај СУ-ња и
евиденција примене
стечених знања у раду

директор

XI Посебни планови васпитно-образовног рада
11.1. План тима за инклузивно образовање
Према Закону о основама система образовања и васпитања, члан 76. предвиђа израду
индивидуалног образовног плана, чији је циљ постизање оптималног укључивања ученика у
редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.
Како је поменутим законом и предвиђено, школа је формирала стручни Тим за
инклузивно образовање, који је израдио овај план, као саставни део Годишњег плана рада
школе.
Инклузија у друштву
Инклузија сама по себи не подразумева изједначавање свих људи, него уважавање
различитости сваког појединца. Уколико се задовоље потребе сваког појединца
прилагођавањем средине, онда нема потребе да се се таква особа сматра другачијом, нити да
има посебне потребе. Постизање тог циља је основна идеја инклузије.Инклузивно друштво
је друштво у коме је свака особа поштована и прихваћена као људско биће.
Инклузија у образовању
Процес који тежи да промени и прилагоди школу потребама и могућностима сваког
детета као и да пружи једнаку прилику свима, уз флексибилност у задовољавању
специфичних образовних и ширих друштвених потреба све школске деце. Врши се
прилагођавање наставних метода и техника, индивидуализују се програми, прилагођавају
наставни садржаји и технике комуникације у складу са потребама појединца.
Индивидуални образовни план (ИОП)
Индивидуални образовни план (ИОП) је посебан акт, који има за циљ оптимални
развој детета и ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са
прописаним циљевима и принципима, односно задовољавања образовно-васпитних потреба
детета и ученика.
ИОП израђује Тим за додатну подршку детету, односно ученику на основу претходно
остварених, евидентираних и вреднованих мера индивидуализације и израђеног педагошког
профила детета, ученика и одраслог, а остварује се након сагласности родитеља, односно
другог законског заступника.
Врсте ИОП-а јесу:
1) ИОП1 - прилагођавање начина рада и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад;
учење језика на коме се одвија образовно-васпитни рад;
2) ИОП2 - прилагођавање циљева садржаја и начина остваривања програма наставе и учења
и исхода образовно-васпитног рада;
3) ИОП3 - проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада за ученика са
изузетним способностима.
ИОП се израђује и вреднује у складу са Правилником о ближим упутствима за
утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање (Сл.
гласник РС, 74/2018.)
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Ко израђује ИОП
ИОП доноси педагошки колегијум установе на предлог Тима за инклузивно
образовање, односно Тима за пружање додатне подршке ученику.
Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чини наставник разредне
наставе, односно наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник,
родитељ, односно други законски заступник, а у складу са потребама ученика и педагошки
асистент, односно лични пратилац ученика, на предлог родитеља, односно другог законског
заступника.
Садржај ИОП документа
ИОП садржи:
1) податке о детету, ученику односно одраслом и податке о тиму за додатну подршку
(Образац 1);
2) педагошки профил детета, ученика, односно одраслог (Образац 2);
3) план мера индивидуализације (Образац 3);
4) персонализовани програм наставе и учења (Образац 4);
5) податке о праћењу и вредновању ИОП-а (Образац 5);
6) сагласност родитеља (Образац 6).
ИОП може да садржи и:
1) план транзиције - план подршке детету и ученику при укључивању у образовање, при
преласку на други ниво образовања или при преласку у другу образовну установу; (Образац 7);
2) план превенције раног напуштања образовања за децу и ученике у ризику од раног
напуштања школе (Образац 8)

Израда и доношење ИОП-а
Тим за инклузивно образовање, после донете одлуке о прихватању предлога за утврђивање
права на ИОП, директору установе предлаже чланове Тима за пружање додатне подршке ученику (у
даљем тексту Тим).
Директор установе, после добијене писмене сагласности родитеља, односно одраслог,
именује Тим за пружање додатне подршке ученику, којег чине: наставник разредне наставе, односно
одељенски старешина, предметни наставник, стручни сарадник, родитељ, а у складу са потребама
детета и педагошки асистент, односно лични пратилац детета. На предлог родитеља, односно
одраслог, члан Тима може бити и стручњак ван установе који добро познаје ученика, односно
одраслог.
ИОП израђује Тим на који сагласност даје родитељ, односно други законски заступник.
Доношењу ИОП2 претходи доношење, примена и вредновање ИОП1, сагласност родитеља за
прелазак на ИОП2 уз обавезно прибављање мишљења интерресорне комисије за процену потреба за
додатном образовном, здравственом и социјалном подршком.
ИОП доноси педагошки колегијум на предлог тима за инклузивно образовање.
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ШКОЛСКИ ПЛАН АКЦИЈЕ
За школску 2022/23. годину
Активности
Подсећање чланова
Наставничког већа о циљевима
инклузивног образовања, као и
на обавезу израде и
реализације ИОП-а за ученике
којима је то потребно

Евалуативни извештај о
реализацији ИОП-а за ученике
током 2021/22. и предлози за
реализацију ИОП-а за 2022/23.
Операционализација
активности у вези са
инклузивним образовањем, као
саставни део Годишњег плана
школе

Реализатори

Тим за
инклузивно
образовање

Тим за
инклузивно
образовање и
Наставничко
веће
(верификација)

Време

Август 2022.

Јун 2022.
Септембар,
октобар
2022. и
током
године

Исход и евалуација
Чланови Наставничког већа
упознати са циљевима
инклузивног образовања, као и
на обавезу израде и реализације
ИОП-а за ученике којима је то
потребно
Евалуацију ће спроводити
стручни тим за инклузивно
образовање.
Донети закључци о реализацији
ИОП-а за ученике током
2021/22. и предлози за
реализацију ИОП-а за 2022/23.
Урађен школски план акције за
инклузивно образовање.

Стручни тим за
инклузивно
образовање

Почетак
септембра
2022.

Тим за пружање
додатне
подршке
ученику
Тим за
инклузивно
образовање

Током
2022/23.

Евалуацију ће спроводити
стручни тим за инклузивно
образовање.
Успешно реализовани планови
транзиције

Током
2022/23.

Идентификовани ученици по
разредима и одељењима

Израда ИОП-а за сваког
идентификованог ученика

Тим за пружање
додатне
подршке
ученику

Током
2022/23.

Урађени ИОП-и за сваког
идентификованог ученика за
период 3-6 месеци

Праћење реализације ИОП-а за
сваког ученика

Стручни тим за
инклузивно
образовање

Током
2022/23.

Ученици савладавају задатке и
активности предвиђене ИОП-ом
и постижу очекиване исходе

Едукација ученика и родитеља Педагог школе
о моделима инклузивног
образовања путем израде паноа

Фебруар
2023.

Израђени панои и флајери на
тему «Једнаке шансе за све»

Праћење реализације планова
транзиције
Идентификација нових
ученика за које је потребна
израда ИОП-а

и флајера на тему «Једнаке
шансе за све»
Израда нових ИОП-а и
кориговање постојећих у
складу са праћењем
напредовања сваког
идентификованог ученика и
резултатима вредновања ИОПа на полугодишту шк. 2019/20.

Тим за пружање
додатне
подршке
ученику

Израда Плана транзиције за
ученике који прелазе са једног
нивоа образовања на други

Тим за пружање
додатне
подршке
ученику
Стручни тим за
инклузивно
образовање

Годишња евалуација
инклузивног образовања

Фебруар
2023.

Урађени нови ИОП-и и
кориговани постојећи према
потребама и напредовању сваког
идентификованог ученика за
наредни перод 3- 6 месеци

Март 2023.

Урађени планови транзиције

Јун 2023.

Спроведена евалуација
примењиваних ИОП-а
Остварени предвиђени циљеви

АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА
ОШ“СВЕТИ САВА“ ПОПУЧКЕ
Последице осипања и раног напуштања школовања су вишеструке, како за појединца тако и
за друштво у целини. Бројне студије показују да особе које прекину школовање пре стицања
средњошколске дипломе теже налазе посао, чешће прибегавају криминалу и лакше упадају у
„зачарани круг“ социјалне искључености. Ученици који долазе из сиромашнијих средина и
породица чешће напуштају школовање чиме смањују шансе да себи обезбеде боље услове за
живот. Одлука о прекиду школовања је опасна, поготово у постиндустријском друштву које
захтева најмање средњошколску дипломуза надметање на тржишту рада. Статистике показују да
особе без средњошколског образовања тешко могу да зараде довољно за властито издржавање,
имају троструко већу могућност да буду незапослене и двоструко веће изгледе да се нађу испод
границе којом се дефинише сиромаштво (Веселиновић и сар. 2016.).
Циљ акционог плана превенције осипња ученика у ОШ “Свети Сава“ Попучке јесте
спровођење активности и мера превенције, како до ризика од осипања уопште не би дошло, али и
мера интервенције које се односе на приступ ученику под високим ризиком да напусти школу и
мера компензације по повратку ученика у систем образовања.
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Активност
Упознавање Наставничког већа са
Акционим планом превенције
осипања ученика
наглашавајући важност учешћа
свих актера да би се осигурало
успешно спровођење
Упућивање Наставничког већа на
коришћење Приручника за школе –
Спречавање осипања ученика из
образовног система
https://mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2022/08/Prirucnikza-sprecavanje-osipanja-ucenika2022.pdf
Идентификовање ученика који
су под ризиком и доношење
одлуке за које ученике
ће се израдити ИППО

Реализатори

Време одржавања

Педагог

Септембар 2022.

Педагог

Септембар 2022.

Одељенске
старешине и
стручни
сарадници

Септембар/октобар
2022.

Креирање мера подршке
за ученике који су под
ризиком од осипања и израда
индивидуалних планова
превенције осипања
Примена ИППО-а и активности
на реализацији

Одељенске
старешине и
стручни
сарадници
Одељењске
старешине,
координатор за
ИППО

Праћење
реализације ИППО-а и ефеката
предузетих мера
Укључивање родитеља из
ромске заједнице у рад Савета
родитеља и у сарадњу са ТПО
На првом родитељском састанку,
тачка дневног реда
,,Редовност похађања
наставе“
Саветодавно-инструктивни
рад са родитељима
на тему важности образовања

новембар 2022.

Континуирано од
2. тромесечја до
краја шк. 2022/23.

Одељенске
старешине и
стручни
сарадници

Континуирано
током 2022/23.

ОС, родитељи

Септембар 2022.

ОС

Септембар 2022.

ОС
Стручни
сарадници
115

Континуирано
током 2022/23.

Очекивани резултат
Чланови
Наставничког већа
упознати са Акционим
планом
Чланови
Наставничког већа
упознати са
Приручником за
школе–Спречавање
осипања ученика из
образовног система
Идентификовани
ученици који су под
ризиком
Урађени
индивидуални
планови превенције
осипања
Реализоване
активности ИППО
Предузете мере
доводе до очекиваних
промена
(смањени ризици,
отклоњене препреке)
Изабран родитељ из
ромске заједнице у
рад Савета родитеља и
у сарадњу са ТПО,
сарађује
Реализован
родитељски састанак
са тачком дневног
реда ,,Редовност
похађања наставе“
Реализован
саветодавноинструктивни

Успостављање сарадње
са заинтересованим
родитељима који имају
утицаја на остале чланове
у заједници да подрже
образовање сваког детета
Укључивање
ученика под ризиком у реализацију
активности у оквиру
Ученичког парламента

ОС
Стручни
сарадници
Наставници

Континуирано
током 2022/23.

Координатор
ученичког
парламента

Континуирано
током 2022/23.

Укључивање ученика под ризиком
у
реализацију активности
професионалне оријентације

ОС
Стручни
сарадници

Континуирано
током 2022/23.

Укључивање ученика под ризиком
у допунску наставу

Предметни
наставници

Континуирано
током 2022/23.

Индивидуализација наставе по
потреби

Предметни
наставници

Континуирано
током 2022/23.

Стручно усавршавање наставника
из области инклузивног
образовања и неговања
интеркултуралности

Тим за
професионални
развој
наставника
наставници

Сарадња са Центром за социјални
рад у вези са ученицима који имају
велики број изостанака

Директор
Стручни
сарадници
ОС

Сарадња са локалном самоуправом
у циљу пружања подршке
ученицима који су под ризиком –
ужина, уџбеници
Праћење реализације активности
које су усмерене на смањење
осипања ученика

Директор
ОС
Директор
Стручни
сарадници
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Континуирано
током 2022/23.

Континуирано
током 2022/23.

рад са родитељима
на тему важности
образовања,
прихватају препоруке
Остварена сарадња
између родитеља,
између школе
и родитеља и јачање
осећања заједништва
Ученици под ризиком
учествују у
активностима
Ученичког
парламента
Ученици под
ризикомучествују у
активностима
професионалне
оријентације
Ученици под ризиком
похађају допунску
наставу
Реализована
индивидуализација
наставе по потреби
Реализовани облици
стручног усавршавање
наставника из области
инклузивног
образовања и
неговања
интеркултуралности
Оставрена сарадња
школе и ЦСР

Континуирано
током 2022/23.

Остварена сарадња
школе и локалне
самоуправе

Полугодиште и
крај школске
2022/23.

Реализовано праћење
активности које су
усмерене на смањење
осипања ученика,
извештавање
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11.2 Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм
спречавања дискриминације и програми превенције других облика ризичног
понашања

