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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Приватне основне школе „Тврђава" Петроварадин
за школску 2019/2020. годину
1. УВОД
1.1. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛЕ
1. интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета,
ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и
интересовањима;
2. стицање квалитетних знања, вештина и ставова које су свима неопходне за лично
остварење и развој, инклузију и запослење и стицање и развијање основних
компетенција у погледу комуникације на матерњем језику, комуникације на
страним језицима, математичке писмености и основних компетенција у науци и
технологији, дигиталне компетенције, компетенције учења како се учи,
међуљудске и грађанске компетенције и културног изражавања;
3. развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
4. развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања
информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих
технологија;
5. оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина
у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу ради
унапређивања личног живота и економског, социјалног и демократског развоја
друштва;
6. развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и
образовање током целог живота и укључивање у међународне образовне и
професионалне процесе;
7. развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и
изражавања свог мишљења;
8. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и
занимања, сопственог развоја и будућег живота;
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9. оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са
захтевима занимања, потребама тржишта рада, развојем савремене науке,
економије, технике и технологије;
10. развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
11. развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне
средине, еколошке етике и заштите животиња;
12. развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и
ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства
и пријатељства; 9
13. развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски
уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских
права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде,
истине, слободе, поштења и личне одговорности;
14. формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног
идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање
и неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа,
националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање
мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне
баштине;
15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и
узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости;
16. повећање образовног нивоа становништва и развој Републике Србије као државе
засноване на знању.
1.2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Заснованост Годишњег плана рада на законским и подзаконским актима