•
•
•
•
•
•
•

Сви облици насиља, злостављања, злоупотребе, занемаривања и
Дискриминације деце којима се угрожава или нарушава физички, психички и
морални интегритет личности детета представљају повреду једног од основних
права детета наведених у Конвенцији Уједињених нација о правима детета, а то
је право на живот,опстанак и развој.Одредбе Конвенције односе се на заштиту
детета од:
Физичког и менталног насиља, злоупотребе и занемаривања
Свих облика сексуалног злостављања и искоришћавања
Отмице и трговине децом
Свих других облика искоришћавања (експлоатације)штетних по било који вид
дететове добробити
Нехуманих и понижавајућих поступака и кажњавања
Ускраћивања информација и правичног поступања узаштити приватности
Ускраћивања подршке за физички и психички опоравак и социјалну реинтеграцију
Детету које је било изложено насиљу.
Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање,
занемаривање и дискриминацију проистиче из низа прописа који утврђују права
детета и ученика у Републици Србији и остварују се у складу са Уставом РС
ратификованим међународним уговорима, низом појединачних закона, као и
Законом о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласникРС'',бр.88/17,
27/18 и 10/19) и другим прописима којима се регулишу права детета и ученика.
На основу Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на
насиље,злостављање,занемаривање и дискриминације школа доноси Програм
заштите ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације којим
прописује садржаје и начине спровођења превентивних и интервентних активности,
услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања,
занемаривања и дискриминације, праћење ефеката предузетих мера и активности.
Забрана насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације ушколи се
Односи на сваког–децу,ученике,запослене, родитеље(законске заступнике)и трећа
лица.
Чланом 21.став 3.Устава Републике Србије забрањена је свака
дискримнинација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по
основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења,
вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика,
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старости и психичког илифизичког инвалидитета, а чланом 22.став 2.да свако има
право на судску заштиту ако му је повређено или ускраћено неко људско или
мањинско право зајемченоУставом, као и право на уклањање последица које су
повредом настале.
Чланом 23. став 1. Уставом Републике Србије прокламовано је да је људско
достојанство неприкосновено и сви су дужни да га поштују и штите.
Обавеза државе да сузбија и обезбеди делотворну заштиту од
Дискриминације проистиче између народних уговора о људским правима, а
нарочито:Универзалне декларације о људским правима из1948. г, Конвенције против
дискриминације у образовању из 1960.г , Конвенцијом ОУН о укидању свих облика
расне дискриминације из1965.г, Међународног пакта о економским, социјалним и
културним правима из 1966.г, Међународне конвенције о укидању свих облика
дискриминације жена из 1979. г, као и других међународнних уговора на чије
поштовање се обавезала РС.
Посебан значај има Конвенција о правима детета из1989. године.Учлану
29. Конвенције прокламовано је да образовање треба да буде усмерено ка развоју
поштовања људских права и основних слобода, односно принципа садржаних у
Повељи ОУН, развоју поштовања према родитељима деце,њиховом културном
идентитету, језику и вредностима, националним вредностима државе у којој дете живи
или из које је пореклом, као и поштовању других цивилизација.
На основу Правилника о протоколу поступања у установи уодговору на
насиље, злостављање и занемаривање ("Службени гласник РС",бр.46 од 26.јуна
2019,104 од 31.јула 2020),у складу са специфичностима рада у ОШ “ С в е т и С а в а ''
Попучке, донет је програм заштите ученика од насиља, злостављања, занемаривања
идискриминације и оформљен Тим за заштиту ученика од насиља,
злостављања,занемаривања и дискриминације. Исти има сталне чланове–директор
школе, секретар, педагог, по два представника из наставе(за1.и 2. Циклус образовања).
Тим ће радити на превенцији насиља, злостављања,занемаривања и
дискриминације, спроводити интервентне активности, предузимати мере заштите и
пратити ефекте предузетих мера. Чланове Тима именује директор школе.
Тим ће остваривати сарадњу унутар установе са одељењским старешинама,
Предметним наставницима и осталим запосленима;са родитељима и вршњацима;
оствариваће сарадњу са спољном заштитном мрежом:домом здравља, полицијом,
центром за социјални рад.Састанци Тима ће се организовати по потреби,а најмање
једном месечно.
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ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА
НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ , ЗАНЕМАРИВАЊЕ И ДИСКРИМИНАЦИЈА
Злоупотреба или злостављање детета обухвата све облике физичког или
емоционалног злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран
поступак, као и комерцијалну или другу експлоатацију, што доводи до стварног
или потенцијалног нарушавања дететовог здравља, његовог преживљавања, развоја
или достојанства у оквиру односа који укључује одговорност, поверење или моћ.
Ускладу са образовно-васпитном делатношћу користиће се појам
НАСИЉЕ који обухвата различите врсте и облике насилног понашања,
злостављање, занемаривање, злоупотребе и искоришћавање.
Насиље може бити у оквиру вршњачког односа, као и односа одрасли–
деца, који укључује одговорност, поверење и моћ.
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног
вербалног или невербалног понашања које има запоследицу стварно или
потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и
ученик или запосленог.
Насиље и злостављање сматра се насиље запосленог према детету,ученику,
другом запосленом, родитељу, односно другом законском заступнику (удаљем
тексту: родитељ); ученика према другом детету,ученикуили запосленом; родитеља
према свом детету, другом детету и ученику, запосленом као и према трећем лицу.
Насиље и злостављање може да се јави као физичко, психичко
(емоционално), социјално и дигитално.
Под дискриминацијом односно дискриминаторним понашањем
подразумева се понашање којим се на непосредан или посредан, отворен или
прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа односно врши
пропуштање чињења (искључивање, ограничавање или давање првенства
) у односу на лице или групу лица, као и на чланове њихових породица или њима
блиска лица, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статус
мигранта, расељеног лица, националној припадности или етничком
пореклу, језику верским или политичким убеђењима, полу, родном
идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном
пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и
инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосној доби,
изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим
стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основама
утврђеним
законом
којим
се
прописује
забрана
дискриминације.
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Извршилац дискриминације јесте лице–учесник у образовању,
запослени, родитељ или треће лице, као и установа, њени органи и тела који својим
чињењем или пропуштања чињења врше дискриминацију у процесу образовања и
васпитања или у вези са њим, у свим релацијама.
Дискриминисано лице јесте лице–учесник у образовању,запослени,
Родитељ и треће лице, група–учесника у образовању, запослених, родитеља и
трећих лица, чланови органа и тела установе који су претрпели дискриминацију у
процесу образовања и васпитања или увези са њим.
Насилно понашање није усваком случају дискриминаторно, али свако
дискриминаторно јесте насилно.
Насиље може имати различите форме :
Физичко насиље и злостављање се односи на понашање које доводи до
стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или
запосленог; физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и других
одраслих особа.
Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног
или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета
или ученика.Овде се сврстава и вређање угледа и части, узнемиравајуће и
понижавајуће поступање које повређује неко од личних својстава. Вербално
привилеговање припадника већинске групе и прекомерно хваљење; неоправдано
вербално умањивање или снижавање доприноса и успеха припадника мањинске
групе, игнорисање због личног својства, одбијање да седи у клупи, омаловажавање
родитеља по основу личног својства.
Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује дете и
ученик из групе вршњака и различитих облика социјалних активности,одвајањем од
других, неприхватањем по основу различитости, ускраћивањем информација,
изоловањем од заједнице, ускраћивање задовољавања социјалних
потреба. Дискриминативне активности као што су: излагање подсмеху по основу
његове националности; омаловажавање по основу личног својства; имитирање
хода, говора ученика са сметњама у развоју или инвалидитетом; ословљавање
погрдним називима по основу припадности одређеној групи; изражавање
стереотипа и предрасуда о припадницима одређеној групи; причање увредљивих
шала и вицева о припадницима одређених група; промовисање родних стереотипа;
певање увредљивих и понижавајућих песама о припадницима одређене групе;
Дигитално насиље и злостављање је злоупотреба информационих
технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање
достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММСом, путем веб-сајта (web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне
мреже и сл.
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Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз:
злоупотребу, сексуално насиље, насилни екстремизам, трговину људима,
експлоатацију детета и ученика и др.
Злоупотреба детета и ученика је све оно што појединац,односно установа
чини или не чини што негативно утиче, наноси штету, ускраћује или смањује
могућност за безбедан и здрав развој и доводи га у немоћан, положај према
појединцу или установи (злоупотреба у спорту, у политичке, верске, комерцијалне
и друге сврхе). Злоупотреба подразумева и прекомерно подстицање, односно
психолошки притисак на дете и ученика од стране родитеља или наставника ради
постигнућа која могу да имају за последицу угрожавање нормалног психофизичког
и социјалног развоја и најбољег интереса детета.
Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се дете и ученик
сексуално узнемирава, наводи и приморава на учешће у сексуалним активностима
које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за
проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.
Насилни екстремизам је промовисање, заговарање, подржавање,
припремање и учествовање у идеолошки мотивисаном насиљу за остваривање
друштвених, економских, верских, политичких и других циљева.
Трговина људима је врбовање, превожење, пребацивање, скривање или
примање лица, путем претње силом или употребом силе или других облика
присиле, отмице, преваре, обмане, злоупотребе овлашћења или тешког положаја
или давање или примање новца или користи да би се добио пристанак лица које
има контролу над другим лицем у циљу експлоатације.
Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у
корист је другог лица, установе или организације. Ове активности могу да имају за
последицу угрожавање физичког или менталног здравља, моралног, социјалног и
емоционалног развоја детета и ученика, његову економску зависност, ускраћивање
права на образовање и слободу избора.
Занемаривање и немарно поступање је пропуштање родитеља, друге
особе која је преузела бригу о детету и ученику, установе или запосленог да у
оквиру расположивих средстава обезбеди услове за правилан развој детета и
ученика усвим областима, а што може да наруши његово знање и развој.
Занемаривање у установи обухвата:
-ускраћивање појединих облика образовно-васпитног рада неопходних детету и
ученику; односно не обезбеђивање додатне подршке у образовању; неоправдана
примена нижих критеријума у оцењивању припадника ромске националности;
сужавање плана и програма за припаднике мањина; не обезбеђивање материјала за
рад прилагођених ученицима са сметњама уразвоју и
инвалидитетом; не укључивање ученика из осетљивих група у поједине активности,
ученички парламент; необавештавање о родитељским састанцима
- нереаговање на сумњу о занемаривању или на занемаривање од стране родитеља;
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-пропусте у обављању надзора и заштите детета и ученика од повређивања,
самоповређивања, употребе алкохола, дувана, наркотичког средства или
психоактивне супстанце, укључивања у деструктивне групе и организације и др.
Насиље је више димензионална појава. Не постоје прецизне границе
између различитих врста и облика насиља, односно они се међу собно преплићу
и условљавају.
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Превентивним активностима се:
• ствара и негује клима сарадње и толеранције, уважавања и међусобног прихватања;
• подиже ниво свести и осетљивости свих актера школског живота (наставника,
родитеља, ученика, ваннаставног особља) у циљу бољег препознавања свих облика
насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације;
• истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за конструктивно
реаговање на насиље и дискриминацију на принципима једнаких могућности које се
остварују на свим нивоима и облицима рада у школи.
Дефинишу се процедуре за заштиту ученика, родитеља и свих запослених од
насиља,злостављања, занемаривања и дискриминације;
• планирање, осмишљавање и спровођење превентивних активности, начини
информисања о садржајима,мерама и активностима за спречавање и заштиту од
насиља, дискриминације и дискриминаторног понашања;
• успостављање интерне и екстерне заштитне мреже;
• праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и облика дискриминације
• превентивни и саветодавно - едукативни рад уоквиру школе у доношењу као и у
спровођењу програма превенције, укључујући све интересне групе ушколи.
Оствариваће се и васпитни и појачан васпитни рад ускладу са потребама у школи.
По протоколу превентивне мере установа креира на основу увида и података о:
• Учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља
• Заступљености различитих врста насиља
• Броју повреда
• Сигурности објекта и дворишта
• Процени реализованих обука за запослене и потребе даљег усавршавања
• Броју и ефектима реализованих акција које промовишу сарадњу, разумевање и
помоћ
• Степену и квалитету укључености родитеља у живот и рад установе и друго.
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ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Упознавање са правилником о протоколу и
другим подзаконским и општим актима (Савет
родитеља, родитељи), сви запоелени, ученици
Примена различитих метода, облика рада и
активности за обезбеђивање подстицајне и
безбедне средине
Избор садржаја и начина рада ради стицања
квалитетних знања и вештина и формирање
вредносних ставова за узајамно разумевање,
уважавање различитости, конструктивно
превазилажење сукоба
Обезбеђивање заштите ученика од произвољног
и незаконитог мешања у његову приватност,
породицу, дом или преписку, од незаконих
напада на његову част и углед
Уважавање и поштовање личности других;
поштовање правила установе и свих аката
којима се уређују права, обавезе и одговорности
ученика и свих запослених у школи;
манифестовање понашања које не доприноси и
не изазива насиље и дискриминацију
Сарадња са установом, изражавање поштовања
личности детета, друге деце и запослених;

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Секретар, директор,
одељ. старешине,
чланови тима

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
И ПРАЋЕЊА
Записници са Савета
родитеља, записници са Тима
за заштиту деце и школског
тима, педагошка
документација

ДИНАМИК
А
Септембар,
по потреби

Сви запослени

Школска евиденција

Трајно

ОС , предметни
наставници,
стручни сарадници,
директор

Школска евиденција,

Трајно

ОС, предметни
наставници,
стручни сарадници,
директор, правник

Евиденција, Посебни
протокол, подзаконски акти

Септембар,
током
године

Запослени у школи,
ученици, родитељи,
органи управљања
и ученички
парламент

Евиденција, законска и
интерна правила

Током
године

Родитељ, ос,
стручна служба

Присуство одељењским
састанцима, предавањима и

Током
године
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учествовање у превентивним мерама и
активностима
Помоћ ученицима у стицању увида у
персоналне проблеме и указивање на могуће
начине њиховог решавања

трибинама...
ППС, Одељенски
старешина

Одржавање спортско-рекреативних акивности;
ангажовање ученика у културно друштвеним
активностима и манифестацијама;
укључивање у друштвене, спортске, културне и
хуманитарне манифестације на нивоу локалне
заједнице и шире

Стручно веће
наставника
физичког
васпитања
Комисија за
културну и јавну
делатност
Руководиоци
ученичких
организација,
руководиоци
секција и додатне
наставе и директор

Реализација активности Ђачког парламента за
ненасилно решавање конфликата - вршњачких
медијатора

Ученици вршњачки
медијатори
педагог

Континуирано праћење свих чланова школске
заједнице са акцентом на оне који показују
ризично понашање
Даље разрађивање начина и техника за праћење
начина и техника које се примењују у
превентивним активностима у свакодневном
животу и раду школе
Евалуација програма на основу документације и
евентуалне измене у програму и стварање
материјално техничких услова за безбедан
боравак деце у школи
Сарадња са релевантним службама
Стручно усавршавање запослених ради
унапређивања компетенција за превентивни рад
и реаговање у случају насиља
Информисање о областима и одговорностима у
области заштите од насиља, злостављања,
занемаривања и дискриминације и обука

Стручни сарадници,
Директор, Тим за
заштиту,
Вршњачки
медијатори
Тим за заштиту, оз,
ос, стручни органи
тела и тимови и
родитељи
Тим за заштиту
Тим зас заштиту,
управа школе
Тим, стручни
сарадници,
стручљаци
различитих области
Тим, стручни
сарадници,
стручњаци
различитих области
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ЧОС, досије ученика,
педагошка документација

Током
године

Евиденције
Радни материјали

Током
године

Током
године
Евиденција, радни материјали

Педагошка евиденција,
Евиденција тимова

Током
године

Евиденција, протоколи,
записници

Током
године

Евиденција тима, педагошка
документација и пословна
документација школе

Јул, током
године

Дописи, договори,
информисање,саветовање

Трајно,токо
м године

Предавања, трибине,
евиденција, фото и видео
записи

Трајно,токо
м године

Предавања, трибине,
евиденција, фото и видео
записи

Трајно,токо
м године

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
Да би интервенција у заштити ученика била планирана и реализована на
најбољи начин, неопходно је узети уобзир следеће критеријуме:
• Да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље
• Где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње
• Ко су учесници насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације
• Облик и интензитетет насиља, злостављања, занемаривања и
дискриминације
• На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност
детета и одређују поступци и процедуре.

•
•
•

Ускладу са проценом нивоа ризика и законском регулативом доноси се
одлука о начину реаговања :
Случај се решава у установи
Случај решава установа у сарадњи са другим релевантним установама
Случај се прослеђује надлежним службама.
Школа је развила модел интерне заштитне мреже у случајевима насиља
међу ученицима коју је примењивала до сада и примењиваће и у будуће.
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ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Индивидуално-саветодавни рад са ученицима
који су актери у ситуацијама насиља (жртве,
починиоци насиља)
Рад са одељењским заједницама кроз држање
радионица на тему насиља и дискриминације у
складу са могућим насилним ситуацијама у
школи/одељењу

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Одељенски старешина,
педагог

НАЧИНИ
ПРАЋЕЊА
Педагошка
евиденција, досије
ученика

ДИНАМИКА
Током године,
по потреби

Одељењске тарешине,
стручни сарадници,
чланови тима за насиље,
вршњачки едукатори

Материјали и
продикти са
одржаних часова

Током године
према плану
рада ОС

Интервентне активности: поступање по
корацима предвиђеним Посебним протоколом

Тим за заштиту, педагог,
директор

Евиденција,
протоколи,
педагошка
документација

Током године

Сарадња са одговарајућим службама (полиција,
јавни тужилац, Центар за социјални рад, Дом
здравља, Школска управа и др. по потреби)

Тим зас заштиту,
директор, секретар
школе, педагог

Позиви, разговори,
акције,
документација

У случају
насиља

Континуирано евидентирање случајева насиља
и дискриминације

Тим, сви запослени,
вршњачки тим

Евиденција, попуна
образаца, пријаве

Континуирано
током године

Праћење и вредновање врста и учесталости
насиља и дискриминаторног понашања

Педагогчланови тима

Анализа, елаборат

Два пута
годишље
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Евидентирање учесталости броја васпитнодисциплинских и васпитних мера ученика и
дисциплинских поступака против запослених

ОС, стручни органи,
директор и секретар
школе

Евиденција,
записници, анализа

Континуирано
током године

Подршка деци која трпе насиље или
дискриминацију и деци којима је потребна

Чланови тима,
одељењске старешине,
Тим за ИО

Саветовање,
заштита,
збрињавање

Континуирано
током године

Члканови тима, разредне
Саветовање
стасрешине, педагог

Континуирано
током године

Чланови тима,
одељењскестарешине,
педагог

Континуирано
током године

додатна образовна подршка
Рад са децом која врше насиље – организовање
појачаног васпитног рада и укључивање у
друштвено користан рад ради развијања
самоодговорног и друштвено одговорног
понашања
Оснаживање деце посматрача за конструктивно
реаговање кроз рад оз, Ученичког парламента и
стручних и управних органа школе
Интервенције у циљу заштите запослених

Интервенције приликом занемаривања у

установи и/или прекомерног подстицања,
односно психолошког притиска ради
постигнућа

Директор

Директор, Школски
одбор, Тим за заштиту,
педагог
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Саветовање,
подршка
покретање
дисциплинских
поступака,
обавештења
Опомене,
Покретање
дисциплинског
поступка,
обавештавање
одговарајућих
служби

Континуирано
током године

У случају
занемаривања у
установи

ПРИМЕРИ ПРЕДМЕТА И НАСТАВНИХ САДРЖАЈА КОЈИ СЕ МОГУ
КОРИСТИТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА КРОЗ РЕДОВНУ НАСТАВУ
СРПСКИ ЈЕЗИК И
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
СВЕТ ОКО НАС И
ПРИРОДА И
ДРУШТВО
ФИЗИЧКО И
ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТАЊЕ И
ИЗАБРАНИ СПОРТ
ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
ВЕРСКА НАСТАВА
ГЕОГРАФИЈА

ИСТОРИЈА

БИОЛОГИЈА

Обрада различитих текстова и књижевних дела предвиђених
програмом може бити оквир за анализу узрока и последица
различитих видова насиља (један од циљева може бити уочавање
односа моћи, сагледавње последица злоупотребе, замишљање
могућих другачијих исхода и сл..
Односи у породици, правила и обавезе чланова породице,
развијање одговорног односа према друговима, заједници,
окружењу и школским обавезама, поштовање одраслих,
прихватање и уважавање различитих култура, могући
конструктивни начини реаговања на ускраћивања.
Уважавање разлика у физичким способностима и изгледу,
јачање самопоуздања, развијање тимског духа, развијање
спортског понашање такмичара, посматрача/навијача и тренера,
пружање подршке саиграчима, спортско прихватање неуспеха и
развој самоконтроле, поштовање фер-плеј игре.
Прихватање карактеристика грађанског друштва, права и
обавезе грађана, права и обавезе деце, развој друштвеноодговорног понашања, усвајање норми и прихватање последица
њиховог кршења, развој свести о равноправности.
Развијање толеранције, прихватање различитости, различитих
вера, обичаја и др.
Прихватање и уважавање различитости учењем о различитим
културама и обичајима, развијање саосећања и бриге о другима
на основу примера хуманитарне помоћи угроженим подручјима
– недостатак хране, воде, земљотреси, поплаве, последице
ратова; људска и мањинска права у различитим државама,
развијање способности правилног расуђивања расветљавањем
мотивације и путева трговине људима и децом, родна
равноправност, развијање поштовања етничког идентитета и
припадности
Развој осећања сопственог идентитета, саосећања и бриге за друге
анализом историјских догађаја, различитим виђењима истог
догађаја, дебатовањем, упознавање са људским правима и
начинима остваривања права, анализом историје развоја слобода и
права појединих угрожених група (жена, деце, новинара, особа са
инвалидитетом) и сл.
Стицање знања о психоактивним супстанцама које изазивају
болести зависности, њиховим утицајима на организам и социјалне
односе, формирање и развијање ставова, вештина и знања, која ће
бити препрека негативном утицају вршњака у погледу коришћења
ових супстанци, упознавање са појмовима и значајем емоционалне
и социјалне интелигенције, развијање еколошке свести, изучавање
техника указивања прве помоћи, развијање одговорног односа
према животињама...
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ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ
Министарство унутрашњих послова РС и МПНТР РС потписали су протокол о
сарадњи на програму „Основи безбедности деце“ са циљем стицања и унапређења
знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика четвртог и
шестог разреда.
Програм ће реализовати обучени предавачи МУП-а на различите теме из области
безбедности деце у саобраћају, полиција у служби грађана, насиље као негативна
појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, безбедно
коришћење интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце од
трговине људима итд.
ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
Начин и
Активности Активности
Садржаји програма
поступак
ученика
наставника
остваривања
Дан толеранције
Радионице
Припрема
- Обележавање
Учешће
радионице,
- радионице
Вршњачка
координише
едукација
вршњачком
Реализовање
едукацијом
радионица
Израда паноа

Предавања и радионице из области
превенције болести зависности

Учешће деце
7. и 8.
разреда у
програму

Радионице о репродуктивном здрављу

Учешће деце
5. и 6.
разреда у
програму

Обавештавање родитеља и разговор о
ситуацијама употребе ПАС и/или
испољавања ризичних облика
понашања

Разговори,
размена
информација
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Учешће
наставника у
реализацији
програма,
представници
МУПа
Учешће
наставника у
реализацији
програма,
Дом здравља,
Црвени крст
Разговори
ОС и
предметних
наставника

Реализовање
радионица
Израда паноа

Реализовање
радионица и
вршњачке
едукације
Дан
отворених
врата,
родитељски
састанци

Циљеви и задаци
садржаја
програма
-Упознавање са
појмом
толеранције и
толерантног
понашања
-Развијање
емаптије
-поштовање
различитости
-Унапређење
квалитета живота
ученика:
-развијањем
негативног става
код ученика,
према коришћењу
ПАС, развијање
социјално
пожељних облика
комуникације и
стварање безбедне
средине за живот
и рад ученика
-упознавање
ученика са
значајем очувања
репродуктивног

Евалуација програма и евентуалне
измене на основу документације

Упознавање свих актера школе са
1.Правилником о
критеријумима за препознавање облика
дискриминације
2.Правилником о поступању у случају
дискриминаторног понашања

Упознавање наставника са
приручником „Како до превенције
ризичних облика понашања ученика“
https://zadecu.org/wpcontent/uploads/2022/01/Vodic%CC%8Cza-primenu-interaktivnoguc%CC%8Cenja-uradionic%CC%8Carskom-radu.pdf

Исказивање
На
здравља
Исказивање
мишљења о
састанцима,
мишљења о
активностима
седници
активностима
програма
Наставничког
програма
већа
Сви актери школе
Септембар
Тим
упознати са
2022.
Наставничко Правилником о
веће
поступању
Родитељски установе у случају
састанци
сумње или
ЧОС
утврђеног
дискриминаторног
понашања...

Децембар
2022.

Тим
Стручни
сарадници

Наставничко
веће

У табели су приказани нивои реаговања на различите облике насиља.Узависности од
интензитета и последица које насиље оставља,поједини облици се понављају на више различитих
нивоа.
ПРВИ НИВО
Ове облике насиља решава самостално наставник/одељењски старешина уоквиру
саветодавно-васпитног рада са децом–појединцима, групама,одељењем. Може користити подршку
вршњачког тима, школског тима и управе школе.
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Физичко насиље
Ударање, чврга,
гурање,штипање,
гребање,гађање,
чупање,уједање,
саплитање,
шутирање, прљање,
уништавање
ствари...

Психичко насиље
Исмејавање,
омаловажавање,
оговарање,вређање,
ругање,називање
погрднимименима,
псовање, етикетирање,
имитирање,
прозивање,узнемира
вањеипонижавање
одређеног лица

Социјално насиље
Добацивање,
подсмевање,
игнорисање,
искључивањеиз
групеили
заједничких
активности,
фаворизовањена
основусоцијалног
статуса,
националности,
верскеприпадности,
насилно
дисциплиновање,
ширење гласина...

Сексуално насиље
и злоупотреба
Добацивање,
псовање,ласцивни
коментари,ширење
прича,етикетирање,
сексуално додиривање,
гестикулација...

Дигитално
насиље
Узнемиравајуће
„зивкање“,слање
узнемиравајућих
порукаСМС-ом,
ММС-ом,путем
веб-сајта...

ДРУГИ НИВО
У решавању ових облика насиља наставник/разредни старешина укључује
тим, то јест унутрашњу заштитну мрежу.
Физичко насиље
Шамарање,
ударање, гажење,
цепање одела,
“шутке“,
затварање,
пљување,
отимање и
уништавање
имовине,
измицање
столице, чупање
за уши и косу ...

Психичко насиље
Уцењивање,
претње,неправедно
кажњавање,забрана
комуницирања,
искључивање,
одбацивање,
манипулисаљње...

Социјално насиље
Сплеткарење,
игнорисање,
неукључивање,
неприхватање,
манипулисање,
експлоатација,
национализам...
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Сексуално насиље
и злоупотреба
Сексуално
додиривање,
показивање
порнографског
материјала,
показивање
интимних делова
тела, свлачење...

Дигитално
насиље
Оглашавање,
снимање и слање
видео записа,
злоупотреба
блогова, форума и
четовање,
снимање камером
појединаца против
њихове воље,
снимање камером
насилних сцена,
дистрибуирање
снимака и слика...

ТРЕЋИ НИВО
Ако ученици чине или трпе неки од следећих облика насиља обавезно је
укључивање других институција, односно активирање спољашње заштитне мреже.
Физичко насиље
Туча,дављење,
бацање,
проузроковања
опекотинаидр.
повреда,
ускраћивање
хранеисна,
излагањениским
температурама,
нападоружјем,
физичкинапади
мотивисани
мржњомпрема
припадницима
различитих
нација, вера

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

Психичко насиље
Застрашивање,
уцењивање уз
озбиљну претњу,
рекетирање,
ограничавање
кретања, навођење
на коришћење
психоактивних
супстанци,
укључивање у
секте,
занемаривање,
виктимизација

Социјално насиље
Претње, изолација,
одбацивање, терор
групе над
појединцем/груподи
скриминација,
организовање
затворених група
(кланова),
национализам,
расизам,
сегрегација, говор
мржње, удрживање
ради
дискриминације,укр
штена и продужена
дискриминација,
аблеизам

Сексуално насиље
и злоупотреба
Завођење од стране
ученика и одраслих,
подвођење,
злоупотреба
положаја, навођење,
изнуђивање и
принуда на
сексуални чин,
силовање, инцест...

Дигитално
насиље
Снимање
насилнихсцена,
дистрибуирање
снимакаислика,
дечја
порнографија,
хомофобија

Објашњење појмова тешких облика дискриминације :
Виктимизација- шиканирање и малтретирање лица или групе лица која тражи
заштитуод дискриминације, која је пријавила или сведочи укорист
дискриминисаног лица;
Сегрегација –одвајање припадника одређене групе од других лица или група
лица, одвајање успецијалне школе или одељења која нисупо законуна пр.
одељења зацигане;
Говор мржње- исписивање расистичких, ксенофобичних, антисемитских,
антиисламских, хомофобичних, секстистичких порука или симбола на
објектимаустанове или уњеном непосредном окружењу;
Хомофобија – позивање на насиље према припадницима ЛГБТИ популације путем
друштвених мрежа;
Вишеструка или укрштена дискриминација–излагање руглуи подсмеху
учесника уобразовању из осетљивих друштвених група , нпр.ромске девојчице ;
Аблеизам - излагање руглуи подсмехуучесника уобразовањуса сметњама у
развојуи инвалидитетом ;
Продужена дискриминација- континуирано ( дуже траје )омаловажавање истог
учесника у образовању по основуњеговог личног својства;
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✓ Стереотипи -негирање индивидуалних карактеристика на основуунапред
створеног и широко прихваћеног мишљења о одређенмој групи;
✓ Предрасуде – негативно мишљење и однос према одређеној групинастао на
основу наученог обрасца мишљења који је логички неоснован, али упорно
одржаван социјални став према тој групи

•
•
•
•
•

Ниво решавања насилничког понашања зависиће од следећих околности:
Да ли насиље чини појединац или група, вршњак или неко старији;
Да ли се насилно понашање понавља;
Које су могуће последице;
Какве сукомпетенције наставника, одељњењског старешине;
Треба уважити и лични доживљај детета које трпи насиље

КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ – ПОСТУПЦИИ ПРОЦЕДУРЕ У
ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА,
ЗАНЕМАРИВАЊА ИДИСКРИМИНАЦИЈЕ
1. Сазнање о насиљу односно дискриминаторном понашању-откривање је први
корак у заштити ученика/деце од насиља.
Оно се у установи одвија на два начина:
• Опажањем или добијањем информација да је насиље утоку;
• Сумњом да се насиље дешава на основу препознавања спољашњих знакова или
специфичног понашања ученика / детета и породице, или
• Путем проверавања,непосредно–од стране самог ученика и/или посредно од
стране треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...).
Проверава се свака информација, врши се преглед видео записа са камера.
Услучају неосноване сумње,појачано се прати рад учесника.Када се сумња потврди,
директор и тим предузимају конкретне мере и активности.

2. Прекидање,заустављање насиља односно дискриминаторног понашања–
свака одрасла особа која има сазнање о насиљу(дежурни наставник,учитељ,
разредни старешина, предметни наставник, сваки запослени у установи ) у обавези
је да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати у помоћ (уколико процени
да не може самостално да прекине насиље);
Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за ученике,
раздвајање,разговор са актерима, према процени појединачно или заједно, уколико
има повређених указивање прве помоћи,обезбеђивање лекарске помоћи,
обавештавање
полиције
и
центра
за
социјални
рад
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3.Обавештавање родитеља–обавља се одмах након заустављања насиља.Уколико
родитељ није доступан или његово обавештавање није у најбољем интересу детета,
обавештава се центар за социјални рад.
4. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању
информација о насиљу. Обављајусе уоквиру утанове:
Са колегом: ос, дежурни наставник
Са Тимом за заштиту од насиља
Са педагогом, директором
Са Парламентом ученика.

•
•
•
•
•

Узависности од сложености ситуације,конслултације се могу обавити са службама
изван школе:
Министарство просвете – надлежна школска управа;
са надлежном службом локалног центра за социјални рад;
полиција;
правосудни органи;
специјализована здравствена служба.

•
•
•

•
•
•

•

Консултације су важне да би се:
Разјасниле околности и на прави начин анализирале чињенице и проценио ниво
Ризика и предузеле одговарајуће мере и активности
Направио план заштите
Избегла конфузија и спречиле некоординисане акције које могу водити поновном
Проживљавању искуства жртве
У консултацији треба:
Изнети детаљан, објективан опис насиља, без процене и тумачења, водећи рачуна о
приватности ученика и других учесника унасиљу
Одредити улоге, задатке и одговорности у установи
Идентификовати улогу,задатке и професионалнуодговорност других учесника
(стручњака)
Донети одлукуо начину реаговања и праћења
Приликом консултација са колегама унутар и/или изван установе обавезно је
Поштовати принцип поверљивости, као и принцип о заштити најбољег
интереса ученика.
5. Мере и активности-након откривања насиља и обављених консултација са
релевантним стручњацима,могуће је,у зависности од тежине предузети следеће
акције:
Оперативни план заштите–сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег
нивоа,за све ученике–учеснике насиља и злостављања(онај који трпи насиље, који
га чини и сведоци).План садржи:активности усмерене на промену понашања –
појачан васпитни рад, мере друштвено корисног рада, рад сародитељем, рад
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са оз, укључивање УП, а по потреби и органа управљања; носиоце тих активности
и временску динамику; начине по којима ће се обезбедити укључивање свих
учесника у ширу друштвену заједницу. Када Тим процени да постоји потреба да се
прилагоди и образовни рад, предложиће Тиму за пружање додатне подршке
ученицима припрему ИОП-а.
У припрему плана заштите укључују се представници ОЗ,УП, као и учесници у
насиљу и злостављању.
Када су у мере и активности укључене друге организације и службе, одредиће се
задаци, одговорна лица, динамика и начини међусобног извештавања.
За трећи ниво насиља и злостављања директор подноси пријаву надлежним
ореганима, организацијама и службама и обавештава министарство, надлежну
школску управу у року од 24h. Пријава се подноси у усменој и писаној форми.
Пријава садржи податке о ученику и породици, који су у том моменту познати и
разлоге за упућивање.
Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, уколико не постоји процена да
тиме може да буде угрожен најбољи интерес ученика.
Директор обавља комуникацију са медијима, уколико је она неопходна, а уколико
је он учесник насиља, онда то чини председник ШО.
ВАЖНО:
У образовно-васпитном систему нема места за истрагу и доказивање злостављања
и занемаривања. Ти задаци су у надлежности других система.
6. Праћење ефеката предузетих мера
Тим за заштиту ученика је у обавези да у сарадњи са запосленима у
установи и релевантним установама, прати ефекте предузетих заштитних мера.
У оквиру мера заштите планирају се и активности којима ће се обезбедити
Реинтеграција или поновно укључивање свих учесника насиља у заједницу
установе и њихов даљи безбедан и квалитетан живот и рад у установи. План
Реинтеграције ће зависити од фактора као што су: врста и тежина насилног чина,
последице насиља по појединца и колектив, број учесника и сл.
Праћење и вредновање предузетих активности условљава планирање новог
циклуса Програма заштите ученика од насиља.........................................................
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА
ПРЕВЕНТИВНИ РАД, БЛАГОВРЕМЕНО УОЧАВАЊЕ,
ПРЕПОЗНАВАЊЕ, РЕАГОВАЊЕ НА НАСИЉЕ,
ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ
Стручно усавршавање запослених се спроводи са цииљем унапређивања
компетиција запослених у школи за адекватно разумевање појава насиља,
планирања превентивних активности, поступање и вођење процеса заштите
ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
Чланови тима треба да показују високу професионалност у раду, добре
комуникативне способности, као и да у својој личној и професионалној биографији
немају елемената насилног понашања.
Ради ефикасности рада тима, потребно је да сви у школи (запослени,
ученици и родитељи-старатељи) буду информисани о томе ко су чланови тима и да
њихова имена буду истакнута на огласној табли на видном месту. Организација
рада тима и време у коме су обавезни да предузимају мере треба да буду у складу
са радним временом школе, тако да током радног времена школе неко од чланова
тима буде на располагању.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Задаци чланова Тима зазаштиту ученика од насиља, злостављања,
занемаривања и дискриминације:
учествују у обуци за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
информишу и пруже основну обуку за све запослене у школи са циљем стицања
минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и
реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања ученика;
организују упознавање ученика, родитеља-старатеља и локалне заједнице са
Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и Посебним
протоколом;
координирају израду и реализацију Програма заштите ученика од насиља
(превентивне и интервентне активности);
организују консултације у школи и процењују нивое ризика за безбедност ученика;
прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити ученика;
сарађују са релевантним установама;
припремају план наступа школе пред медијима и јавношћу;
организују евидентирање појава насиља;
прикупљају документацију;
извештавају стручна тела и органе управљања.
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Запослени у школи (одељењски старешина, педагог, директор) у обавези су
да воде евиденцију о појави насиља.
Тим за заштиту ученика од насиља прикупља документацију у случајевима
који захтевају његово укључивање – други и трећи ниво насиља.
Документација треба да се чува на сигурном месту, како би се обезбедила
поверљивост података – за то је задужен педагог.
Документација Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања,
занемаривања и дискриминације садржи:
образац евиденције присуства чланова тима
образац пријаве насилног понашања
записник са дневним редом састанка тима и предложеним мерама за актуелне
случајеве и дешавања
евиденцију дописа за друге установе и из других установа
изјаве ученика - учесникка у актуелним дешавањима и случајевима насиља
праћење остваривања конкретних планова заштите другог и трећег нивоа
укључивање родитеља
анализе стања и извештаја.
Тим подноси извештај директору два пута годишње. Директор извештава
НВ,ШО,СР. Извештај о остваривању програма заштите је саставни део извештаја о
годишњем раду установе. Извештај садржи: анализу ефеката превентивних мера и
активности и резултате самовредновања у овој области, број и врсту случајева
насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације, предузете интервентне
мере и активности, као и њихове ефекте. Директор одлучује о дозволи приступа
документацији и подацима у поступку заштите ученика, осим ако је на основу
закона, а на захтев суда, обавезан да их достави.

ДЕФИНИСАЊЕ УЛОГЕ СВИХ АКТЕРА У ШКОЛИ
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НОСИОЦИ
ОДГОВОРНОСТИ
АКИТВНОСТИ
Одељењски
Обезбеђује заштиту угроженог детета,
старешина/
пружа подршку и улива сигурност, по
учитељ
потреби покреће унутрашњу
заштитнумрежу и сегменте спољашње
мреже, изричпе васпитно-дисциплинске
мере у складу сда законом
Одељенско веће

Праћење остваривања образовно-васпитног
рада на нивоувећа, обезбеђивање услова за
свестран развој ученика, праћење рада
ученика и поштовање њихових права као и
испуњавање обавеза од стране ученика и
наставника

Наставничко
веће

Организација свих видова
васпитно_образовног рада у школи, доноси
одлуку о изборним и факултативним
активностимакоје ће се остваривати у
школи, врши поделу одељења на
наставнике, разредних старешинстава,
пратиреализацијусвих активности и
остваривање задатака зацртаних школским
документима за одређену школску годину и
школским актима. Прати и вреднује рад
стручних органа као и рад друштвених
организација, саветодавнх и управних тела
школе додељује награде и похвале за
постигнуте резултате, изриче васпитнодисциплинске мере за учињену тежу
повреду дужности ученика и именујеи
предлаже чланове за стручне активе у
оквиру установе из реда наставника и
стручних сарадника
Стара се о свеукупном развоју ученика,
брине о његовом напредовању у настави, о
процесу уклапања у колектив,
социјализацији, бави се саветодавним
радом, учествује у раду Тима за заштиту
ученика од насиља, руководи Вршњачким
тимом за ненасилно решавање конфликата
Стара се о остваривању стандарда
постигнућа и унапређивању васпитно-

Педагог

Директор школе
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ПОСТУПЦИ
Зауставља насиље, истражује шта се
десило, ко су актери, где се десило,
евидентира,прати, консулутује и сарађује
саПП службом, школским тимом,
вршњачким тимом, обавештава све
наведене актере као и родитеље ученика
Организација образовно-васпитних
активности, праћење реализације, праћење
постигнућа ученика(путем извештаја),
евидентирање потешкоћа и проблема
током реализације зацртаних планова и
програма, оцена успешности, изрицање
похвала, додела награда и изрицање
васпитно-дисциплинских мера за лакше
повреде дужности и обавеза ученика
Разматрање извештаја, анализа, доношење
оцена успешности и квалитета рада свих
учесника у образовно-васпитном процесу и
нивоа постигнућа, доношење одлука о
изрицањудисциплинских мера за теже
повреде дужности,додела похвала и
награда.

Саветодавне активности, праћење,
посматрање, вођење документације,
истраживачка активност, сарадња са
сегментима унутрашње и екстрне заштитне
мреже, обука вршњачких медијатора,
спровођење радионица
Руководи и прердседава седницама НВ и
Педагошког колегијума,организује и

образовног рада; предузима мере у
случајевима повреда забрана и недоличног
понашања запосленог и његовог негативног
утицаја на децу и ученике; одлучује о
правима, обавезама и одговорностима
ученика;покреће и води дисциплинске
поступке против запослених и ученика

Савети
родитеља:
-Одељењски
-Школе

Школски одбор
Предметни
наставници

Дежурни
наставници

конртолише рад свих запослених у
школи,изриче казне и мере, предузима мере
за очување безбедности објекта и
нормалан рад у истом, саветује, пружа
подршку и заштиту, учествује и председава
раду Комисије за заштиту деце од
злостављања, обавештава надлежне органе
и координира сарадњеу са спољашњом
заштитном мрежом
Брину о обезбеђивању услова за рад који
Предлажу, учествују у конкретним
омогућују реализацију наставних планова и акцијама, донирајусредства, сарађујуса
програма и безбедан боравак деце у школи
свим запосленим радницима у школи,
Прате пословање школе и реализацијусвих
представљају и промовишу школу у
врста планова и програмакоји се у школи
средини
Усвајају документа о раду, оцењују рад
остварују
школе кроз анализу и усвајање извештаја
Информишу средства јавног информисања
на локалу
Одговорнисузаредовноодржавањесвих
Одржавају дисциплину, уочавају и
видованаставеиобезбеђивањередаи
пријављују насиље, заустављају насиље,
материјалнихидругихусловаза
смирују ситуацију, пријављују и активирају
квалитетанрад,алиизабезбедност
ученика унутрашњу заштитну мрежу уколиконе могу
током рада
самостално да реше конфликт, воде
евиденцију
Редовно обавља дежурство, стара се о
реду и безбедности ученика током свог
дежурства као и о безбедности објекта
током рада

Помоћно особље Водирачунао исправности објекта,апарата
иуређаја,охигијенисвихпросторијаи
естетскомизгледуистих,отклањасве
кваровеиоштећења која могиу бити опасна
по здравље и живот деце
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На звук звонапушта ученике у објекат,
води рачуна да се евидентира присуство
трећих лица, уочава, зауставља и
пријављује случајеве насиља, ангажује
чланове интерне заштитне мреже по
потреби
Чисте, рибају, поправљају, пријављују
кварове, упозоравају накритична места у
школи и школском дворишту, прате и
уочавају ученике који се насилно понашају
према другој деци или наносе штету
имовини и то пријављују дежурном
наставнику, разредном старешини,
секретару школе, директору или стручним
сарадницима

11.2. План тима за професионалну оријентацију
– координатор тима, Марија Савић –педагог

Активности
Формирање школског тима за
професионалну оријентацију (ПО)
Израда програма професионалне
оријетнације
Информисање родитеља ученика 8. и
7. разреда
Сарадња са стручним органима школе
и извештавање на Наставничком већу
и Савету родитеља
Организација и реализација посета
средњим школама у Ваљеву
Организација и реализација сусрета са
екпертима
Организација и реализација реалних
сусрета

Носилац активности

Време
реализације

директор

Август 2022.