Годишњи план рада сачињен је на основу следећих докумената:
1. Закон о основама система образовања и васпитања (,,Сл.гласник РС’’, Закон о
основама система образовања и васпитања -,,Сл.гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019)
2. Закон о основном образовању и васпитању (,,Сл.гласник РС’’, бр. 55/2013,
101/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019)
3. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији
Аутономне Покрајине Војводине за 2019/20. годину (,,Службени лист АП
Војводине” бр.25/2019)
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4. Правилник о стандардима квалитета рада установе (,,Сл. гласник РС- Просветни
гласник”, бр 14/2018)
5. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог
професионалног развоја (,,Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.5/2011)
6. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (,,Сл. гласник РС”, бр.81/2017)
7. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању –
“Сл.гласник РС”, бр. 34/2019)
8. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни
план, његову примену и вредновање ( «Сл.гласник РС», бр.74/2018)
9. Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај
обавезног образовања («Сл.гласник РС- Просветни гласник», бр.5/2010)
10. Правлник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања
за предмете српски језик, математика и природа и друштво («Сл.гласник РСПросветни гласник», бр.5/2011)
11. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање
и занемаривање (“Сл. гласник РС”, бр.46/2019)
12. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (“Сл. гласник РС –
Просветни гласник”, бр.5/2012)
13. Стручно упутствo о начину израде школске документације, бр.119-01-346/1/201401, Министарство просвете,науке и технолошког развоја
2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
2.1. ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА
Основна школа „Тврђава“ налази се у Петроварадину, у ул. Штросмајерова бр. 8.
Школаска зграда се налази на идеалној локацији, веома близу центру града, Градском
кеју, Петриварадинској тврђави, Дунавском парку, а довољно заштићена и издвојена на
неки начин. Зграда се налази у улици где је фреквенција саобраћаја сведена на минимум,
а ипак добро повезана са градским саобраћајницама и редовним аутобуским линијама.
Структуру школских просторија, према намени и функцији, сачињавају следеће
скупине просторија:
А) НАСТАВНЕ ПРОСТОРИЈЕ
1. Учионице опште намене – (4 учионице, површина сваке је 25м2 и служе за
извођење разредне наставе од првог до четвртог разреда). Свака учионица је
опремљена са по четрнаест столова за по једног ученика и исто толико столица,
једним столом затвореног према ученицима и столицом за наставника. Бела
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школска табла се налази у три учионице, док је у четбртој интерактивна табла. У
свакој учионици се налази по један зидни сат, као и на свакој етажи, у централним
заједничким просторима.
2. Кабинети – (4 учионице, површина три је 25м2, а једне 29,75м2, прва је језички
кабинет, друга уметнички кабинет, трећа кабинет за друштвене науке и четврта
кабинет за природне науке). Ове учионице су опремљене са четрнаест столова за
по једног ученика и исто толико столица, једним столом затвореног према
ученицима и столицом за наставника, као и белим зидном таблама.
3. У дворишту Школе налазе се две радионице које ће у будућем периоду бити
адаптиране за потребе наставе техничког образовања и ликовног васпитања
4. Библиотека је смештена у приземном делу, површине 14,50м2, и опремљена је
једним столом за библиотекара, столом за ученика и шест табуреа у бојама да би
ученици могли угодно да проводе време у њој. На зидовима се налазе полице, на
којима се налази преко четирихиљаде наслова, али ће се она током читаве школске
године допуњавати.
Б) ПРОСТОРИЈЕ ЗА ОПШТЕ ПОТРЕБЕ И ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ ШКОЛЕ
1. Вишенаменски простор је површине 57.87м2 и чини га трпезарија и
мултифункционална сала. Овај простор је погодан за одржавање креативних
радионица, родитељских састанака, школских приредби и других пригодних
свечаности због повољног положаја који заузима у оквиру школске зграде тј.
налази се у централном делу овог простора.
2. Школска кухиња је површине 35,78м2 и поседује радни сто са фијокама, висеће
ормаре, судоперу, шпорет, фрижидер и потребан прибор и посуђе од ростфраја. У
школској кухињи се храна неће припремати већ ће бити организована достава
готове хране која ће се у кухињи само сервирати.
3. Трпезарија је у склопу мултифункционалне сале и опремљена је довољним бројем
столова и столица.
В) ПРОСТОРИЈЕ ЗА УПРАВУ И ОСОБЉЕ
1. Просторија за директора школе је површине 11,07м2 у њој ће се обављати послови
директора школе. Намештај канцеларије директора подразумева: писаћи сто са
фиокама, орман са једном преградом на закључавање и преградама за одлагање
администрацијске документације, две фотеља за госте и један сточић.
2. Зборница је површине 17,28м2 што је за број ангажованог наставног особља,
довољно за несметано и стручно вођење педагошке документације. Намештај
зборнице подразумева: конференцијски сто, осам столица, таблу за распоред
часова, зидни чивилук, таблу за обавештења, ормар са преградама за дневнике,
писмене задатке и слично, oрмариће за наставнике и фотокопир апарат и штампач.
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3. Просторија за индивидуални рад је површине 5,87м2 и намењена је психолошкопедагошкој служби, као и индивидуалним разговорима и раду са децом.
Опремљена је столом и три столице.
4. Простор за секретара школе где се налазе радни сто и столица, рачунар и орман за
документацију.
5. Рачуноводствена агенција која ће бити ангажована ће обављати послове за школу
из својих просторија на којима је регистрована.
Г) ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ
1. Комуникације су: улази, ходници, степениште. Школа има главни улаз са приступом
из саобраћајнице и улазом у школско дворише, а из школског дворишта постоје три
одвојена улаза у школску зграду
2. Ормарићи за дечију гардеробу и књиге смештени су испред учионица, дуж
ходника, док наставни кадар има чивилук у зборници.
3. Санитарије. Два ученичка санитарна чвора која се налази у приземљу су површине:
женски тоалет је 5,72м2, опремњен је са две вц шоље и два лавабоа, а мушки
тоалет 3,23м2 опремљен са једном вц шољом, два писоара и једним лавабоом.
Санитарни чворови за особље заузимају површину од: женски 2,31м2 и поседује
једну вц шољу, једно точеће место и мушки 3,03м2 и поседује једну вц шољу, један
писоар и једно точеће место. На спрату Школе налазе се четири санитарна чвора:
● Ученички женски тоалет, површине 8,10м2, опремљен са 4 вц шоље
и 5 лавабоа,
● Ученички мушки тоалет, површине 10,03м2, опремљен са 2 вц шоље,
4 писоара и 4 лавабоа,
● Тоалет за особље, површине 2,10м2, опремљен једном вц шољом и
једним лавабоом,
● Тоалет који је повезан са директорском канцеларијом, површине
2,44м2, опремљен једном вц шољом, једним лавабоом и једном туш
кабином.
4. Прибор и средства за одржавање чистоће ће се одлагати у посебној просторији у
приземљу школске зграде и ван домашаја деце.
5. Котларница школе се налази у одвојеној просторији изван школског објекта.
У свим просторијама је обезбеђена звучна заштита. Подови су од чврстих
материјала погодни за лако одржавање. Зидови су светлих боја.
Д) УРЕЂАЈИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ
1. Осветљење у школи је двојако: природно и вештачко. Све просторије имају
довољно дневне светлости, али постављено је и вештачко осветљење које ће
5
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обезбеђивати довољно светлости за свако радно место. У школи постоји интерфон
и две интерфонске слушалица у приземљу и на спрату школе.
2. Загревање школе је равномерно, врши се посебним системом грејања топлим
ваздухом, који се загрева гасом.
3. Вентилација се обавља природним путем.
4. Замрачивање је могуће у свим наставним просторијама у којима се врши
пројектовање.
2.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
Простор за наставу и остале активности ученика је функционалан. Школски
простори опрема су у добром стању са доста савремених наставних средстава.
Опремљеност кабинета:
кабинет за природне науке
кабинет за друштвене науке
језички кабинет
уметнички кабинет

95%
100%
100%
100%

Опремљеност учионица:
кабинети за млађе разреде (4)

100%

2.3. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА
План унапређења материјално – техничких услова рада се прави сходно
потребама Школе. У плану је набавка још једне интерактивне табле и пројектора.

3. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ
ДИРЕКТОР
Директор Школе је ДИНА ЂИЛАС, из Новог Сада, Петефи Шандора 27, ЈМБГ
2809974805023, л.к.бр. 005355523 СУП Нови Сад и заступа школу без ограничења.
Директор може послове из своје надлежности поверити другом лицу на извршавање, о
чему ће обавестити другог оснивача.
За директора Школе може да буде изабрано лице које има високо образовање.
6

Приватна основна школа „ТВРЂАВА“
Петроварадин, Штросмајерова 8; тел: 021/6613-043, моб. тел: 069/79-70-80;
email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs

Директор Школе бира се на период од 4 године.
Мандат директора тече од дана ступања на дужност.
О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује Школски одбор и оснивачи
Школе.
ШКОЛСКИ ОДБОР
Школски одбор сачињава 5 чланова:
● Бранка Карагић– представник запослених
● Јелена Здравковић – представник запослених
● Срђан Ђилас – представник на предлог оснивача
● Тања Џинић – представник родитеља
● Тамара Ињац - представник родитеља
Школски одбор помаже школи да се садржајније, свестраније, организованије и у
сваком погледу чвршће повеже са друштвеном средином и свестрано упозна са њеним
потребама и проблемима као и планом и програмом друштвено-економског развоја, како
би се школа са своје стране ангажовала на решавању задатака који треба да допринесу
бржем унапређењу и развитку.
Школски одбор на почетку школске године сачињава план и програм рада.
Председник Школског одбора је Срђан Ђилас.
САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља чини по један представник родитеља сваког одељења. Oве
школске године имамо 8 чланова Савета родитеља.
Савет ће више пута у години разматрати остваривање делова Годишњег плана,
укључити се у решавање актуелних проблема.
Родитељи ће се укључивати у све акције уређења школе, набавке наставних
средстава, стварање образовних, материјалних и других услова за рад школе и др. Савет
ће бити упознат са постигнутим резултатима ученика по периодима.
ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА
Одељење 1 – Кристиан Пастерко
Oдељење 2 – Татјана Медвед
Одељење 3 – Сања Риста Попић
Одељење 4 – Тања Џинић
Oдељење 5 – Душка Рацић
Oдељење 6 – Никола Станковић
Oдељење 7 – Тања Бајић
Oдељење 8 – Тамара Ињац
7
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4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
4.1. НАСТАВНИ КАДАР
Бр

Име и презиме

Врста стручне
спреме

Предмет који
предаје

% ангажова.
У школи

%
ангажовања
у другој
школи

1.

Вишња
Лукић

Разредна
настава

100

/

2.

Маја
Новаковић
Јелена
Здравковић

Професор
разредне
наставе
Мастер учитељ

Разредна
настава
Разредна
настава

100

/

100

/

Разредна
настава
Разредна
настава
Разредна
настава
Разредна
настава –
помоћни учитељ
Техникаа и
технологија,
Техничко и
информатичко
обр.
Географија и
Грађанско в.
Ликовна култура

100

/

100

/

100

/

30

/

30

100

35+10

/

3.

4.
5.
6.
7.

Кристина
Сабо
Милица
Станојевић
Тамара
Ђорђевић
Милан
Димић

Професор
разредне
наставе
Дипломирани
учитељ
Дипломирани
учитељ
Мастер учитељ
Мастер учитељ

8.

Милана
Живковић

Мастер
професор
информатике и
технике

9.

Саша
Павловић
Ивана Мали
Вукелић

Професор
географије
Дипломирани
графичар,
Професор
ликовне културе
Професор
солфеђа и
музичке културе

10.

11.

Тамара
Томић

Музичка култура

8

70

60

/
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12.

Даринка
Герић

13.

Никола Орељ

14.

Бранка
Карагић

15.

Драган
Ковачевић

16.

Катарина
Марковић
Санела
Пуљиз
Милица
Мимић

17.
18.

19.

Јелена
Хорватски

20.

Анђела
Шакота
Гордана
Милошевић
Милица
Бугарски

21.
22.

23.

Радослава
Ступар

24.

Борислав
Шашић

Дипломирани
математичар –
математичар
финансија
Дипломирани
професор
физичког
васпитања и
спорта
Професор српске
књижевности и
језика
Професор
енглеског језика
и књижевности
Мастер филолог
англиста
Мастер
историчар
Професор
немачког језика
и књижевности
Мастер
професор
биологије
Дипломирани
физичар
Мастер хемије
Дипломирани
филолог
романиста
Професор
технике и
информатике
Свештениквероучитељ

Математика

100

/

Физичко
васпитање

45

/

Српски језик

100

/

Енглески језик

45

85

Енглески језик

100

/

Историја

45

/

Немачки језик

100

/

Биологија

100

/

физика

30

/

хемија

100

/

Француски

60

40

Информатика

30

100

Верска настава

15

65
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25.

Јелена Варга

26.

Андреа
Симин
Драган
Тегелтија

27.

Професор
разредне
наставе
Дипломирани
физичар
Дипломирани
професор
математике

Разредна
настава

50

/

Физика

30

/

Математика

100

/

4.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР –СТРУЧНА СЛУЖБА
Име и
презиме

Дина Ђилас

Стручна спрема

Послови на
којима ради

% ангажовања
у школи

% ангажовања у
другој школи

Дипл.
економиста /
Дипл. васпитач
Мр Психолог

Директор

100

/

Стручни
сарадник

10

100

Јасна Одовић
Чубрило

Дипл. психолог

Стручни
сарадник

10

100

Александра
Спасић

Мастер педагог

Стручни
сарадник

15

100

Дипл.
дефектолог

Стручни
сарадник

10

100

Дипл. инг.
пољопривреде

Секретар

100

/

Сандра
Рашковић

Драгана
Пашћан
Соња Атлас
Ћулибрк

10
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4.3

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
4.3.1. У НЕПОСРЕДНОМ РАДУ СА УЧЕНИЦИМА

Свега

На неодр
време

На одређ.
Време

27

20

5

По
уговору о
извођењу
наставе
3

Сред.