Тим за ПО

Јун-август 2022.

Одељенске старешине,
стручни сарадници
Одељенске старешине,
педагог

Током године

Тим за ПО

Током године

Тим за ПО

Током године

Тим за ПО

Током године

Током године

Циљ програма професионалне оријентације:
Да помаже родитељима тј. старатељима и ученицима у избору средње школе и занимања према склоностима и способностима
ученика и да у том циљу прати њихов развој и информише их о карактеру и условима рада појединих занимања. (Закон о основном
образовању и васпитању, члан 43.).
Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи ученицима и њиховим родитељима, односно другим
законским заступницима у избору средње школе и занимања, школа формира тим за професионалну оријентацију, у чијем саставу
су стручни сарадници и наставници.

Тим за професионалну оријентацију интензивно реализује програм професионалне оријентације за ученике седмог и осмог
разреда.
Планом рада Тима, као и програмом професионалне оријентације, планиран је почетак рада у овој области још у млађим
разредима кроз различите облике: предавања, радове ученика, радионице, разговоре, посете.
Професионална оријентација у I, II и III разреду

Садржаји програма
ИГРЕ:
играње различитих улога
везаних за рад људи,
имитирање хероја из дечије
литературе, имитирање
основних радњи у појединим
занимањима (копање, брање
воћа)
РАЗГОВОРИ:Зашто човек
ради,
занимање родитеља, радни
људи у мом месту, која смо
занимања упознали за време
распуста, упознавање занимања
у школи (директор, секретар,
рачунополагач, психолог,
теткице)
ПРЕДАВАЊА
Развијање радних навика код
ученика
Зашто човек ради?
Својим радом улепшавамо
околину и град

Активности
ученика

РАДОВИ УЧЕНИКА
ЛИТЕРАРНИ
- Мој тата ради...
Моја мама ради...
- Кад одрастем бићу
- Гледао сам како
мајстор ради
ЛИКОВНИ
- Радови на тему
занимања људи
ИЗЛОЖБЕ

Активности
наставника
Наставник припрема
материјал за
радионице,
организује,
реализује
радионице,
информише, пише,
црта, мотивише,
прати активности
ученика, подстиче
на рад, објашњава,
демонстрира

Начин и
поступак
остваривања

Циљеви и задаци
садржаја програма

На часовима
редовне
наставе,
нарочито кроз
предмет Свет
око нас и
Природе и
друштва

Стицање квалитетних
знања и вештина и
формирање вредносних
ставова, језичке,
математичке, научне,
уметничке, културне,
техничке, информатичке
писмености, неопходних за
живот и рад у савременом
друштву;
Развој интересовања за
партиципацију у
свакодневним
доживљајима везаним за
живот у школи и породици

Професионална оријентација у IV, V и VI разреду

Садржаји програма

Активности ученика

Активности
наставника
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Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци
садржаја програма

. РАЗГОВОРИ
- колико занимања знамо
- свако занимање има добре
и лоше стране
- које карактеристике треба
упознати код занимања
- родитељ прича о свом
занимању
ПРЕДАВАЊА
- Занимања људи и главне
привредне гране у крају
- Како родитељи могу да
помогну својој деци при
избору занимања
- Избор занимања ученика
-Зависност успеха у раду од
обдарености, радних навика,
интересовања
- На који начин се све могу
упознати занимања

РАДОВИ УЧЕНИКА
ЛИТЕРАРНИ
- Желео бих да будем
- Свако занимање има
добрих и лоших
страна
- Рекли су ми о
занимању
- Посао који ме
испуњава
задовољством
ЛИКОВНИ
- Радови на тему
занимања људи
ИЗЛОЖБЕ
- Исечци чланака и
слика из штампе о
занимаљима људи на
разредним паноима
- Израда паноа са
ученичким радовима

Наставник
припрема
материјал за
радионице,
организује,
реализује
радионице,
информише, пише,
црта, мотивише,
прати активности
ученика, подстиче
на рад, објашњава,
демонстрира

На часовима редовне
наставе, кроз наставне
предмете

Стицање
квалитетних знања
и вештина и
формирање
вредносних
ставова, језичке,
математичке,
научне, уметничке,
културне,
техничке,
информатичке
писмености,
неопходних за
живот и рад у
савременом
друштву;
Развој
интересовања за
професионални
свет

Професионална оријентација у VII и VIII разреду
Активности

Време

Очекивани резултати

Формирање школског тима за ПО

септембар

Школски ПО тим креира акциони план имплементације
ПО у сарадњи са разредним већем 7. и 8. разреда

Септембар

Формиран тим за ПО верификован на
НВ, а чине га стручни сарадник и
наставници
Школски тим је креирао акциони план
за имплементацију програма ПО

Креирање распореда реализација радионица са
ученицимаИнформисање ОС 7. и 8. разреда

Ооктобар/март
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Ученици/це 7. и 8. разреда обучени су
кроз радионице програму ПО

Реализација радионица са ученицима/цама 7. и 8. разреда

током године

Реализација родитељског састанка за родитеље ученика 8.
разреда

Децембар
Фебруар
Мај

Посете средњим школама, посета НСЗ....

Од фебруара до
априла

Реализација реалних сусрета кроз распитивање у
предузећу/школи и испробавање праксе

Од фебруара до
априла

Реализоване радионице, ученици
усвојили знања и вештине
Родитељи ученика/ца 8. разреда су
укључени у реализацију програма ПО и
стичу знања и вештине за подршку
деци у избору занимања и школе
Посета свим средњим школама
Упознавање са профилима занимања из
личног угла

Креирање и достављање извештаја: стручним и управним
органима школе, ШУ

Збирно после
Учесници, актери, партнери
модула и након
информисани о постигнућима и
реализац.пројек
установљен начин извештавања
та
На редовним часовима кроз предмете српског , енглеског језика и ликовне културе реализоваће се активности везане за тему
професионалне оријентације.Педагози прате напредовања ученика посебно оних са израженим општим и специјалним способностима и
њихово професионално усмеравање.
У оквиру професионалне оријентације са ученицима 8. разреда стручна служба школе обавља испитивање професионалних
интересовања и по потреби ради индивидуалне саветодавне разговоре и тестирања професионалних интересовања. Ученици се
редовнообавештавају путем огласне табле и сајта школе о свим важним информацијама из области професионалног информисања. У
складу са интересовањима и потребама ученика организју се посете у све средње школе на територији града Ваљева.

11.3.План припреме за завршни испит:
Марија Савић, Маријана Пушић,Невенка Видић, Милена Савић, Александар Жуњић

Садражај активности
Анализа постигнућа ученика на завршном тесту
Израда годишњег плана редовне наставе математике
поштујући закључке анализе успеха ученика на
завршном испиту

Време реализације
јуну
август/септембар
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извори доказа
Статистички и наративни извештај
Годишњи, оперативни план

Израда годишњег плана додатне и допунске наставе
математике поштујући закључке анализе успеха
ученика на завршном испиту
иницијални тестови - идентификовани ученици са
посебним склоностима, списак ученика – план
додатне наставе; идентификовани ученици којима је
неопходна подршка у раду (индивидуализација,
ИОП-1, ИОП-2), списак ученика- план рада
допунске наставе;
Планирање и реализација оперативних планова и
припрема за час уз повећање обраде и увежбавања
садржаја на којима су ученици показали низак ниво
постигнућа на завршном – иницијалном тесту
Израда плана припремне наставе за ученике који
раде по ИОП-у
- пробни завршни 1
Израда плана припреме за ЗИ ; Повећање обраде
садржаја на којима су ученици показали низак ниво
постигнућа; Планирање наставе и оцењивање
ученика у складу са стандардима
Упознавање родитељима са стандардим и јасне везе
између стандарда постигнућа и оцене знања
полугодишњи тест
Употреба тестова знања који испитују стандарде
истаћи на видно место распоред одржавања часова
припремне наставе (један распоред за све
наставнике), план припреме, водити евиденцију о
присусутву ученика
пробни завршни 2
Упоредна анализа успеха ученика на пробним
завршним испитима

септембар/октобар

септембар

Планови рада
сваки наставник води писану документацију
која садржи: личне податке о ученику и
његовим индивидуалним својствима која су
од значаја за постигнуће, податке о провери
постигнућа,
ангажовању
ученика
и
напредовању,
датим
препорукама,
понашању ученика и друге податке од
значаја за рад са учеником и његово
напредовање.

октобар

Планови наставника

октобар

ИОП појединих ученика, план
диференцираног рада

октобар/новембар

децембар
јануар

април мај
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Урађен план, упознати родитељи и
ученици,

Спроведен тест
истакнут распоред, план припреме

спроведен тест, урађен анализа

Завршни испит - Упоредна анализа успеха ученика
на пробним завршним испитима и на самом
ЗИАнализа усклађености закључених оцена и
постигнутих резултата ученика на ЗИ
Извештај о резултатима ЗИ-постигнућа

компаративну
анализу
(ученичких
постигнућа према образовним стандардима)
за сваког ученика и збирно за одељење

јун -

11.4. План рада тима за здравствену заштиту ученика, сарадњу са Црвеним крстом и хуманитарне активности
Чланови тима: Катарина Симић- координатор, Маријана Пушић- педагог, Славица Бијелић- директор, Немања Арсеновић, Владимир
Јокић, Андријана Станојевић и Гордана Крсмановић-записничар
АКТИВНОСТИ

Сарадња са ДЗ у вези лекарских
прегледа деце која полазе у
припремни разред
Редовни систематски лекарски
прегледи, Вакцинације
Провера хигијенске исправности
воде
Дератизација
Дезинсекција
Дезинфекција

Октобар месец правилне исхране

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Сарадња са ДЗ, ЗЗЈЗ – Ваљево, Патронажна служба, Црвени крст...
Секретар школе,
Мај - јун
Прегледи ученика
педагог, васпитач,
педагошки асистент

ИСХОДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ / докази

Сви ученици прошли
здравствени преглед

Током године

Прегледи ученика

Секретар школе,
разредне старешине

Сви ученици прошли
здравствени преглед, упућени
на спец. прегледе, потвде,
спискови ученика

4.пута
годишње

Узорци воде

Завод за јавно
здравље

Вода исправна за употребу

Завод за јавно
здравље

Школски простор заштићен од
глодара, инсеката...

2. пута
годишње

Октобар

Значајни датуми
Изложба, предавање,
презентација,
брошуре, наставни
филм
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Разредне старешине ,
ЗЗЈЗ,

Изложбе лик и лтер радови,
презентације и сценарији

Изложба, предавање,
презентација,
Дан борбе против сиде
1 децембар
Педагог, биолог
брошуре, наставни
филм
Изложба,
презентација,
Дан без дуванског дима
31. јануар
Педагог, биолог
брошуре, наставни
филм
Изложба, предавање,
Светски дан воде 22. март
22. март
презентација,
Педагог, биолог, географ
наставни филм
Изложба, предавање,
Дан борбе против акохолизма
1. април
Педагог, биолог
презентација
Изложба, предавање,
Светски дан здравља – 7. април
7. април
презентација,
биолог
наставни филм
Здравље и физичка активност - „ У здравом телу здрав дух“
Током
Организација дана – дневни ритам
Предавање,педагог
- 5 разред ЧОС
године
Лична хигијена ( нега тела, прање руку,
Током
Предавање,
1.-4. разред свет око нас,
хигијена усне дупље, гимнастичке вежбе) године
драматизација ОС
ЧОС
Хигијена простора (собе,учионице,
Током
1.-5. разред свет око нас,
Предавање ОС
дворишта)
године
ЧОС
Током
Предавање,
1-2. разред свет око нас,
Правилна исхрана – бонтон за столом
године
драматизација ОС
ЧОС
Током
Пубертет
Предавање
1.-5. ЧОС
године

Презентација, плакат
Презентација , плакат
Презентација, плакат,
реферати
Изложба, реферати
Презентација, плакат,
реферати
Презентација, плакат,
реферати

израда колаж постера

Учионица пре и учионица
после - фото
Правила понашања за столом

Мој кувар -Неправилна исхрана
поремећаји који настају услед неправилне
исхране

Током
године

Предавање

4-8. разред ЧОС,
биологија

Ово је добар мени

Шта може да наруши моје здравље,
у кући, на улици, ситуацијеу којима се
могу повредити, предмети који ме могу

Током
године

Предавање, филм

1-4. разред свет око нас,
природа и друштво

Листа опасних предмета и
ситуација , сад знам како да се
чувам
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повредити
Путеви преношења болести - капљичне
инфекције, болести прљавих руку, храна,
инсекти
Народна традиција, заблуде, Лековито
биље
Дечје заразне болести. Замке и опасности
од тетоваже и пирсинга

Током
године

Правилна рекреација - надзор, исхрана,
хидратација
Хумани односи мељу половима –
репродуктивно здравље (5-8)

Предавање

1-7.разред природа и
друштво, биологија

Подсетник за заштиту

Предавање,

5-8 еколошка секција

хербаријум

Предавање

7. разред биологија

Током
године

Предавање

5-8. разред физичко
васпитање

Током
године

Предавање

6. разред ЧОС педагог, ОС

Током
године
Током
године

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАРКОМАНИЈЕ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Примена Стручног упутства за планирање превенције употребе дрога код ученика, Министарства просвете, науке и технолошког
развоја
Наставници планирају и доприносе развоју међупредметне компетенције – одговорност за сопствено здравље у оквиру следећих
наставних предмета: свет око нас, природа и друштво, физичко и здравствено васпитање, биологија, грађанско васпитање, као и у
оквиру српског језика и страних језика и ликовне културе.
У оквиру ЧОС планирање и реализација активности са ученицима на тему превенције употребе дрога
Планови рада секција, као ваннаставних активности и школског спорта укључују теме које доприносе промоцији здравих стилова
живота
Ученички парламент планира и реализује активности на тему превенције употребе дрога
Сарадња са родитељима кроз тематске родитељске састанке, трибине и индивидуалне разговоре, као и кроз рад Савета родитеља
Активности педагошке службе кроз реализацију интерактивних облика рада прилагођених узрасту ученика
Тим за стручно усавршавање планира активности у циљу развијања компетенција за превентивни рад са ученицима и рад са
родитељима
Сарадња са Заводом за јавно здравље Ваљево у циљу реализације активности формираних тимова на нивоу округа
Сарадња са МУП-ом, Домом здравља, Центром за социјални рад и Црвеним крстом
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Активности на превенцији употребе дрога код ученика укључују сарадњу свих тела и органа школе, повезују наставне и
ваннаставне активности, ослањају се на ресурсе локалне заједнице и поштују међународне стандарде превенције употребе дрога.
11.5.План рада црвеног крста
Подмладак ЦРВЕНОГ КРСТА (2-8 разред)
Циљеви и задаци подмлатка Црвеног крста у основној школи су:
- Подизање нивоа здравствене културе и оспособљавање ученика да чувају и унапређују своје здравље и здравље своје околине
- Неговање смисла за помоћ у духу хуманизма и солидарности и пружање свих врста помоћи
- Развијање пријатељства сарадње, солидарности и разумевање међу свим младима света
Оријентациони план рада подмлатка Црвеног крста: Верица Милојевић, наставник биологије
ОБЛИК РАДА

Информисање и посебни облици
за стицање актуелних знања

САДРЖАЈИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

•

Заштитимо децу у
саобраћају (први разред)

•

Прва помоћ за ученике
седмог разреда

•
•

Правилна исхрана
Болести прљавих руку и
респираторне инфекције
•

•

Болести зависности

ХИВ, СИДА
Репродуктивно здравље
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Током године

11.6.План социјалне заштите ученика
Програм социјалне заштите ученика односиће се на интензивну сарадњу са центром за социјални
рад како на нивоу града тако и на нивоу општине у проналажењу могућности материјалне,
безбедносне и решавање породичне проблематике. Циљ је да се ученицима омогући да што лакше
преброде постојеће проблеме и да се омогући да равноправно укључе у васпитно-образовни
процес. Ученицима који су у тешкој материјалној ситуацији, школа ће као и претходних година,
обезбедити неопходну помоћ у виду бесплатне исхране (ужина, ручак..) као и неопходног ђачког
прибора и уџбеника, као и омогућити бесплатно путовање на наставу у природи, екскурзије,
позоришта, посете...
ЦИЉ: Развој безбедног окружења у коме ће бити остварено право сваког детета да буде заштићено
од свих облика насиља
активности
носиоци
време
Недеља посвећена активностима против насиља - Дан
толеранције - Дани пријатељства - Дан кућних љубимаца
- Кутак школе посвећен теми ненасиља - Радионице на педагог, ОС
Дечја недеља
часовима грађанског васпитања - Кутија поверења - Зид
успешних - Спортска такмичења и фер-плеј турнири
Изложбе (ликовни , литерарни радови, примењена
уметност) - Акције Ученичког парламента и ВТ педагог, ОС, наставник
током године
Активан рад Тима за заштиту деце од насиља - Активан
ликовне културе
рад Тима за инклузију - Саветовалиште за родитеље
Сарадња са Центром за социјални рад, Домом здравља
Центром за усвојење и хранитељство, Институтом за
педагог, директор
током године
ментално здравље, Институтом за говорну патологију,
полицијом
обезбеђивања најбоље подршке ученицима из угрожених
група: деца у хранитељским и усвојитељским
породицама, деца са сметњама у развоју, деца у сигурној педагог, педагошки
кући, деца у сиромашним породицама, деца ромске
асистент, ОС
националности, деца у нефункционалним и насилним
породицама
ОС, Ученички
Организовање хуманитарних акција за помоћ деци
парламент

11.7.План унапређења рада са ученицима ромске националности
Развојни циљ:
Стварање услова за унапређење квалитета образовања ромских ученикаиразвој мотивације за
школовање
Задаци:
1. Обезбедити редовност у похађању наставе
2. Израда плана рада за побољшање школског успеха ученика
3.Повећање броја деце која настављају трогодишње и четворогодишње образовање
4. Развој сарадње са родитељима
Образовање Рома је један од битних фактора њихове друштвене промоције и укључивања и
партиципације у друштвени живот, а улога школе и наставника веома значајна.
Већ генерацијама Роме прати cirkulus viciozus – зачарани круг, незапосленост узрокована
необразовањем, а необразовани јер немају услова или пак образовање не виде као приоритетан
фактор за померање са друштвених маргина.
Током претходних године школа је била укључена у активности:
1. „Образовање за све – побољшање доступности и унапређења квалитета образовања и
васпитања за децу из маргинализованих група“ Пројекат Министарства просвете који
финансира Европска унија
2. Локални план акције за децу
3. У сарадњи са локалном самоуправом обезбеђена су средства за набавку прибора за основце
4. Преко Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево исплаћују се накнаде за ужину за
угрожену децу
Предлог активности за 2022/23. годину
Област
активност
-спискови матичних
Упис деце у
књига
образовну
-списак ученика који
институцију
похађају ППП
-списак ДЗ -Ваљево
рад са заступником
мањина, предшколска
Сарадња са
установа, средње
институцијама
школе, градска
библиотека...
-индивидуални и
Рад са родитељима
групни састанци,
коптирање у ШО и СР
Дефинисање потреба
ученика

Снимање потреба од
стране педагошког
асистента, ОС

циљеви
Сва деца
благовремено
уписана и
настављају даље
школовање
Добра сарадња са
локалном
самоуправом,
Обезбеђивање
права ученика
Родитљи активни
учесници живота
школе
Свим ученицима
обезбеђен превоз,
ужина, школски
прибор и
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носиоци

време

Директор,
педагог
педагошки
асистент

На почетку
године

Директор,
педагог
педагошки
асистент

Током године

Педагошки
асистент,
педагог

Током године

Педагошки
асистент ОС

На почетку
године

Редовност у
похађању

Антидискриминација

Активности
педагошког
асистента

Неговање културног
идентитета

редовно праћење
ученика и

Радионице на тему
толеранције,
самопоштовања

уџбеници.
Сви ученици
редовно похађају
наставу
Повећана
толеранција и
смањени сви
облици насиља
кроз заједничка
дружења,
спортске
активности,
учешће на
приредама,
излете и
екскурзије.