Стручна спрема
Виша
Вис.

-

1

Мастер

20

6

4.3.2.КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ОСТАЛИХ КАДРОВА ЗАПОСЛЕНИХ У
ШКОЛИ
Извршио
ци

ОШ

III ССС

IV ССС

Стручни сарадник
Директор школе
Сервирка

VI ССС

VII ССС

Мр

укупно

3
1

1

4
1
1

1

Спремачица
Секретар
УКУПНО

1
1

1

1
4

1

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
Разред

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Број
одељења

Број ученика

Мушки

Женски

1
1
1
1
1
1

16
9
13
14
9
7

8
2
5
4
4
5

8
7
8
10
5
2
11

1
1
7

Приватна основна школа „ТВРЂАВА“
Петроварадин, Штросмајерова 8; тел: 021/6613-043, моб. тел: 069/79-70-80;
email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs

7.
8.
сума

1
1
8

9
7
74

5
7
35

4
0
39

5.1.1. БРОЈ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Разред
Поремећа
ј говора

Оштећ.
вида

Оштећ.
слуха

Телесна
инвал..

Сметње у
инт.
понашању

Хрон.
болести

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

1 ИОП/1
1 ИОП/2

УКУПНО

2

Вишес.с
метње

5.2. ПРЕГЛЕД СТАТУСА РОДИТЕЉА УЧЕНИКА
Дефицијентност породица (изражена бројем породица, а не бројем деце)
Разред

I - VIII

Комплетна
породица

Разведене
породице

Живи са
мајком

Живи са
оцем

Живи са
родбином,
старатељима

66

11

9

1

2

12

Преминуо
Мајка

1

Отац
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Образовни ниво родитеља по одељењима
Раз.

I - VIII

Неписмени

Осн. школа

Ср. школа

Виша школа Висока школа Доктор наука,
Магстар

отац

мајка

отац

мајка

отац

мајка

отац

мајка

отац

мајка

отац

мајка

/

/

/

/

22

10

7

10

50

59

3

3

5.3. РИТАМ РАДА
5.3.1. РЕЖИМ ДАНА
Од 1. до 4. разреда:
8.00 – 8.15 доручак
8.15 – 9.05 1. ЧАС
9.05 – 9.10 одмор
9.10 – 10.00 2. ЧАС
10.00 – 10.15 одмор
10.15 – 11.05 3. ЧАС
11.05 – 11.10 одмор
11.10 – 12.00 4. ЧАС
12.00 – 13.00 РУЧАК и слободно време
13.00 - 14.00 израда домаћих задатка
14.00 - 14.10 УЖИНА
14.10 – 15.00 5. час, радионице, језици
15.10 - 16.00 6. час, радионице, језици
Од 5. до 8. разреда:
8.00 – 8.15 доручак
8.15 – 9.05 1. ЧАС
9.05 – 9.10 одмор
9.10 – 10.00 2. ЧАС
10.00 – 10.15 одмор/ужина
10.15 – 11.05 3. ЧАС
11.05 – 11.10 одмор
11.10 – 12.00 4. ЧАС
12.10 – 13.00 5. ЧАС
13.00 – 13.30 РУЧАК
13
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13.30 – 14.20
14.20 – 14.25
14.25 – 15.10
15.10 – 15.20
15.20 – 16.00

6. ЧАС/радионице/језици и ваннаставне активности
одмор
7. ЧАС/ радионице/језици и ваннаставне активности
УЖИНА
радионице/језици и ваннаставне активности

Допунска и додатна настава, хор, слободне и спортске активности, одвијају се у току
радног дана Школе.
5.3.2.КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
● Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују
у току два полугодишта.
● Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се
у понедељак, 23. децембра 2019. године. У првом полугодишту има 80 наставних
дана.
● Дан школе ће се обележити у петак 18. октобра 2019. године
● Први квартал има 40, други 40, трећи 51 наставни дан.
● Четврти квартал има 49 наставних данa за ученике од првог до седмог разреда, а
39 наставних дана за ученике осмог разреда
● Први квартал се завршава 25. октобра 2019.
● Дечија недеља почиње 01. октобра, а завршава се 05. октобра 2019.
● Спортски дан –септембар или октобар у зависности од времена
● Дан примирја у Првом светском рату, 11. новембар, 2019. је ненаставни и нерадни
дан
● Дан дечије радости и подела ђачких књижица ће се одржати 26. децембра 2018.
● Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2019. године, а завршава се у уторак,
14. јануара 2020. године.
● Пролећни распуст почиње у петак, 10. априла 2020. године, а завршава се у
понедељак, 20. априла 2020. године.
● За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна
2020. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмог
разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у
суботу, 31. августа 2020. године.
● Допунски рад са ученицима у току зимског распуста ће се одржати према предлогу
Наставничког већа
● Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2020. године и завршава се:
- у уторак 16. јуна 2020. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100
наставних дана,
14
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●
●
●
●
●

●
●

- у уторак, 02. јуна 2020. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних
дана.
Трећи квартал се завршава 27. марта 2020. године, а четврти почиње 30. марта
2019. године
Школска слава, Св. Сава – Дан духовности, обележиће се у недељу, 27. јануара
2020. године
Сретење – Дан државности обележиће се у петак и суботу 15. и 16. фебруара 2020.
године, као ненаставни и нерадни дани
Сведочанства за ученике 8. разреда биће подељена 13. јуна 2020. године
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27.03.2020. године
и у суботу, 28.03.2020. године, а завршни испит у среду, 17.06.2020. године,
четвртак, 18.06.2020. године и петак, 19.06.2020. године
Подела ђачких књижица и сведочанстава за ученике од 1 до 7. разреда ће се
обавити 27. јуна 2020. године
У уторак, 12. новембра настава се изводи према распореду од понедељка, у среду,
20. новембра 2019. године настава се изводи према распореду од понедељка, у
четвртак, 28. новембра 2019. године настава се изводи према распореду од петка

Настава у природи за ученике реализоваће се у и мају/јуну 2020. године. Школа ће из
понуде одабрати најповољније и предложити савету родитеља који ће донети коначну
одлуку о месту и условима организовања наставе у природи.
Организовање припремне наставе: припремна настава се организује непосредно пред
полагање поправних испита у јунском року за ученике од IV - VII разреда (5x2 часа) у
августовском испитном року. Такође, припремна настава за полагање завршног испита за
8. разред биће организована током целе школске године, где ће се број часова
интензивирати у другом полугодишту, а нарочито после завршетка школске године за
ученике 8. разреда.
5.3.3. РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
Разреди 1. до 4.
Час

Почетак
часа

Крај
часа

Одмор

1.

8.15

9.05

5'

2.

9.10

10.00

15'
15
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3.

10.15

11.05

5'

4.

11.10

12.00

60'

5.

13.00

14.00

10'

6.

14.10

15.00

10'

7.

15.10

16.00

10'

Разреди 5. до 8.
Час

Почетак
часа

Крај
часа

Одмор

1.

8.15

9.05

5'

2.

9.10

10.00

15'

3.

10.15

11.05

5'

4.

11.10

12.00

60'

5.

12.10

13.00

30'

6.

13.30

14.20

10'

7.

14.30

16.00

10'

5.3.4. РАСПОРЕД УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊИМА И ПОДЕЛА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНСТАВА
Одељ.
1
2
3
4
Укупно 1-4.
5
6
7
8
Укупно 5-8
Укупно 1-8.

М
8
2
5
4
19
4
5
5
7
21
40

Ж
8
7
8
10
33
5
2
4
0
11
44

УК
16
9
13
14
52
9
7
9
7
32
84

1.ЈЗ
Е
Е
Е
Е

2.ЈЗ

НАСТАВНИК
ЈЕЛЕНА ЗДРАВКОВИЋ
ТАМАРА ЂОРЂЕВИЋ
МИЛИЦА СТАНОЕВИЋ
КРИСТИНА САБО

Е
Е
Е
Е

Н
Н
Н
Н

САНЕЛА ПУЉИЗ
ТАМАРА ТОМИЋ
МИЛИЦА МИМИЋ
ГОРДАНА МИЛОШЕВИЋ
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5.4. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Разред

Грађанско
васпитање

Верска
настава

Рука у тесту
Откривање
света

Чувари
природе

Цртање,
сликање и
вајање

Информатика и
рачунарство

Домаћинство

13
7
10
12
6
5
8
7

3
2
3
2
3
2
0
0

/
/
13
14
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
4
/

/
/
/
/
/
/
5
/

/
/
/
/
/
/
/
7

/
/
/
/
/
/
/
/

1
2
3
4
5
6
7
8

5.5. ЛИСТА УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ
ПРВИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

ИЗДАВАЧ

Уџбеник за 1. разред основне школе

Нова школа,
2018.

Радна свеска за 1. разред основне школе

Нова школа,
2018.

Математика

Свет око нас

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе,
уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Српски језик

ПОЧЕТНИЦА, уџбенички комплет за први разред
основне школе
(Сликовница са словарицом, Текстови за почетно
читање и писање, Писанка и Читанка „На крилима
речи”);
ћирилица
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Нова школа,
2018.
Нова школа,
2018.

АУТОРИ
Милица Ћук, Бранислав
Милошевић, Бранко
Марковић
Милица Ћук, Бранислав
Милошевић, Бранко
Марковић
Милица Ћук, Гордана
Стевановић, Весна Радонић,
Јасмина Крњајић
Милица Ћук, Гордана
Стевановић, Весна Радонић,
Јасмина Крњајић

Нови Логос,
2018.

Др Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић

Нови Логос,
2018.

Др Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић

Нови Логос,
2018.

Др Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић

Приватна основна школа „ТВРЂАВА“
Петроварадин, Штросмајерова 8; тел: 021/6613-043, моб. тел: 069/79-70-80;
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Музичка
култура

Музичка култура, уџбеник за I разред

Креативни
центар

Владица Илић

Ликовна
култура

Ликовна култура за 1.разред основне школе

Креативни
центар

Мирјана Живковић

Енглески
језик

Smiles 1 радни уџбеник за 1.разред

Фреска

Jenny Dooley

ДРУГИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

ИЗДАВАЧ

СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе;
уџбенички комплет;
ћирилица
Уз речи растемо – Читанка за српски језик за други
разред основне школе
Српски језик

Математика

Дар речи ‒ Граматика за српски језик за други
разред основне школе

Музичка
култура
Ликовна
култура
Енглески
језик

Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић
Нови Логос,
2019.