Педагошки
асистент ОС

педагог

Организовати
индивидуализован
план рада, рад на
терену у ромском
насељу

Сви ученици и
родитељи
Педагошки
добијају подршку
асистент

Недеља
мултикултуралности
Упознавање са
културом и
традицијом Рома
(предавање, изложбе)
Приредба за 8. Април

Упознавање свих
ученика са
културом и
традицијом Рома
кроз наведене
активности и
дружење;
увођење
елемената
традиције и
културе Рома
приликом обраде
наставних
садржаја (језици,
историја, свет
око нас)

153

Педагошки
асистент,
тим за КЈД

Током године

Дечја недеља;
март/април;
Током године

Током године

До 15.
Септембра
2022. План
У априлу
реализација

11.8.План пружање подршке новим ученицима

Активност
Упознавање нових ученика и њихових
родитеља са одељенским старешинама
и стручним сарадницима школе
Индивидуални разговор са новим
учеником о његовим школским и
ваншколским интересовањима,
хобијима, школском успеху
Припрема одељења за долазак новог
ученика
ОС планира активности које ће
реализовати на ЧОС када долази нови
ученик уважавајући његова
интересовања и успехе
Утврђивање термина првог уласка
новог ученика у одељење, на час
одељенског старешине
Реализација осмишљеног ЧОС на који
долази нови ученик
Праћење школског успеха новог
ученика
Сарадња са родитељима у циљу
стицања увида у процес адаптације
новог ученика
Праћење укључености новог ученика у
ваннаставне активности школе према
његовим интересовањима и
способностима

Носилац активности

Време реализације
август и септембар
2022.

ОС, Педагози

септембар 2022.

ОС, Педагози

1.септембар

ОС

1.септембар текуће шк.
ОС
године
Прва недеља текуће
шк. године

ОС, Педагози

Прва недеља текуће
шк. године

ОС

Током године

ОС

Током године

ОС

Током године

ОС
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11.9.План школског спорта
Предлагачи плана и носиоци активности: Предраг Старчевић, Андријана Новаковић и
Светлана Аксентијевић
Циљ јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, допринесе интегралном
развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени
моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним
условима живота и рада.

МАЈ „ У сусрет пролећу“

ОКТОБАР

НЕДЕЉА“

„ДЕЧЈА

време

садржај
рада/активности

-Полигон
спретности
-Између две
ватре
-Мали фудбалдечаци
-Штафетне игредевојчице
Дан у СРЦ
Петница
Атлетикаштафетне игре
Kошарка
Одбојка
Рукомет,
Стони тенис
Фудбал
Дан у СРЦ
Петница
-Игре без граница
-Између две
ватре
-Мали фудбалдечаци
--Штафетне игредевојчице
-Крос РТС
мали фудбал –
дечаци
одбојкадевојчице
-Крос РТС
--Игре без
граница -Бициклијада

узраст

1-4.
разред

5-8
разред

1-4.
разред

5-8
разред

начин
реализације

турнир,
утакмице,
полигон

турнир,
утакмице,
полигон

турнир,
утакмице,
полигон

турнир,
утакмице,
полигон
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место
реализације

школски
терени

школски
терени

школски
терени

школски
терени

носиоци
активности

раврездне
старешине

професори
физичке
културе

раврездне
старешине

професори
физичке
културе,

евалуација/докази

план
активности,
списак ученика,
фото
документација,
дипломе

план
активности,
списак ученика,
фото
документација,
дипломе

план
активности,
списак ученика,
фото
документација,
дипломе
план
активности,
списак ученика,
фото
документација,
дипломе

11.10. План културних активности школе
Предлагач план: стручни актив разредне наставе, друштвених наука, библиотекар
За напредак човечанства од нарочите важности је разуман и сталан утицај човековог знања и хтења
на културу и живот уопште.
Циљ културних делатности је унапређењ еваспитно-образовног рада и резултата рада не само у
школи већ и опште културног и образовног нивоа школе и рада, у друштвеној средини. Школа
одређеним културним активностима и програмима доприноси подизању образовног и културног
нивоа саме средине у којој се налази.
У то спадају обележавање државних празника, значајних датума и јубилеја из наше богате и
културне историјске прошлости, организовање приредби, представа, изложби, хуманитарних
акција, забаве и разоноде,спортских такмичења...
Програм културне делатности школе биће реализован кроз бројне активности.

Септембар- Свечани пријем ђака првака у школу; обележавање почетка нове школске
године; спортски дан за све ученике школе-спортски турнири у фудбалу,одбојци и
кошарци;
Октобар- Обележавање Дечије недеље (прва седмица у октобру) низом манифестација
(изложбе,спортска такмичења, приредбе, ликовни радови);
Новембар – Реализација одломака драматизованих текстова ученика вишихразреда;
Децембар- ,,Ура, живео распуст!,,- свечано обележавање завршетка првог полугодишта
манифестацијом ,,Новогодишње радости,, ;
Јануар- Светосавски програм у част Школеске славе и Дана школе 27. јануара – Светог
Саве, биће реализован низом културних активности, културно-уметничким програмом,
изложбом ликовних и литерарних радова, постављањем паноа, дружењем у школи.
Фебруар- Реализација драматизованих одломака ученика виших разреда
Март - Обележавање 8. марта- Дана жена и школско такмичење рецитатора за избор за
општинску смотру рецитатора под називом ,,Песниче народа мог,, ;
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Април – Обележавање Дана Рома 8.априла. Посело-неговање народних обичаја и
традиције. ОбележавањеДана планете.

Мај- Прослава за мале матуранте-обележавање завршетка основношколског образовања;
весели растанак са осмацима;

Јун- Завршетак школске године биће обележен пригодним програмом ученика нижих и
виших разреда.
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Датум
8.09.

26.09.

АКТИВНОСТ
Међународни дан писменостиувођење у рад шк. библиотеке
Европски дан језика

IX
1/7 10.
X
XI

10.11.
16.11.

27.01.
14.02.

II
III
IV

Међународни Дан толеранције
Новогодишње представе
У сусрет Божићу
вашар, изложба

XII

I

Дечја недеља- разне активности у
школи и ван установе
Сајам књига
Сарадња са градском библиотеком

21.02.
8.03.
1.04.
8.04.

Свети Сава- слава, програм и
изложбе ученика
Дан заљубљених-рецитал љубавне
поезије, изложба
Међународни дан матерњег језика
Дан жена-приредба
Априлијада
Дан Рома

IV

Ускршње чаролије

V

Промоција школског часописа

Носиоци ак.
1 раз., учитељи,
библиотекар
5-8 разред
библиотекар, наставници
српског и страних језика,
педагошки асистент
1-8. разред Тим за КЈД

педагог
Учитељи
вероучитељи-приредба
изложба, кићење јелке,
честитке
Драмска сек. Рецитатори,
ликовн секција
учитељи кординатрор српски
Рецитатори
учитељи, изложба
Актив српског језика
1-4 разред координатор
учитељ 4. разреда
Педагог, педагошки
асистент
1-8 вероучитељ, наставник
ликовне културе, актив
учитеља
Сви ученици и запослени

Докази
Картони
Дневник рада

евалуација

Дечији радови
припреме
План дечеје недеље,
фото документација
Панои
радови
припреме
фотографије
Фотографије
Д.радови
Д.радови
припреме
Припреме
радови
панои
Припреме

Фотограф.

Извештаји са анализом – носиоци
акривности, педагог

Месец

15.05.
31.05.
VI

од 8. до
12. јуна
28.

Међународни дан породице

Педагог- родитељски с.

Караоке журка –завршна приредба
за 8. разред
Приредба поздрав за будуће
прваке
Прослава за крај школске године Видовдан

Ђачки парламент
панои

1-8
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Припрема
посећеност
Д. радови
фотографије

11.11 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
за школску 2022./23. годину

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Верица Милојевић
Катарина Аврамовић
Драган Мандић
Слађана Жарковић
Драган Петровић

Професија

Део тима

наст. биологије
наст. хемије
наст. ликовне културе
проф. разредне наставе
асистент

координатор
записничар
члан
члан
члан

ОБЛАСТ РАДА
Планирање, едукација ученика о заштити животне средине, естетика, екологија, прославе и
обележавање еколошких датума, еко пројекти...
ВРЕМЕ

септембар
2022.

новембар
2022.

јануар
2023.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
- Доношење глобалног плана рада
тима
- Формирање ЕКО патроле
- Планирање акције сакупљања
отпадака у оквиру школе, школског
дворишта и прилаза школи;
- Предлагање активности током
Дечије недељe ,
- Сагледавање могућности
сакупљања папира за рециклажу
-Текућа питања.
- Предлагање знаменитих личностиДан науке 7.новембар,
- Предлози за обележавање
Међународног дана еколошких
покрета (17. новембар)
- Анализа реализације активностиЗдрави стилови живота;
- Текућа питања
- Припреме за обележавање Св. Саве,
школске славе и Дана школе –
планирање уређења хола у сарадњи
са тимом за КЈД;
- Предлози за обележавање Светског
дана заштите вода (22. март)

НОСИОЦИ

чланови нашег
тима, ученици,
Тим за
здравствену
заштиту,
еколошка секција,
помоћно –
техничко особље
школе

чланови нашег
тима, ученици,
ОС, учитељи

чланови нашег
тима, ученици,
ОС, наставници,
помоћно –
техничко особље
школе, Тим за

ИСХОДИ

- акције чишћења школског
дворишта и прилаза школи
- мини пано у ходнику(цима)
школе
- активности поводом тематске
недеље

- предлози за обележавање
еколошких датума
- акције чишћења школског
дворишта и прилаза школи

- уређени амбијент за
приредбе/представе/прославе...
- предлози за „где, шта и када“
засадити

- Анализа реализације досадашњих
активности;
- Текућа питања.
- Предлози за обележавањесветског
Дана рециклаже (18. март) и
обележавање Светског дана заштите
вода
- Планирање активности у оквиру
обележавања ТН Сачувајмо планету
Земљу
- Наставак пројекта „Зелена мода“
(одевање и екологија – тренд или
потреба?)
- Текућа питања.
- Анализа реализације активности
током ТН Сачувајмо планету Земљу;
- Предлози за обележавање Дана
цвећа и Светског дана без дуванског
дима (31. мај);
- Текућа питања.
- Анализа рада тима ;
- Подела задужења везаних за израду
годишњег извештаја о раду тима;
- Текућа питања.

март
2022.

мај
2022.

jун
2022.
НАПОМЕНА:

КЈД, еколошка
секција

чланови нашег
тима, ученици,
Тим за школски
спорт, еколошка
секција, учитељи,
ОС

чланови нашег
тима, ученици,
Тим за
здравствену
заштиту,
еколошка секција
чланови нашег
тима

- предлози за обележавање
еколошких датума
- активности поводом тематске
недеље

- припрема квиза (питалице за
мале и велике)
- предлози за обележавање
еколошких датума
- припрема годишњег извештаја
(прикупљање података, сумирани
резултати)

Сходно временским приликама, просторним и другим захтевима, у случају непланираних /
непредвиђених околности, план Тима за уређење школског простора и заштиту животне
средине, биће модификован / прилагођен тренутним могућностима.

* Сваки појединац може да учествује у заштити, очувању и унапређењу животне средине! *

Координатор тима
Верица Милојевић
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11.12.План сарадње са породицом
Област

Међусобно
информисање
родитеља и
наставника

Образовање
родитеља
Помоћ
родитеља у
реализацији
неких делова
програма
школе и
побољшању
услова рада
школе

садржаји
Размена информација о:здрављу
ученика;психофизичком развоју;
социјалном развоју;владању ученика;
Упознавање родитеља са школским документима:
Кућним редом школе;Правилником о понашању
ученика,запослених и ученичких
родитеља;правилником о
процедурамакомуникације и извештавања
родитеља о напредовању ученика
Сарадња са родитељима ученика којима је
потребна додатна
образовна, здравствена илисоцијална подршка
Организовање „Отвореног дана“ и „Отворене
учионице“ –присуство заинтересованихродитеља
образовно-васпитномраду
Анкетирање родитеља о њиховомзадовољству
сарадњом породице
и школе и прикупљање њиховихсугестија за
унапређење сарадње
психолошко образовање; педагошко
образовање;здравствено васпитање.
учешће у програму професионалне оријентације;
учешће у заједничким прославама, дружењима
учешће у акцијамауређења школских просторија,
објеката;
учешће у активностимасамовредновања рада
школе ишколског развојног планирања;
учешће у раду Савета родитеља; Школског
одбора;

време

носиоци
одељењске
старешине,

Током
године

одељењске
старешине

одељењске
старешине,
Током
године

одељењске
старешине

Почетак и
крај
педагог ОС
године
Током
године

педагог
педагог ОС
директор
ОС

Током
године

ТИМ за
самовредновање
родитељи

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када
родитељи, односно други законски заступници могу да присуствују образовно-васпитном раду.
Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта,
организује анкетирање родитеља, односно другог законског заступника, у погледу њиховог
задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно
полугодиште.
Мишљење родитеља, односно другог законског заступника, добијено као резултат анкетирања,
узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.
Отворени дан школе ће се реализовати кроз пројекат „Родитељ у клупи.“
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11.13.План умрежавања са друштвеном средином, другим школама и установама

институција

активност

координатори
активности

Основне школе

Сусрети и дружења,
организација такмичења

директор

Средње школе

Посете средњим школама

педагог

Упознавање
са
предшколцима
Помоћ у саветодавноСарадња са ШУ Ваљево
инструктивном раду
Рад у комисијама, сарадња
Градска управа
са ОПИ-ом, заступником
мањина,
Узајамне посете,
Градска библиотека
обезбеђење новог књижног
фонда
Организација приредби,
посета позоришту,
Омладински центар
такмичења рецитатора,
поклон представе
Систематски прегледи,
ДЗ Ваљево
контроле, предавања
Редовне контроле,
ПУ Ваљево
предавања
Заводом за заштиту јавног Редовне контроле воде,
здравља
дератизације, предавања
ИС Петница и Друштво
Одлазак
ученика
на
истраживача“Владимир
радионице
и
састанке
Мандић - Манда“
група истраживача
Заједничке активности –
приредбе, подршка
НВО
Друштво Ром; Корак по
корак – удружење деце са
инвалидитетом
Предшколска установа
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педагог

Време
Током године
Друго
полугодиште
Септембар,
јун

директор
педагог

Током године

директор
педагог

Током године

библиотекар

октобар

Педагог
библиотекар

Током године

директор

Током године

директор

Током године

директор

Током године

директор

Током године

Педагогпедагошки
асистент

Током године

XII Планови развоја и унапређења рада школе и запослених
12.1.План рада стручног актива за развој школског програма
Име и презиме
Славица Бијелић
Маријана Пушић
Радивоје Милутиновић
Драган Павловић
Милена Савић
Светлана Аксентијевић

Време

август

септембар

занимање
директор школе
Педагог
Наст. физике
библиотекар
наставник
проф. разр наставе

Активности
разматрање програма
стручних актива и
појединачних планова и
програма (допуна са
стандардима, допунска,
додатна и ваннаставне
активности, начин
остваривања програма,
корелацију)
израда образаца на нивоу
школе, израда анекса
школског програма у складу
са новим Правилницима
подела задужења за израду
посебних програма:
програм културних
активности школе; школског
спорта и спортских
активности;заштите од
насиља, злостављања и
занемаривања и програми
превенције других облика
ризичног понашања;
слободних активности
ученика; професионалне
оријентације; здравствене
заштите;социјалне заштите;
заштите животне средине;
сарадње са локалном
самоуправом; сарадње са
породицом;

представник
Стручне службе
наставника
Стручне службе

Начин реализације

самовредновање,
анализа, дискусија,
закључци,

Улога у тиму
Координатор
Записничар
Члан
Члан
Члан
Члан

Носиоци реализације

стручни активи
педагог

ТИМ
размена мишљења,
изношење предлога,
планирање, писање
планова

Тим КЈД
Тим за безбедност
Тим за ПО
наставница
биологије, физичког
васпитања
педагог
библиотекар

Децембар/
јун
јун

излета, екскурзија и наставе у
природи; рада школске
библиотеке;
Анализа остварења циљева
самовредновање,
ШП за текућу годину, план за анализа, дискусија,
унапређење
закључци,
Интегрисање новина
Указивање на слабости ШП и
и измена у
Израда нових ШП
наставном плану

Директор,
руководиоци
стручних већа

12.2.План рада стручног актива за развојно планирање

Име и презиме

занимање

представник

Улога у тиму

Ненад Игњатовић
Славица Бијелић
Маријана Пушић

Проф. историје
Проф. разредне наставе
педагог

колектива
Директор
Стручне службе

Координатор
члан
члан

Представник СР
Слађана Жарковић

Проф раз наставе

Председник ШО

Члан

Нада Пантелић

Проф раз наставе

Наставника

Записничар

Драган Павловић

библиотекар

колектива

Члан

Марија Мијаиловић

ученик

Ученички парламент

Време

август

Октобар
Новембар

Активности

Начин реализације

Презентација,анализа,
дискусија
Извођење закључака

Евалуација развојног плана

Разматрање плана
самовредновања
Класификациони период –
анализа рада и идентификовање
проблема,
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Разговор
Анализа, дискусија,
извођење закључака и
мера за унапређење

Члан

Носиоци
реализације
Један члан
припрема
презентовање
плана, сви
чланови
учествују у
доношењу
закључака
Сви чланови
актива
Председник, сви
чланови актива

Уочавање снага и слабости
школе
Сагледавање постојећих ресурса
школе – могућности школе

Децембар

Јануар

Јун/
Август

Класификациони период, осврт
на акциони план - шта је
остварено
Планирање развојних циљева –
нови план
Анализа рада актива;
Прикупљање информација о
реализованим активностима;
Анализа резултата ЗИ;
Анализа АП за 2022/23.
Презентација новог Акционог
плана за 2023/24.