Јелена Срдић

Латиница ‒ Уџбеник за други разред основне
школе

Душка Милић,
Татјана Митић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика
и књижевности за други разред основне школе

Јелена Срдић,
Наташа Станковић Шошо

Математика 2а и 2б , уџбеник за други разред
основне школе;
ћирилица

Свет око нас, уџбеник за други разред основне
школе;

Свет око нас

АУТОРИ

Свет око нас, радна свеска за други разред
основне школе;
ћирилица;
Музичка култура 2 за други разред основне
школе;
Ликовна култура 2, уџбеник за други разред
основне школе;
Family and Friends, Starter, second edition, енглески
језик за други разред основне школе
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Едука, 2019.

Ивана Јухас

Креативни
центар, 2019.

Креативни
центар, 2019.

Симеон Маринковић,
Славица Марковић,
Весна Рикало

Креативни
центар, 2019.

Владица Илић

Креативни
центар, 2019.

Мирјана Живковић

Нови Логос,
2019.

Naomi Simmons

Приватна основна школа „ТВРЂАВА“
Петроварадин, Штросмајерова 8; тел: 021/6613-043, моб. тел: 069/79-70-80;
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ТРЕЋИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ

Математика

Српски језик

Природа и
друштво

Музичка
култура
Ликовна
култура
Енглески
језик
Грађанско
васпитање

УЏБЕНИК

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Математика 3: уџбеник за 3.
разред основне школе

Креативни
центар, 2012.

А. Стефановић, В. Рикало

Математика 3: радна свеска за 3.
разред основне школе, део 1.

Креативни
центар, 2011.

А. Стефановић, С. Маринковић

Математика 3: радна свеска за 3.
разред основне школе, део 2.
Читанка 3: за 3. разред основне
школе
Српски језик 3: за 3. разред
основне школе
Српски језик 3: наставни листови
за 3. разред основне школе
Природа и друштво за 3. разред
основне школе
Природа и друштво: радна
свеска за 3. разред основне
школе
Музичка култура за 3. разред
основне школе
Радна свеска за 3. разред
основне школе

Креативни
центар, 2011.
Креативни
центар, 2012.
Креативни
центар, 2011.
Креативни
центар, 2014.
Креативни
центар, 2006.

Ликован култура 3 - комплет

Креативни
центар, 2013.
Креативни
центар, 2016.
Креативни
центар, 2014.
Креативни
центар, 2014.

Family and friends 1, уџбеник за
трећи разред

Нови Логос,
2019.

Грађанско васпитање: сазнање о
себи и другима, радна свеска за
3. разред основне школе

Креативни
центар, 2010.

А. Стефановић, С. Маринковић
С. Маринковић, С. Марковић
С. Маринковић
С. Маринковић
С. Маринковић, С. Марковић
С. Маринковић, С. Марковић
Владица Илић
Владица Илић
Мирјана Живковић
Naomi Simmons

Нада Игњатовић-Савић, Јелена
Димитријевић, Марина Остојић,
Станка Жица, Марија Вуловић

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ
Математика

УЏБЕНИК

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Математика 4: уџбеник за 4.
разред основне школе

Креативни
центар, 2015.

М. Дејић, Ј. Милинковић, О.
Ђокић
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Српски језик

Природа и
друштво

Музичка
култура

Математика 4: радна свеска за
4. разред основне школе
Читанка 4: за 4. разред
основне школе
Забавна граматика за четврти
разред
Забавна граматика за четврти
разред - радна свеска
Природа и друштво за 4.
разред основне школе
Природа и друштво: радна
свеска за 4. разред основне
школе
Музичка култура за 4. разред
основне школе
Радна свеска за 4. разред
основне школе

Ликовна
култура

Ликовна култура 4

Енглески језик

Project 1 - fourth edition student´s book

Грађанско
васпитање

Грађанско васпитање: сазнање
о себи и другима, радна свеска
за 4. разред основне школе

Креативни
центар, 2015.
Креативни
центар, 2014.
Креативни
центар, 2012.
Креативни
центар, 2012.
Креативни
центар, 2015.

М. Дејић, Ј. Милинковић, О.
Ђокић

Креативни
центар, 2015.

И. Васиљевић, В. Радовановић Пеневски; А. Блажић

Креативни
центар, 2012.
Креативни
центар, 2012.
Креативни
центар, 2016.
Oxford University
Press, English
Book 2015.
Креативни
центар, 2012.

С. Маринковић, С. Марковић
Симеон Маринковић
Симеон Маринковић
И. Васиљевић, В. Радовановић Пеневски; А. Блажић

Владица Илић
Владица Илић
Мирјана Живковић
Tom Hutchinson
Валерија Живковић, Марина
Остојић, Јелена Димитријевић

ПЕТИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК

Енглески језик

Project 2, 4th edition

ИЗДАВАЧ

УЏБЕНИК за 5. разред основне сколе
Математика

Збирка задатака за 5. разред основне
сколе
Чаролија стварања - читанка

Српски језик

Oxford University
Press, English
Book, 2018.
Нови Логос,
2018.
Нови Логос,
2018.
Нови Логос,
2018
Нови Логос,
2018

Језичко благо - граматика

У потрази за језичким и књижевним
благом - радна свеска
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Нови Логос,
2018

АУТОРИ
Tom Hutchinson
Петар Огризовић
Петар Огризовић
Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
Светлана Слијепчевић,
Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
Наташа Станковић Шошо, Светлана
Слијепчевић, Бошко
Сувајџић

Приватна основна школа „ТВРЂАВА“
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Историја
Музичка
култура

Историја, уџбеник са одабраним
историјским изворима за пети
разред основне школе
Музичка култура 5, уџбеник за пети
разред основне школе;

Завод за
издавање
уџбеника, 2018.
Клетт, 2018.

Биологија

Уџбеник за 5. разред основне школе

Герундијум,
2018.

Немачки језик

MAXIMAL 1, немачки језик за пети
разред основне школе, уџбенички
комплет (уџбеник, радна свеска,
аудио ЦД)

Клетт, 2018.

Техника и
технологија

Географија

Техника и технологија за пети разред
основне школе, уџбенички комплет
(уџбеник, материјал за
конструкторско моделовање,
електронски додатак
Географија 5,
уџбеник за пети разред основне
школе;

Александра Смирноф
Бркић
Габријела Грујић, Маја
Соколовић Игњачевић,
Саша Кесић
Т. Прибићевић, Т.
Миљановић, С. Нинковић,
В. Миливојевић
Ђорђо Мота,
Елжбијета Крулак
Кемписти,
Клаудија Брас,
Дагмар Глинк

Нови Логос,
2018.

Жељко Васић,
Дијана Каруовић,
Иван Ђисалов

Нови Логос,
2018.

Марко Јоксимовић

Ликовна
култура

УЏБЕНИК за 5. разред основне сколе

Клетт, 2018.

Сања Филиповић

Енглески језик

Project 2, 4th edition

Oxford University
Press, English
Book

Tom Hutchinson

Информатика и
рачунарство

Информатика и рачунарство са
дигиталним материјалима на ЦД-у за
пети разред

Едука, 2018.

Катарина Алексић,
Катарина Вељковић,
Милош Бајчетић,

ШЕСТИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ
Енглески језик

Математика

УЏБЕНИК
Project 3, енглески језик за шести
разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник и
радна свеска)
Математика, уџбеник за шести
разред основне школе;
Математика, збирка задатака за
шести разред основне школе;
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ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Oxford University
Press, English
Book, 2019.

Tom Hutchison
Tom Hutchison, Rod
Fricker

Klett, 2019.

Н. Икoдиновић, С.
Димитријевић

Klett, 2019.

Бранислав Поповић,
Марија Станић,

Приватна основна школа „ТВРЂАВА“
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Српски језик

Историја

Музичка култура

Биологија

Извор, Читанка за шести разред
основне школе
Граматика 6, уџбеник за
шести разред основне школе
Историја, уџбеник са одабраним
историјским изворима за шести
разред основне школе

Клетт, 2019.
Клетт, 2019.

Весна Ломпар

Едука, 2019.

Александар Тодосијевић

Музичка култура за 6. разред
основне школе

Клетт, 2019.

Биологија за шести разред основне
школе

Герундијум,
2014.

Maximal 2, немачки језик за шести
разред основне школе, друга
година учења;
уџбенички комплет

Клетт, 2019.

Географија за шести разред
основне школе

Нови Логос,
2019.

Немачки језик

Географија
Ликовна култура

Техника и
технологија

Информатика и
рачунарство

УЏБЕНИК за 6. разред основне
сколе
Техника и технологија 6, за шести
разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник и
материјал за конструкторско
обликовање);
Информатика и рачунарство са
дигиталним материјалима на ЦД-у
за шести разред основне школе;
Физика 6, уџбеник за шести разред
основне школе;

Ненад Вуловић,
Сања Милојев
Зона Мркаљ,
Зорица Несторовић

Габријела Грујић,
Маја Соколовић
Игњачевић,
Саша Кесић,
Биљана Лековић
Тихомир Лазаревић,
мр Весна Миливојевић,
др Тијана Прибићевић,
др Томка Миљановић
Ђорђо Мота,
Елжбијета Крулак
Кемписти,
Клаудија Брас,
Дагмар Глик,
Јулија Катарина Вебер,
Лидија Шобер
Снежана Вујадиновић,
Рајко Голић,
Дејан Шабић

Klett, 2019.

Сања Филиповић

Нови Логос,
2019.

Жељко Васић,
Иван Ћисалов,
Дијана Каруовић,
Марија Бокан

Едука, 2019.

Катарина Алексић,
Катарина Вељковић,
Милош Бајчетић,
Дарко Крсмановић

Klett, 2019.

Марина Радојевић

Klett, 2019.