Тим за
Презентација резултата
самовредновање
самовредновања, анализа,
и чланови актива
дискусија, закључци
за РП
Анализа, дискусија,
предлози

Анализа, размена
мишљења, изношење
предога, планирање
Презентација, дискусија,
изношење закључака,
писање извештаја

Сви чланови
актива

Сви чланови
актива

Развојни план школе донет за период: 2021-2026.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
Развојни циљ 1
Израда прегледног и садржајног школског програма и годишњег плана рада школе који
садржи све елементе предвиђене законом и одговара потребама наше школе у складу са
планираним образовним циљевима
Задаци

Активности

Задатак бр.1
Ускладити ШП са новим
правилником и програмом који је
усмерен на исходе као и израда
нових ШП за све разреде

Састанак стручних већа
по разредима
Анализа ШП
Израда ШП
Редовно информисање о
правилницима и
евентуалним изменама
Повећати квалитет
евалуације месечних
планова у циљу
побољшања наставног
процеса.

Задатак бр.2
Садржајно и временски
међусобно усладити ШП у
оквиру разреда

Састанак стручних већа
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Време
реализације
Континуирано
током 20222023.

Носиоци
посла
Руководиоци
актива и
стручних
већа

Континуирано Руководиоци
током 2022актива и
2023
стручних
већа

по предметима
Анализа ШП
Израда ШП који су
међусобно садржајно и
Задатак бр.3
временски усклађени
У изради ШП водити рачуна о
Редовно информисање о
међупредметним компетенцијама правилницима и
евентуалним изменама

Задатак бр.4
У ГП одредити оријентационе
рокове за проверу остварености
стандарада/исхода

Задатак бр.5
Израда ГП који су прилагођени
специфичностима одељења

Састанак стручних већа
по предметима
Анализа ШП
Израда ШП који садрже
међупредметне
компетенције
Повећати планирање
корелације између
наставних предмета

Састанак стручних већа
по предметима
Анализа ГП
Израда ГП који садрже
оријентационе рокове за
проверу остварености
стандарда/исход

Задатак бр.6
Израда ГП који садрже планове
ИОПа 1,2,3

Задатак бр.7
Израда планова ваннаставних
активности на основу
интересовања ученика

Задатак бр,8

Састанак стручних већа
по предметима
Анализа ГП
Израда ГП који су
прилагођени
специфичностима
одељења

Састанак стручних већа
по предметима
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Наставници

Континуирано
током 20222023

Руководиоци
актива и
Континуирано стручних
током 2022већа
2023
Наставници

Континуирано
током 2022Руководиоци
2023.
актива и
стручних
већа
Наставници

Континуирано Руководиоци
током 2022актива и
2023
стручних
већа
Наставници

Континуирано
током 2022Руководиоци
2023
актива и
стручних
већа
Наставници

У ГП рада школе унети све
Анализа ГП
посебне планове рада (
Израда ГП који садрже
секције,тимови,директор,стручни планове ИОПа 1,2,3
сарадници...)

Задатак бр,9
Израдити све планове по
јединственој структури у
електронском облику
Задатак бр,10
Објављивање и редовно
ажурирање ШП и ГП на сајту
школе

Континуирано
током 20222023
Руководиоци
актива и
стручних
већа
Наставници

Састанак стручних већа
по предметима
Анализа ГП
Израда ГП који садрже
ваннаставне активности
на основу интересовања
ученика
Састанак Тима за развој
ШП
Анализа ШП и ГП
Израда ШП и ГП рада
школе који садржи све
посебне планове рада
Састанак Тима за развој
ШП
Анализа ШП и ГП
Израда ШП и ГП у
јединственој структури и
облику

Континуирано
током 2022Руководиоци
2023
актива и
стручних
већа
Наставници
Континуирано
током 20222023
Руководиоци
актива и
стручних
већа
Наставници

Састанак Тима за развој
ШП
Анализа ШП и ГП
Постављање и ажурирање
ШП и ГП на сајту школе

Руководилац
Тима за
развој ШП

Руководиоци
стручних
већа

НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљ 1.
Унапређење квалитета наставног рада и учења кроз увођење иновативних и савремених
метода наставе, учења и оцењивања ученика
Задаци

Активности

Време
реализације
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Носиоци
посла

Задатак бр.1
Доследна примена
правилника о
оцењивању

•

•

•

•

•
•
Задатак бр.2
Увођење поступка
самооцењи-вања
ученика

•
•
•
•

•
•
Задатак бр.3
Континуирано
праћење
напредовања
ученика

•

Усаглашавање критеријума
оцењивања уз праћење
утврђених стандарда, на нивоу
стручних и сродних већа.
Информисање ученика и
родитеља о критеријумима
оцењивања и стандардима
образовања
Континуирано давање јасне
повратне информације о
постигнућима и напредовању
ученика
Израда иницијалних тестова и
спровођење тестирања

Планирање примене
самооцењивања на часовима
Израда материјала за
самооцељивање
Упућивање ученика у технике
самооцењивања.
Унапредити унутрашњу
мотивацију ученика са циљем
што реалнијег самооцењивања.
Спровођење самооцењивања
или један ученик оцењује
другог
Повећати број техника
оцењивања

Припрема образаца за
формативно оцењивање
ученика
Континуирано пратити
напредовање ученика.
Организовати обуке наставника
за формативно оцењивање.
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Континуирано
током 20222023.

Руководиоци
актива

Континуирано
током 20222023.

Руководиоци
актива

Континуирано
током 20222023.

Руководиоци
актива

Задаци

Активности

•

•
•
•
Задатак бр.4
Демонстрација
огледних часова
применом
иновативнихметода
и савремених
облика рада

•
•

•
•
•

Време
реализације

Утврдити план
одржавањаогледнихчасова
укључујућиразличите облике
рада.
Прибављањепотребнелитера
туре и израда материјала
потребног за
реализацију часова.
Демонстрацијаогледнихчасо
ва
Анализа на нивоу стручних
већа за област предмета.
У наставном процесу,
подстицати наставнике да у
већој мери постављјају
захтеве који се односе на
више менталне активности
ученика.
Презентација на
Наставничком већу о значају
размене искустава
Формирање базе података на
рачунару који користе сви
наставници
Праћење редовног
ажурирања базе података

•
•

историјски догађај...)
Подстицати ученике да
користе различите изворе
знања у току учења.

•

Припрема за часове на
могуће теме (годишње доба,
историјски догађај или
личност... )
Подстицати примену

•
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Носиоци
посла
Актив за
развојно
планирање

Континуирано
током 2022-2023

Руководиоци
актива

Континуирано
током 2022-2023

Наставници и
учитељи
Континуирано
током 2022-2023
Стручна већа

Задатак бр.5
Упознавање
ученика са дечијим
предузетништвом

•

•
•
Задатак бр.6
Организовање
тематског дана

•

кооперативних метода
учења.
Повећати прилагођавање
наставних материјала
потребама ученика.
Повећати планирање
корелације између наставних
предмета.
Подстицати ученике да
користе различите изворе
знања у току учења.

Континуирано
током 2022-2023
Наставници и
учитељи
Континуирано
током 2022-2023
Наставници и
учитељи

Родитељ сарадник у улози
предавача на часу
(Делатности и занимања
људи, Саобраћај, Како
чувамо своје здравље, ...

НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљ 2.
Прилагођавање рада начасу образовно-васпитним потребама ученика

Задаци

Активности

Време
реализације
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Носио
ци
посла

•

Задатак бр.1
Спровођење
индивидуализоване
наставе

•
•

•
Задатак бр.2
Организовање
диференциране наставе на
часу

•

Наставници прилагођавају рад Континуирано
током 2022-2023
потребама ученика израдом
разл. наст. материјала.
Организовање и пружање
вршњачке подршке ученика у
ИОП –у.
Повећавати очигледност у
настави редовним коришћењем
постојећих наставних
Континуирано
средстава.
током 2022-2023
Наставници организују
наставу у хомогеним групама,
групном и индивид. раду
према способностима ученика
Повећати прилагођавање
наставних материјала
потребама ученика

Предм
етни
настав
ници и
учите
љи
Руково
диоци
актива

Предм
етни
настав
ници и
учите
љи
Руково
диоци
актива

НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљ 3.
Подстицањеучениканаактивноучествовање у наставномпроцесу.
Задаци

Активности

Време
реализације
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Носиоц
и посла

Задатак бр.1
Заменити улоге
ученик-наставник на
један дан – ''Ученици
предавачи

•
•
•
•
•
•
•

Дефинисати начин организације
Ученичког дана и видове учешћа
ученика
Одредити критеријуме за избор
ученика који ће учествовати
Формирати групе ученика
Одредити термин реализације
Припремити ученике за замену
улога –састанак, подела
задужења и материјала
Реализација ‘’Ученичког дана’’
Добити повратну информацију о
искуствима ученика

Руковод
Континуирано
током 2022-2023 иоци
актива

педагог

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Развојни циљ 1.
Ученици на завршном испиту постижу просечне или боље резултате у односу на
Републику.
Задаци
Активности
Време
Носиоци
реализације
посла
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Задатак бр.1
Мотивисање ученика за
веће ангажовање у
настави и учењу.

Руководил
ац
Одељењск
ог већа

Коришћење ресурса локалне
заједнице (музеј, библиотека, архив,
природна добра...)
Коришћење веб сајтова за учење
Израда ученичких пројеката у
настави

Континуирано
током 2022
-2023
Наставниц
и

Часови у природи

Задатак бр.2
Унапређивање
припремне наставе за
завршни испит

Упознавање родитеља и ученика са
планом и програмом припремне
наставе

Континуирано
током 2022-2023
Руководил
ац
Одељењск
ог већа

Обнављање најважнијих области из
градива претходних разреда,
имплементарно кроз наставу
Анализа резултата на завршним
испитима и израда предлога мера за
побољшање истих

Континуирано
током 2022-2023

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Развојни циљ 1.
Подстицање личног,професионалног и социјалног развоја ученика
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Задаци

Активности

Задатак бр.1
Активирање
већег броја
секција и
унапређивање и
осавремењивањ
е рада
постојећих
(мера4)

Анкетирати ученике од 5. До
8.разреда који нису укључени ни у
једну секцију
Анализа резултата анкете и
формирање група ученика према
интересовањима
Израда плана рада секција и подела
задужења
Унапређење рада новинарсколитерарне секције формирањем
школског листа

Задатак бр.2
Унапређивање
реализације и
прећење
ефеката
допунске
наставе
(мера2

Прикупљање података о броју
ученика који похађају допунску
наставу из одређеног предмета
Тимски рад у планирању допунске
наставе ради унапређења
Праћење броја ученика
на часовима допунске наставе током
године и успеха ученика
Састављање извештаја о
постигнутим
променама
Обавештење родитеља о
присутности на часовима допунске
наставе.

Задатак бр.3
Обележавање
значајних
датума и других
културних,
хуманитарних и
спортских
активности у

Тим за ваннаставне активности
израђује план
Организовање
Разноврсних активности ученика у
школи и ван ње( Дан земље,Дан
детета,Дан без дуванског дима,Дан
воде),манифестација( Дечја
недеља,У сусрет празницимаВаскршњи и Божићни вашар
Даншколе,Св.Сава,спортске
активности,изложбе,посете..)
Писање годишњег извештаја

Време
реализације
Континуирано
током 2022-2023

Носиоци посла
Тим за РП,
наставници

Континуирано
током 2022-2023
Тим за РП,
наставници

Континуирано
током 2022-2023

Тим за
РП,задужени
наставници,тим
за ваннаставне
активности

Континуирано
током 2022-2023
Педагог
Разредне
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школи
(мера4)

Задатак бр.4
Спровођење
програма
професионалне
оријентације за
ученике
(мера11)

старешине ,Тим за
РП

Едукација одељенских старешина
Реализација програма
професионалне оријентације кроз
програме одељенске
заједнице,радионице и сарадњу са
средњим школама посебно у 7. И 8.
Разреду.
Реални сусрети са родитељима
различитог занимања.
Посета занатским радионицама и
предузећима.
Израда извештаја
Континуирано
током 2022-2023

Подстицање ученика да брину о
свом здрављу кроз боравак у
природи,организовање
кросева,спортских такмичења…

Континуирано
током 2022-2023

Тим за
РП,задужени
наставници

Континуирано
током 2022-2023

Тим за
РП,задужени
наставници,тим
за ваннаставне
активности

Задатак бр.5
Промовисање
здравих стилова
живота и
заштите
животне средине
(мера4)
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ЕТОС
Развојни циљ 1.
Побољшати квалитет и квантитет сарадње и партнерских односа на релацији родитељ- школа
кроз правовремену информисаност и заједно инициране активности

Задаци

Активности

Време
реализације
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Задатак бр.1
Правовремено
информисање
родитеља/старатеља

Задатак бр.2
Организовање и
реализација едукације
родитеља о важним
васпитним темама

Задатак бр.3
Укључивање родитеља у
школске активности

-Редовно информисање родитеља о
Континуирано
напредовању, интересовањима и
током 2022-2023
социјалној интеракцији деце
-Редовно информисање
родитеља/старатеља са Статутом школе,
Годишњим планом, правилницима и
другим законским и школским
прописима
-Редовно упућивање
родитеља/старатеља код педагога и
других доступних ресурса (институције,
појединци, литература..)
Укључивање родитеља у израду ИОП-а
-

Испитивање родитеља о начину
партиципације у школском животу и
васпитним темама
Припремање и реализација тематских
састанака нпр:
-Водич за родитеље првака;
-Адаптација ученика 5. Разреда
-Радне навике и мотивисаност ученика
-Улога родитеља у ПО-ји деце
-

Континуирано
током 2022-2023

Саветодавни рад са родитељима
-Испитивање родитеља о врсти
Континуирано
заједничких активности
током 2022
-Организовање заједничких активности
деце, родитеља и наставника(излети,
спортски турнири, хуманитарне акције
-Позивање родитеља на приредбе и
изложбе
-Укључивање родитеља у представљање
одређених занимања у оквиру програма
ПО
-Учествовање у уређењу и
оплемењивању учионичког
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простора

ЕТОС
Развојни циљ2.
Повећање безбедности и сигурности ученика у школи и пријатан школски амбијент за све.
Задаци
Активности
Време
Носиоци
реализације
посла
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Задатак бр.1
Побољшавање
квалитета рада
дежурних
наставника

План Едукација о обавезама и
одговорностима дежурних наставника.
Израда мапе ризичних места
Појачано дежурство и контрола
наставника

Направити плакат који изражава
негативан став према насиљу и
шематски приказује мрежу за решавање
Задатак бр.2
проблема у конфликтним ситуацијама и
Формирањe мреже именима тима и окачити у холу школе
за решавање
У холу школе поставити кутију
проблема насиља
поверења
и предузимање
Наставити са већ разрађеним
превентивних
активностима које се примењују
активности
годинама у циљу превенције насиља

Улазни простор школе уредити да
показује добродошлицу(оплеменити
хол школе прикладним
намештајем,дечјим радовима и сл.)
Оплемењивање простора за
индивидуалне разговоре ученика и
наставника

Континуирано
Тим за
током 2022-2023 безбедност

Континуирано
током 2022-2023
Чланови
ШРТ-а
Школски
педагог,псих
олог
Учитељи
Разредне
старешине
Школски
полицајац
Секретар
школе

Континуирано
током 2022

Тим за
уређење
простора
Министараст
во
Донатори
Учитељи
Наставници

Задатак бр.3
Обезбедити да
школски амбијент
буде пријатан за
све

ЕТОС
Развојни циљ3.
Оснаживање ученичке иницијативе (активна партиципација ученика преко Ученичког
парламента.
Задаци
Активности
Време
реализације
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Задатак бр.1
Истицање ученичке
креативности и њихових радова

Задатак бр.2
Сензибилисаност ученика за
квалитетније међусобне односе

Уређивање учионица ученичким
радовима Уређивање школских
ходника ученичким радовима
Уређивање простора где ученици
проводе одморе

Организовање дружења ученика кроз:
излете, посете, журке, квизове,
такмичења, хуманитарне и спортске
активности

п
о
с
л
а
Континуирано
У
током 2018-2023 ч
е
н
и
ч
к
и
Континуирано
п
током 2022-2023 а
р
л
а
м
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т
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ч
е
н
и
ч
к
и
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ
РЕСУРСИМА
Развојни циљ 1.
У наредном периоду у школи ће се развијати праведно, транспарентно и демократично
руковођење са већим степеном одговорности у менаџменту школе, које ће допринети
повећању ефикасности и успешности остваривања постављених образовних циљева, али и
континуирано спровођење самовредновања и вредновања рада школе.
Задаци
Активности
Време
Н
реализације
ос
и
о
ц
и
п
ос
л
а
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Задатак бр.1
Упознати све запослене са
систематизацијом радних
места и поделом задужења у
текућој години

Задатак бр.2
Ефикаснија организација
Тимова и редовно
извештавање о резултатима
рада истих

Задатак бр.3
Унапређење педагошкоинструктивног увида и
надзора рада и мотивисање
запослених на
самовредновање

-Израда решења о задужењима за
Континуирано
текућу школску годину
током 2022-2023
-Информисање запослених о
задужењима и одговорностима које из
истих произлазе
-Редовно праћење реализације свих
облика рада који су предмет решења

Формирање тимова и ажурирање
чланова и плана рада
Планови рада тимова
Квартални извештаји тимова ( а по
потреби чешће)

Посете директора часовима са јасним
циљевима исте
Посете психолога и педагога
часовима
Наставници током планирања рада
користе самовредновање и
прилагођавају методе, облике рада у
складу са резултатима
самовредновања
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Континуирано
током 2022-2023

Континуирано
током 2022-2023
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ
РЕСУРСИМА
Развојни циљ 2.
У наредном периоду интензивније радити на менаџерским пословима , обезбеђивању
додатних финансијских средстава за побољшање услова рада,развијање механизма за
мотивисање запослених као и јачање сарадње са локалном заједницом.
Задаци

Активности
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Време
реализације

Нос
иоц
и
пос
ла

Задатак бр.1
Аплицирање на пројекте за
опремање школе,стручно
усавршавање запослених и
побољшање општих услова рада

Задатак бр.2
Продубљивање и проширивање
сарадње са
установама,организацијама и
локалном заједницом

Задатак бр.3
Развијање механизма за
мотивисање запослених и рад на
побољшању међуљудских односа
у колективу

-Праћење расписаних конкурса
за пројекте
Израда пројеката
Реализација пројеката по
њиховом плану и динамици

Праћење и учествовање у
активностима установа и
организација које могу
допринети квалитету рада
школе
Учествовање у активностима
локалне заједнице који
доприносе бољем имиџу школе
Сачињен правилник о
награђивању запослених који се
доследно примењује
Заједничке активности
запослених у циљу унапређења
међуљудских односа

Дир
Континуирано
током 2022-2023 екто
р

Континуирано
током 2022-2023

Руко
води
лац
Тим
а за
мена
џме
нт
шко
ле

Континуирано
током 2022-2023 Дир

екто
р
Руко
води
лац
Тим
а за
марк
етин
г
шко
ле

Дир
екто
р
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12.3.План рада тима за самовредновање рада школе
Име и презиме
занимање
представник
Весна Бурнић,
Ивана Јовановић,
записничар
Милена Савић,
Јелена Радојичић

Улога у тиму

проф разредне наставе
проф разредне наставе
проф математике

Наставника

Председник

проф енглеског језика

Марија Мијаиловић

ученик

Ученички парламент

Сандра Мишковић
Марија Савић
Маријана Пушић
Славица Бијелић

родитељ

Представник СР

члан
члан

педагози

Стручне службе

Координатор

Време
До септембра

директор
Активности
Формирање тима и
израда плана рада за
школску 2022-23.
годину

септембар

Договора о областима
самовредновања
Расподела задужења
унутар тима

новембар – децембар
март - април

Прилагођавање
постојећих или израда
нових инстумената.
Прикупљање података
добијених
истраживањем и
других доказа за
вредноване области

децембар - мај

Обрада и анализа
података

Начин реализације

Носиоци реализације

Директор
Руководилац тима
Сви чланови

Формиран тим
Урађен план рада

Чланови тима

Одабране области
квалитета за
самовредновање у овој
школској години
Подељени задаци
члановима тима

Чланови тима

Извршено вредновање
области у складу са
Стандардима
квалитета рада
установа

Чланови тима

Квантитативно и
квалитативно
обрађени подаци,
анализирани са више
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децембар - јун

Извођење закључака и
писање извештаја са
мерама за унапређење

Чланови тима

јун и август

Анализа рада и прелог
плана рада за следећу
шк. годину

Чланови тима

аспекта (запослени,
ученици, родитељи)
Уочене слабости и
изнете мере за
унапређење појединих
подручја (индикатора)
Извреднован рад и
изнете сугестије за
побољшање

АКЦИОНИ ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА ОБЛАСТИ
ЕТОС
Након спроведеног самовредновања кључне области Етос уочено је да су сви стандради
процењени на нивоу 3. Планиране активности имају за циљ унапређење стандарда чији су
одређени показатељи процењени најнижим оценама, као и очување квалитета боље
вреднованих показатеља и стандарда.
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ЧОС у сваком одељењу на тему
конструктивног решавања
конфликата, по један час на
почетку сваког полугодишта
ЧОС у сваком одељењу на тему
дискриминатроног понашања

Септембар 2022.

ОС
Стручни
сарадници

Организација различитих
активности поводом
обележавања значајних датума
Организација излета, посета
позоришту, биоскопу, музеју и
сл. (као вид награђивања) за
ученике који остварују запажене
резултате и успехе.
Утврђивање критеријума
награђивања запослених
Укључивање ученика са
сметњама у развоjу и
инвалидитетом у обележавање
важних датума у школи,
приредби (пријем првака,
школска слава и сл.)

Јануар/фебруар
2023.

НАЧИН ПРАЋЕЊА

Увид у Ес Дневник
Увид у Ес Дневник

Октобар 2022.

ОС
Фотографије,
извештаји, сајт школе

Током године

Тим за
ваннаставне
активности
Предметни
наставници и ОС

Август 2022.

Комисија

Увид у критеријуме

Август
Јануар

ОС
Руководиоци
секција

Реализација приредби,
фотографије, извештаји

Током године

Током године

187

Фотографије,
извештаји, сајт школе

Угледни ЧОС са циљем
превенције насиља
Сви запослени добро познају
Протоколом о заштити
деце/ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у
образовно-васпитним
установама.
Укључивање родитеља у улогу
предавача при представљању
различитих занимања у оквиру
професионалне оријентације
Направити збирку примера
добре праксе – из сваког
разредног већа реализовати по
један угледни час

Новембар 2022.
Учитељ/наставник

Припрема
Ес Дневник

Август/септембар
2022.

Тим за заштиту
ученика од насиља

Састанци Тима за
заштиту ученика од
насиља

Током године

ОС и Тим за
професионалну
оријентацију

Фотографије,
извештаји, сајт школе

Руководиоци
разредних већа

Припреме, присуство
часу, Ес Дневник

Током године

12.4.План рада тима за професионални развој
Професионални развој наставника јесте процес унапређивања вештина и компетенција
наставника у циљу унапређења квалитета наставе, као и учења и постигнућа ученика.
Наставник и стручни сарадник је дужан да се стално усавршава ради успешнијег остваривања и
унапређивања образовно-васпитног рада и стицања компетенција потребних за рад, у складу са
општим принципима и за постизање циљева образовања и стандарда постигнућа.
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).
Kомпетенције стручног усавршавања су:
К1 - KОМПЕТЕНЦИЈЕ 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
ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ везане за стручно усавршавање су:
1. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области
иновативних метода наставе и управљања одељењем
2. учење да се учи и развијање мотивације за учење
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3. здравствено образовање и развијање здравих стилова живота
4. комуникацијске вештине
5. одрживи развој и заштита животне средине
6. превенција насиља, злостављања и занемаривања
7. превенција дискриминације
8. инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвеномаргинализованих група
9. сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима
10. информационо-комуникационе технологије
Циљеви тима за професионални развој:
➢ јачање компетенција наставника
➢ унапређивање образовно-васпитног рада
➢ остваривање циљева и стандарда постигнућа ученика
Задаци тима:
– Израда плана стручног усавршавања у установи и ван установе
– Обавештавање наставника о актуелним семинарима
– Праћење стручног усавршавања у установи и ван ње
– Организација одржавања семинара у школи
– Праћење рада приправника
Чланови тима за професионални развој:
1. Aндријана Станојевић (координатор тима)
2. Јелена Радојичић (записничар)
3. Марија Савић
4. Слађана Жарковић
5. Андријана Новаковић
6. Александар Жуњић

време

активност

Носиоци активности

август 2022.
- Формирање тима
- Одређивање координатора Тима;
- Организација рада тима, подела задужења
и израда годишњег плана
Координатор и чланови Тима
- Израда образаца за праћење
стручног усавршавања унутар
установе и ван установе;
- Упознавање наставника са обрасцем о
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вредновању стручног усавршавања
септембар 2022.
- Анализа потреба стручних већа за
стручним усавршавањем ван установе;
- Предлог о избору семинара на нивоу
школе
ЛППР:
-Усмеравање, помоћ у изради и прикупљање
личних планова професионалног развоја;
-Преглед и анализа личних планова;
- Предлози за унапређење ЛППР и праћење
реализације истих

Стручна већа

Координатор и чланови Тима

новембар 2022.
- Ажурирање базе података о стручном
усавршавању запослених
Тим за ПР
- Праћење реализације огледних/угледних
часова, тематских дана, радионица и других
облика усавршавања унутар установе
јануар 2023.
- Извештаји са семинара
-Анализа стручног усавршавања са аспекта
примене стечених копетенција и у
функцији побољшања образовних
постигнућа ученика
-Извештај о раду у првом
полугодишту.
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Стручна већа
Тим за ПР

март 2023.

Стручна већа
-Разматрање мотивације за стручним
усавршавањем и одржавање угледних
часова, радионица, тематских дана и сл. у
школи

Тим за ПР
Наставници

- Присуство наставника презентацијама
уџбеника различитих издавача
- Избор уџбеника за наредну школску
годину
јун 2023.
-Анализа стручног усавршавања са аспекта
примене стечених копетенција и у
функцији побољшања образовних
постигнућа ученика
- Унапређивање праксе похваљивања и
награђивања ученика

Стручна већа

Тим за професионални развој
Наставничко веће

- Организација завршног испита
Директор школе
- Прегледање документације (послатих
протокола)
-Евиденција о стручном усавршавању
( учитељи, наставници и стручни сарадници
достављају Тиму за ПР доказе: фотографије,
извештаје, сертификате, уверења,
потврде...о стручном усавршавању)
- Ажурирање базе података о стручном
усавршавању запослених и бодовање истог
-Писање извештаја о раду тима за
професионални развој
у току школске
године

- Рад на заказивању, организацији и
реализацији семинара;
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Тим за ПР
Директор школе
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12.5.ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ
садржај
значајне информације и
обавештења
јавне похвале
јавне критике
значајни догађаји у школи

облик, инструменти

реализатори

време

огласна табла, пано,
одељењски панои

новинарска секција,
ОС, педагог

према потреби

сакупљање прилога, стварање
фотодокументације, изложба
фотографија,оглашавање сајт

ученици, наставници,
родитељи, педагог

у складу са
Календаром рада
школе

табеле, прикази, графикони,
дијаграми

педагог

према календару
и Год. програму
рада педагога

изложбе радова ученика школе

руководиоци секција

према потреби

извештаји, прикази, прилози за
локални лист

новинарска секција,
педагог

према потреби

пријем првака у Дечји савез
културне манифестације и
приредбе
Дан школе и Школска слава
гостовања уметничких група
такмичења
другарске и матурске вечери
успех ученика на
класификационим периодима
резултати на такмичењима
педагошка истраживања
ликовно стваралаштво
ученика
литерарно стваралаштво
према потреби ученика
технички радови
сарадња Савета родитеља
школе и Школског одбора са
привредним субјектима у
окружењу
Ажурирање сајта школе
Отварање Facebook странице
школе и постављање
обавештења

сајт школе

оглажавање на страници
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наставник
информатике,
библиотекар
наставник
информатике,
библиотекар

У току 2022/23.
године
У току 2022/23.
године

Носиоци
активности

ОКТОБАР

СЕПТЕМБА
Р

Активности по месецима
- Организација и праћење пријема првака;
- Осмишљавање активности за текућу
школску годину;
- Организација активности за Дечју недељу;
- Праћење активности ученика школе током
Дечје недеље (праћење и постављање
материјала на Фејсбук профил и сајт школе);
- Праћење спортских догађаја поводом ечје
недеље;
- Подела задужења за оглашавањена сајту
школе;

- Учитељи
- Наставници
Учешће у организацији, праћење
- Тим за маркетинг и архивирање различитих
активности у оквиру и изван
школе:
- Учитељи
- Наставници
- Тим за маркетинг
- Драмскорецитаторска
секције

НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР

- Договор око Новогодишње приредбе и
хуманитарне акције;
- Организација активности поводом Дана
толеранције (16. новембар), праћење
реализације активности и постављање
материјала на Фејсбук профил и сајт школе;
- Договор око организације Новогодишње
приредбе и хуманитарне акције;
- Договор око прославе Дана школе и Светог
Саве;

•

•

- Редовно ажурирање сајта школе и Фејсбук
профила;

•

- Учитељи
- Наставници
- Тим за маркетинг
- Драмскорецитаторска
секције
•

-Обележавање Светог Саве и прослава Дана
школе (праћење и постављање материјала на
Фејсбук профил и сајт школе);

•

Учешћа ученика у
различитим
манифестацијама,
приредбама и осталим
активностима на нивоу
локалне самоуправе;
Праћење различитих
такмичења ученика на свим
нивоима;
Извештавање и
обавештавање ученика и
родитеља путем
електронских медија
(датуми уписа ученика у
први разред, полагања
пријемних испита,
објављивање резултата,
листе жеља, дани отворених
врата разредних
старешина…)
Снимање и фотографисање
активности;
Ажурирање сајта школе и
Фејсбук профила.

- Полугодишњи извештај о раду Тима;
- Праћење школских такмичења;

ФЕБРУАР

Начин реализације

- Договор и организација посете будућих
првака нашој школи (позоришна представа,
пројекција цртаног филма, обилазак
школе…);
- Посета предшколаца нашој школи;

- Учитељи
- Наставници
- Тим за маркетинг
- Драмскорецитаторска
секције
- Педагог
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Учешће у организацији, праћење
и архивирање различитих
активности у оквиру и изван
школе:
•

Учешћа ученика у
различитим

МАРТ

- Организација активности поводом
обележавања значајних датума, праћење
реализације активности и постављање
материјала на Фејсбук профил и сајт школе:
•
•
•

•

Међународни дан жена (8. март),
Светски дана поезије (21. март),
Недеље здравља уста и зуба.

•

АПРИЛ

- Организација активности поводом
обележавања значајних датума, праћење
реализације активности и постављање
материјала на Фејсбук профил и сајт школе:
•
•
•
•
•
•
•
•

Мислиша
Смотра рецитатора
Светски дан шале (1. април),
Међународни дан дечје књижевности
(2. април),
Светски дан спорта (6. април),
Светски дан планете Земље (22.
април),
Светски дан књиге (23. април),
Међународни дан игре (29. април).

- Учитељи
- Наставници
- Тим за маркетинг
- Драмскорецитаторска
секције
- Педагог

•
•

манифестацијама,
приредбама и осталим
активностима на нивоу
локалне самоуправе;
Праћење различитих
такмичења ученика на свим
нивоима;
Извештавање и
обавештавање ученика и
родитеља путем
електронских медија
(датуми уписа ученика у
први разред, полагања
пријемних испита,
објављивање резултата,
листе жеља, дани отворених
врата разредних
старешина…)
Снимање и фотографисање
активности;
Ажурирање сајта школе и
Фејсбук профила.

МАЈ

- Припрема различитих активности поводом
Васкрса, праћење реализације активности и
постављање материјала на Фејсбук профил и
сајт школе;
- Организација активности поводом Недеље
здравља уста и зуба, праћење реализације
активности и постављање материјала на
Фејсбук профил и сајт школе;

- Учитељи
- Наставници
- Тим за маркетинг
- Педагог

- Организација и праћење Завршног испита;

ЈУН

- Организација активности поводом
обележавања значајних датума, праћење
реализације активности и постављање
материјала на Фејсбук профил и сајт школе:
•
•

Међународни дан деце (1. јун),
Светски дан заштите животне
средине (5. јун).

- Учитељи
- Наставници
- Тим за маркетинг
- Педагог

ЈУЛ

- Праћење Завршног испита (полагање и
резултати)
- Објављивање листе жеља и резултата уписа - Наставници
у средње школе;
- Тим за маркетинг
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Учешће у организацији, праћење
и архивирање различитих
активности у оквиру и изван
школе:
•
•
•
•

Учешћа ученика у
различитим
манифестацијама,
приредбама и осталим
активностима на нивоу
локалне самоуправе;

•

АВГУСТ

•

- Писање и подношење годишњег извештаја
Наставничком већу;
- Прављење плана рада и активности за
наредну школску годину;

•
•

Праћење различитих
такмичења ученика на свим
нивоима;
Извештавање и
обавештавање ученика и
родитеља путем
електронских медија
(датуми уписа ученика у
први разред, полагања
пријемних испита,
објављивање резултата,
листе жеља, дани отворених
врата разредних
старешина…)
Снимање и фотографисање
активности;
Ажурирање сајта школе и
Фејсбук профила.

12.6. План рада тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у
Републици Србији су:
1. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Ученик уочава структуру градива тј. активно одваја битно од небитног.
Ефикасно користи различите методе учења.
Разликује чињенице од ставова, веровања и мишљења.
Уме да процени степен у ком је овладао градивом.
Ослањајући се на претходна знања и искуства, ученик је у стању да организује учење,
самостално или у групи, на ефикасан начин и у складу са сопственим потребама.
Ученик је свестан начина на који учи и расположивих ресурса за учење (књиге, интернет,
друге особе итд.), мотивисан је да учи, може да управља процесом учења и превазилази
тешкоће са којима се суочава током учења.
2.ОДГОВОРНО УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ
ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ
Активно учествује у животу школе.
Поштује разлике.
Познаје др. културе и традиције.
Развија толеранцију.
Активно, компетентно и критички учествује у ДД.
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3. ЕСТЕТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА
Подразумева прихватање важности креативности и естетских вредности у читавом низу
медија и у свим уметностима.
4. КОМУНИКАЦИЈА
ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ
Познавање:
Усмене и писане комуникације;
Комуникације путем интернета и телефона;
Уме јасно да искаже одређени садржај (усмено и писано);
Уважава саговорника;
Изражава своје ставове и мишљења, осећања и вредности на позитиван и аргументован
начин;
Негује културу дијалога.
5. ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ОКОЛИНИ
ЕКОЛОШКА КОМПЕТЕНЦИЈА
Подразумева разумевање и спремност за ангажовање у заштити природе и природних
ресурса.
6. ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ
БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ
Подразумева:
Правилну исхрану;
Заразне болести и њихову превенцију;
Правилну употребу лекова;
Пружање прве помоћи;
Бављење спортом;
Превенцију од болести зависности.
7. ПРЕДУЗИМЉИВОСТ И ОРЈЕНТАЦИЈА ПРЕМА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
ПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
Ученик показује иницијативу у упознавању са карактеристикама тржишта рада.
Има развијене вештине тражења посла.
Уме да идентификује и адекватно представи своје вештине и способности.
Има способност представљања адекватних и реалних циљева.
8. РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈА
РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА
Зна да је за разумевање догађаја и доношење исправних одлука потребно имати и
поуздане податке.
Уме да процењује поузданост података и препозна могуће узроке грешке.
Користи табеларни и графички приказ података и уме да их чита и тумачи.
Користи информационе технологије за чување, презентацију и основну обраду података.
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9. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Ученик: испитује проблемску ситуацију.
Проналази могућа решења.
Упоређује различита могућа решења.
Примењује изабрано решење и прати његову примену.
Вреднује примену датог решења и идентификује добре и слабе стране.
Ученик је у стању да препозна, разуме и реши проблемске ситуације у којима решење није
видљиво на први поглед, користећи знања и вештине стечене из различитих предмета.
10.САРАДЊА
ВЕШТИНА САРАДЊЕ
Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе.
Доприноси постизању договора о раду заједничког рада.
Активно слуша и поставља релевантна питања.
Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групе.
11. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА
ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Подразумева сигурну и критичку употребу електронских медија на послу, у слободном
времену и комуницирање.
Кључне компетенције треба да буду мултифункционалне, како би могле да се употребе за
реализацију различитих циљева, преносиве, и стога применљиве у различитим контекстима, као и
да створе предуслов за решавање различитих проблемских ситуација са којима се појединац
сусреће. Кључне компетенције су предуслов за адекватно лично испуњење у животу, рад и
целоживотно учење.
Циљ и задаци тима: прикупљање и анализа извештаја о развијању међупредметних
компетенција и предузетништва.
Међупредметне компетенције се реализују кроз сарадњу и координацију активности више
наставника, односно наставних предмета, иновирање метода рада на часу, употребу одговарајућих
наставних средстава и прилагођавање садржаја. Задатак овог Тима је да активно учествује у
планирању и евалуацији планова стручних већа и да подстиче имплементирање међупредметних
компетенција у планове. Ученици треба да буду укључени у различите пројекте који имају за циљ
упознавање са предузетништвом.

Тим за развој међупредметнихкомпетенција и
предузетништва

1.
2.
3.
4.
5.

Драган Малешевић – координатор
Радивоје Милутиновић
Сара Рафаиловић- записничар
Славица Бијелић
Александар Жуњић
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План рада тима за развој међупредметних компетенција и предузетништваза школску
2022/2023.
Временска
динамика

Активности
- Формирање Тима;
- Израда Плана рада;
- Писање и усвајање Плана рада и активности Тима;

септембар 2022.
године

Носиоци
активности
Координатор и
чланови Тима

- Међупредметне компетенције и предузетништво у
Законским оквирима, циљ - упознавање Наставничког већа
са законским основама;

септембар, октобар
2022. године

Координатор

- Јачање и оснаживање компетенција наставника за развој
међупредметних компетенција и предузетништва код
ученика – интерна обука у школи, похађање семинара,
обука, обука од стране наставника, стручне службе...;

током године према
плану СУ

Чланови Тима,
учитељи,
наставници

- Размена искустава;
- Искуство наставника, проблеми на које су наилазили при
планирању, одговори на питања колега и слично;

током године

Наставници,
учитељи,
стручна служба

Планирање и
реализација
пројектне наставе
(пројеката)

Планирање и
реализација
тематске наставе

Састанак учитеља и предметних
наставника - идеје за пројектну
наставу, по један пројекат;

септембар, октобар
2022. године

Учитељи,
наставници,
сарадници

Планирање пројектне наставе садржаји, динамика, продукти,
носиоци;

септембар, октобар
2022. године

Учитељи,
наставници,
сарадници

Реализација планиране пројектне
наставе;

током године према
плану

Учитељи,
наставници

Презентација продуката пројектне
наставе реализоване током целе
школске године;

фебруар, јун 2023.
године

Тим,
ученици,
учитељи,
наставници

Састанак учитеља и предметних
наставника и одређивање тема за
тематску наставу (у сваком разреду
по једна тема);

септембар, октобар
2022. године

Учитељи,
наставници,
сарадници

Планирање тематске наставе садржаји, динамика, носиоци;

септембар, октобар
2022. године

Учитељи,
наставници,
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сарадници
Учитељи,
наставници,

Реализација часова тематске наставе;

током године према
плану

Прикупљање базе припрема учитеља
и наставника за час које су примери
добре праксе у развијању
међупредметних компетенција
(електронска база);

током године

Чланови Тима

Реализација угледних часова који су
пример развоја међупредметних
компетенција код ученика;

током године

Чланови Тима

фебруар, јун 2023.
године

Координатор

фебруар, јун 2023.
године

Чланови Тима

- Вредновање рада Тима;

фебруар, јун 2023.
године

Координатор и
чланови Тима

- Подношење извештаја о раду Тима за 2021/22. годину
НВ, Пед. колегијуму, ШО;

фебруар, јун 2023
.године

Координатор и
чланови Тима

Едукација учитеља
и наставника за
развијање
међупредметних
компетенција код
ученика

Презентација реализоване пројектне
и тематске наставе - Наставничко
веће, анализа развоја
међупредметних компетенција код
ученика;
- Анализа годишњих и оперативних планова – утврђивање
односа планираних и реализованих међупредметних
компетенција, као и евалуацију истих;

12.7. План рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
Циљеви: успостављање интерног система праћења квалитета у школи, коодринисање свих
активности и мера које предузимају стручни органи, тимови и педагошки колегијум.
Садржај рада

Области
рада

Планиране
активности

Оријента
ц.
Носиоци
време
посла
реализац
ије
или
учестало
ст
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Циљна
група

Очекивани
ефекти
плана
и предлог
критеријума
успешности
за план

Особа
или тим
који
врши
евалуаци
ју плана

1.)Школски
програм и
Годишњи
план рада

1.Формирање
тима,
изборкоординатор
а

Јун 2022.

Директор и
наставничк
о веће

Запослени
у установи
Ученици
школе
Родитељи

2.) Настава и
учење
3.) Образовна
постигнућа
ученика

2.Утврђивање
задатака и
активности из
развојног плана
школе и
Годишњег плана
рада за школску
2022/2023 год,
подела задужења

Септембар
2022.

Координат
ор тима,
чланови
тима

5.)Етос

Реализоване
радионице
Фебруар
2023.

Координат
ор тима,
чланови
тима

Запослени
у установи
Ученици
школе
Родитељи

6.)организаци
ја рада школе
и управљање
људским и
материјалним
ресурсима

4.Организација и
реализација
активности
предвиђених
Годишњим
планом рада

Урађени ИОП-и
за ученике који
су обухваћени
планом,
извештаји са
такмичења

4.) Подршка
ученицима
3.Анализа
извештаја
самовредновања
за предходни
циклус, Развојног
плана и Плана
унапређења рада
школе

Подељена
задужења свим
члановима тима

до краја
школске
године

Координат
ор тима,
чланови
тима

Запослени
у установи
Ученици
школе
Родитељи

5.Праћење
реализације
активности
предвиђених
Планом рада

до краја
школске
године

6.Израда
извештаја о
реализованим
активностима

јун 2023.

Координат
ор тима,
чланови
тима

Чланови
тима

201

Запослени
у установи
Ученици
школе
Родитељи
Запослени
у установи
Ученици
школе
Родитељи

Реализована
гостовања
Реализоване
иницијативе
Израђени
школски
програми у чије
планирање
неких елемената
су били
укључени
родитељи и
ученици
Угледни и
огледни часови,
планови са јасно
назначеном
корелацијом
између предмета

Тим за
самовредно
вање
Тим за
израду
Годишњег
плана рада
школе
Тим за
израду
ИОП-а
Тим за
развијање
међупредм
етних
компетенци
ја
пројектну
наставу и
предузетни
штво
Тим за
израду
школски
програма

Тим за
обезбеђива
ње
квалитета и
развој
установе

7.Предлог мера за
унапређење рада
тима

јун 2023.

Чланови
тима

Запослени
у установи
Ученици
школе
Родитељи

Одржано 3часа
амбијенталне
наставе

АКЦИОНИ ПЛАН РАДА
ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

ОБЛАСТ
ЦИЉ

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
ВРЕДНОВАЊЕ

1.) ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Израда Годишњег плана рада школе у складу са важећом законском регулативом и актуелним
потребама школе
Планирање прилагођавања програма наставе и учења према индивидуалним способностима
ученика
Планирање наставе и учења у циљу развоја свих међупредметних компетенција
Планирање и реализација наставе оријентисане на процес и исходе учења
Планирање и реализација пројектне наставе
1.
2.
3.

Израда Годишњег плана рада школе
Израда ИОП 1 и ИОП 2 за ученике којима је потребна додатна подршка у настави
Израда ИОП 3 за ученике који имају потребу за продубљеном и проширеном обрадом
наставног градива, те показују посебна интересовања за додатни рад
4. Одржавање радионица: предузимљивост и оријентација ка предузетништву
5. Гостовање стручњака различитих профила из ваншколске средине
6. Индивидуалне и групне иницијативе наставника и других сарадника
7. Укључивање ученика и родитеља у планирање неких елемената школског програма
8. Повезивање предметних садржаја различитих предмета (тзв. корелација)
9. Појачана међупредметна сарадња
10. Групни и тимски рад
11. Пројектна настава
12. Учење на лицу места, у спољашњој средини, искуство из прве руке – амбијентална
настава
Септембар
Током текуће шк. год.
Тим за ИОП и Педагошка служба, наставници предметне и разредне наставе
Урађени индивидуални образовни планови
Извештаји стручних актива по одржаним такмичењима (школско, општинско, окружно,
републичко)
Одржано 36 часовиа пројектне наставе у 1. разреду, као и 20 часова у предметној настави у 5. и 6.
разреду
Одржано 10 часова амбијенталне наставе
Фотографије
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ОБЛАСТ
ЦИЉ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕДНОВАЊЕ

ОБЛАСТ
ЦИЉ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕДНОВАЊЕ

ОБЛАСТ
ЦИЉ
АКТИВНОСТИ

2.) НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Активно учешће ученика и наставника у настави ради остваривања бољих резултата
1.
2.
3.
4.

Реализација огледних и угледних часова
Реализација диференциране и индивидуализоване наставе
Ученици припремају предавања
Одржавање радионица
a) „Коришћење енциклопедије и интернета“
b) „Технике решавања тестова знања

Током текуће шк. год.
Наставници разредне и предметне наставе
Ученици и предметни наставници
Педагози и наставници разредне и предметне наставе
1. Одржати огледних и угледних 15 часова
2. Одржати 40 часова диференциране наставе у нижим разредима
3. 20% ученика старијих разреда треба да припреми час
4. У одељењу петог разреда посветити по један ЧОС радиониици 1, а у осмом радионици 2

3.) ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Унапређење знања ради постизања бољих резултата на крајевима класификационих периода,
такмичењима и завршном испиту
1. Направити план додатне и допунске наставе
2. Направити план припреме за полагање завршног испита
3. Организација и реализација припремне наставе
4. Одржавање пробног завршног испита
1.
2.

3.
4.

Септембар
Септембар
Април
Током текуће шк. год.

1.
2.
3.
4.

Стручна већа
Стручна већа и стручна служба школе
Наставници предметне наставе
Наставници предметне наставе

Очекивати 5% боље резултате у односу на претходну шк.год.

4.) ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика
Превенција наркоманије у школи
1. Планирање и реализација слободних и ваннаставних активности – анкетирање ученика
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Посета сајму књига
Посета фестивалу науке
Oрганизовати тематске изложбе ученичких ликовних радова
Одржавање радионице „Методе и технике ефикасног учења“ у 5. разреду
Организовати хуманитарни вашар (колачи, играчке, рукотворине)
Превентивно образовање родитеља
Сарадња са Центром за Социјални Рад
Додатно информисање наставног и ненаставног особља о опасностима од злоупотребе
психоактивних супстанци
10. Стручно усавршавање наставника у циљу развијања компетенција за превентивни рад са
ученицима и родитељима
11. Превентивни рад са ученцима у области превенције наркоманије (редовна настава, ЧОС,
интерактивне радионице стручних сарадника школе, предавања)
12. Сарадња са Полицијском управом, Заводом за јавно здравље, Домом здравља, Центром
за социјални рад
1. јун
2. Током текуће шк. год.
3. Октобар
4. Децембар
5. Дечја недеља, Дан просветних радника, Свети Сава, Дан школе

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

1. Стручна већа
2. Наставници предметне и разредне наставе
3. Ученици са одељенским старешинама

ВРЕДНОВАЊЕ

1. Одржати по 36/72 часа слободних и ваннаставних активности по одељењу у нижим
2.
3.
4.
5.
6.

ОБЛАСТ
ЦИЉ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

разредима
Око 25% ученика виших разреда са одељенским старешинама треба да посети фестивал
Организовати 4 тематске ликовне изложбе
У сваком одељењу петог разреда по једна радионица „Методе и технике ефикасног
учења“
Организовати 2 хуманитарна вашара
Евалуациони упитници након реализованих превентивних активности у циљу превенције
злоупотребе ПАС

5.) ЕТОС
Неговање сигурне и безбедне средине за ученике
1.
2.
3.
4.
5.

Организовати трибине и дебате за ученике и родитеље на различите теме (насиље,
пубертет, васпитавање, болести зависности)
Примерне и успешне ученике истаћи и похвалити кроз књигу обавештења
Организовати спортски дан
Организовати излет за запослене
Украсити хол за Дан просветних радника, Дан школе и Матурско вече

1.
2.
3.
4.

У сваком полугодишту по једна
На крајевима класификационих периода
Септембар, јун
Август, јун
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5. Новембар, април, јун
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

1.
2.
3.
4.
5.

ВРЕДНОВАЊЕ

1. Организовати 2 трибине у првом, а две у другом полугодишту
2. Три књиге обавештења, по одржаним свим нивоима такмичења
3.

Одељенски старешина, педагог, психолог
Директор
Актив наставника физичког васпитања, одењенске старешине
Сви запослени у школи
Чланови ђачког парламента

Два спортска дана

4. Реализовати 2 излета
5. Украсити 3 пута хол у току шк.г
ОБЛАСТ

ЦИЉ

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

6.) ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
Благовремено информисање наставног особља о актуелностима у школи
Побољшање материјално-техничке опремљености школе
1.
2.
3.
4.
5.

Ажурирање огласне табле, сајта школе
Праћење конкурса за развојне пројекте
Прављење плана коришћења постојећих наставних средстава
Организација стручног усавршавања (похађање семинара)
Развој методологије самовредновања у односу на нови Правилник о стандардима
квалитета рада установа
6. Праћење развоја компетенција наставника и стручних сарадника у односу на захтеве
квалитетног васп.обр. рада, и резултате самовредновања
Током текуће шк. год.

1. Тим за маркетинг, директор, секретар, педагошка служба, стручна већа
2. Тим за развојно планирање, директор
3.
4.

ВРЕДНОВАЊЕ

1.
2.
3.
4.

Директор, стручни активи
Тим за професионални развој
Ажурирање вршити најмање два пута месечно
Два пута годишње
Један план на почетку шк.год. , а по један извештај о коришћењу на крају првог и другог
класификационог периода
Очекује се организација 3 општа семинара који могу похађати сви наставници

13.Вредновање рада школе
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Праћење степена остварености Годишњег плана рада школе и вредновање квалитета рада
јесу активности које ће се изводити континуирано током читаве школске 2022/23. године.
Главни носиоци активности на плану самовредновања рада школе, избора кључних области
за које ће се израдити и реализовати акциони планови у циљу побољшања рада, јесте тим за
самовредновање и вредновање рада школе. Детаљне анализе рада школе врше се на
класификационим периодима, на крају првог полугодишта и на крају наставне и школске године,
на основу чега се и сачињавају извештаји о раду школе.

евалуатори

начини

Директор, педагог и
секретар, спољни
евалуаториобезбеђивање
законитости и
нормативне
заснованости рада

Увид у документа

Директор, педагог,
спољни евалуатори

Увид уевиденционе
листе

Обилазак часова
редовне допунске,
додатне и секција
директора и педагога

Ученици - праћење и
вредновање рада и
напредовања ученика
Праћење положаја
ученика, спољни
евалуатори

Инструктивни рад
педагога

Протоколи,
разговор, анализа,
дискусија,
извештаји

Посете часовима,
разговор, увид у
оцене, продукте,
анализа

Разговори
Извештај и анализе

садржаји
-документацију за свакодневно континуирано праћење
осавремењавања образовно-васпитног процеса;
-документацију за свакодневно праћење остваривања фонда
радног времена за реализацију програмских задатака школе:
евиденција реализације фонда часова, - евиденција одсуства
са посла због боловања и приватних обавеза
-евиденција о стручном усавршавању наставника;
-документација о планирању наставног рада у школи;
-документација за праћење рада у школи: - хронологија рада
школе,- регистар планова и значајних припрема - регистар
извештаја о раду школе,
-књига награђених и похваљених ученика.
- евиденционе листе за праћење организације наставе,
- евиденционе листе за праћење примене иновација у раду,
- евиденционе листе за праћење сарадње са родитељима
ученика,
- праћење и вредновање припремања наставника за све
облике наставе (редовна, допунска, додатна) и слободних
активности
Директор и педагог ће у току године посетити најмање по
30 часова обавезне наставе и слободних активности. На
часовима се воде забелешке, а након тога разговори са
наставницима
- тестова знања и постигнућа;
- продуката ученичког рада (домаћи, писмени и контролни
задаци, ликовни радови,. технички радови и сл)
- процене личног задовољства ученика и наставника
оствареним напретком
- испитивањем ставова ученика (коришћењем скале
процене, анкетирањем...),
- вредновањем интересовања ученика за садржаје
активности у слободном времену,
- праћењем односа ученика према дужностима,
- социометријским испитивањем положаја ученика у
одељењском колективу
праћење и вредновање саветодавног рада са ученицима
(индивидуални, групни, пленарни)
праћење и вредновање саветодавног рада са наставницима,
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праћење и вредновање рада педагога на плану
осавремењавања образовно-васпитног процеса кроз:
праћење примене иновација у образовно-васпитном
процесу,
израду инструмената за мерење и процењивање образовноваспитних резултата (серија микро-задатака објективног
типа за континуирано праћење ученика из разних предмета,
чек-листе за посматрање активности на часу,
социограми
инструменти за процењивање интеракција ученика на
наставном часу, инструменти за процењивање резултата
рада наставника на часовима образовно-васпитног рада и
сл.).

Школском одбор
Савет родитеља,
спољни евалуатори

директор,
спољни евалуатори

Извештај и анализе

Израда одговарајуће
документације

Успех ученика ће се утврдити и пратити и после сваког
наставног периода. Ученици ће у сваком периоду имати
најмање по две оцене из сваког наставног предмета у једном
полугодишту.
У току године вршиће се анализа остваривања Годишњег
програма, а резултати анализе саопштаваће се Школском
одбору и Наставничком већу, Савету родитеља,
Педагошком колегијуму
Посебна пажња ће се посвећивати педагошко-психолошкој
заснованости наставе, примени нових облика и метода,
увежбавању методичко-дидактичких принципа иновација у
наставни рад.
О добијеним резултатима расправљаће се на Наставничком
већу.
вођење хронологије школе, летописа,
- регистар планова и програма,
- регистар извештаја о раду школе,
- ажурирање сајта школе,
- фото документација школе,
- регистар додељених признања ученицима и наставницима,
- друга документа законом обавезна или потребна

Процена квалитета реализације васпитно - образовних задатака представља везу између
очекиваних (прогнозираних) резултата и чињеничног стањаоствареног у школи. У циљу
објективног сагледавања квалитета рада на почетку годинеформира се тим, одређује област,
активности, кроз већа се путем извештаја даје информацијао резултатима рада.
Време праћења
(временски период)

Субјекти који прате
(ниво праћења)
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Облици и начин праћења

Тромесечно –класификациони
периоди

Стручни активи,
Разредна већа,
Наставничко веће,
педагог,
Школски одбор

Анализа успеха и владања
ученика, анализа угледних
часова, мини истраживачки
рад, резултати натакмичењима и сл.

Полугодишње

Стручна већа,
Разредна већа,
Наставничко веће,
Школски одбор,
Савет родитеља

Анализа успеха и владања
ученика, соцене, постигнућа,
извештаји, на основу
педагошко-инструктивног
рада и др. резултата
директора, педагога и

Годишње - на крају школске
године, самовредновање

Сви стручни органи,
педагог, логопед,
Школски одбор,
Министарство
просвете

Анализа успеха и владања, ЗИ
ученика 8. разреда на,
успех на такмичењима, ранг
школе др.

У току школске године 3 пута годишње врши ће се анализа реализовања Годишњег плана
рада школе и то на крају Првог класификационог периода, детаљно крајем првог полугодишта и на
крају школске године. Са овом анализом директор школе ће упознати Наставничко веће, Школски
одбор и Савет родитеља.
Анализу Годишњег плана рада припремају директор школе, педагог школе и председници
стручних већа. Анализа се ради у писаној форми са прилозима.
Преко Савета родитеља које организује директор и председник Савета родитеља, као и
разредне старешине сви ђачки родитељи биће упознати са резултатима образовно – васпитног
процеса и реализацијом Годишњег плана рада Школе.
Праћење треба да допринесе формирању стваралачке и радне атмосфере, сарадничких
односа пуних међусобног поверења, тако да умањује емоционалну пренапрегнутост и осигурава
мирну радну атмосферу.

14. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Годишњи план рада основне школе „Свети Сава“ у Попучкама је разматран на седнци
наставничког већа школе 12.09.2022.године, а усвојен је на седници Школског одбора
13.09.2022.године.
Уколико се укаже потреба да се план допуни новијим садржајима или изврше неке корекције то ће
се учинити по истом поступку по којем је и донет овај план.

Основна школа „Свети Сава“
Попучке
Број:
Датум: 13.09.2022.године
На основу чл. 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019- др.Закони, 27/2018 - др. закон , 6/2020 и 129/2021) и
Статута Основне школе „Свети Сава“, а у вези са чланом 29. Закона о основном образовању и
васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 129/2021) и
чланом 62. („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017,27/2018 и10/2019- др.Закони,27/2018 - др. закон , 6/2020
и 129/2021), Школски одбор на седници одржаној дана 13.09.2022. године донео је једногласну

ОДЛУКУ
Којом се усваја Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину.

Председник Школског одбора
____________________________________
/ Слађана Жарковић /
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