Марина Радојевић

Физика
Физика 6, збирка задатака са
лабораторијским вежбама за шести
разред основне школе;

22

Приватна основна школа „ТВРЂАВА“
Петроварадин, Штросмајерова 8; тел: 021/6613-043, моб. тел: 069/79-70-80;
email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs

СЕДМИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ

Енглески језик

УЏБЕНИК

ИЗДАВАЧ

Project 4, fourth edition, students
book
Project 4, fourth edition, workbook

Oxford University
Press, English
Book, 2014.
Oxford University
Press, English
Book, 2014.

АУТОРИ

Tom Hutchison

Tom Hutchison

Математика за 7. разред: уџбеник

Klett, 2016.

Н. Икoдиновић, С.
Димитријевић

Математика за 7. разред: збирка
задатака

Klett, 2016.

Сања Милојевић,
Ненад Вуловић

Читанка за 6. разред ,,Уметност
речи''

Логос, 2015.

Н. Станковић-Шошо,
Сувајџић

Радна свеска за 6. разред основне
школе

Логос, 2015.

Станковић-Шошо и др.

Граматика "Дар речи" за 6.
разред основне школе

Логос, 2015.

Савовић, Срдић, Ћећез

Историја

УЏБЕНИК за 7. разред основне
сколе

Klett, 2011.

Музичка култура

Музичка култура за 7. разред

Логос, 2015.

Уџбеник за 7. разред

Завод за
издавање
уџбеника, 2018.

Prima 3 - УЏБЕНИК за 7. разред

ДАТА СТАТУС

Prima 3 - Радна свеска за 7.
разред

ДАТА СТАТУС

Математика

Српски језик

Биологија

Немачки језик

23

Звездана Петровић,
Бранка Бечановић,
Јелена Јеврић
мр Александра
Паладин, мр Драгана
М. Бокан
Б. Петров, К. Пауновић,
С. СтевановићПиштељић
Friederike jin, Lutz
Rohrmann, Milena
Zbrankova
Friederike jin, Lutz
Rohrmann, Milena
Zbrankova
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Техничко и
информатичко
образовање

УЏБЕНИК - техничко и
информатичко образовање за 7.
разред основне школе
Радна свеска - техничко и
информатичко образовање за 7.
разред основне школе

Klett, 2016.

Ненад Стаменковић,
Алекса Вучићевић

Klett, 2016.

Ненад Стаменковић,
Алекса Вучићевић

Географија

УЏБЕНИК за 7. разред основне
сколе

Логос, 2012.

Снежана Вујадиновић,
Мирољуб Милинчић

Ликовна култура

УЏБЕНИК за 7. разред основне
сколе

Klett, 2014.

Сања Филиповић

Уџбеник за 7. разред основне
школе

Klett, 2015.

Марина Радојевић

Klett, 2015.

Марина Радојевић,
Мишко Николов

Физика

Збирка задатака са
лабораторијским вежбама за 7.
разред основне школе
Хемија за 7. разред основне
школе
Хемија

РАдна свеска са
демонстрационим огледима и
лабораторијским вежбама

Нови Логос
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
Нови Логос
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
Нови Логос

Збирка задатака из хемије са
решењима

Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић

ОСМИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ

УЏБЕНИК
Читанка за 8. разред Уметност речи

Српски језик

ИЗДАВАЧ
Нови Логос

Граматика за 8. разред - Дар
речи

Нови Логос

Радна свеска за 8. разред

Нови Логос
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АУТОРИ
Наташа Станковић-Шошо
Наташа Станковић Шошо, Драгана Ћећез Иљукић, Јелена Срдић,
Слађана савовић,
Светлана Вулић
Наташа Станковић Шошо, Драгана ћећез Иљукић, Јелена Срдић,
Слађана Савовић,
Светлана Вулић
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Збирка задатака из српског
језика за завршни испит у
основном образовању и
васпитању за школску
2016/17. годин

Завод за вредновање
квалитета образовања
и васпитања
"Просветни прегхлед"
д.о.о, Београд, 2017

Ката Симић Мишић и
Ана Пејић - уреднице

Математика Уџбеник за 8.
разред основне школе

Klett, 2017

Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић

Математика Збирка задатака
са решењима за 8. разред
основне школе

Klett, 2017

Бранислав Поповић,
Сања Милојевић, Ненад
Вуловић

Географија

Географија 8, Уџбеник

Нови Логос, 2016.

С. Зрнић, Н. Бировљев

Биологија

Биологија за 8. разред
основне школе

Завод за уџбенике,
2011.

Дмитар Лакушић,
Слободан Јовановић

Физика Уџбеник за 8. разред
основне школе

Klett, 2017

Марина Радојевић

Физика Збирка задатака са
лабораторијским вежбама за
8. разред основне школе

Klett, 2014

Марина Радојевић,
Митко Николов

Хемија за 8. разред основне
школе,

Нови Логос, 2010.

Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић

Математика

Физика

Нови Логос, 2010
Хемија

Хемија 8, Радна свеска
Нови Логос, 2010
Хемија 8, Збирка задатака

Техничко и
информатичко
образовање

Историја

Музичка култура

Техничко и информатичко
образовање 8 - уџбеник за 8.
разред основне школе
Техничко и информатичко
образовање 8 - уџбеник за 8.
разред основне школе

Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић

Klett, 2011.

Ненад Стаменовић,
Алекса Вучићевић

Klett, 2011.

Ненад Стаменовић,
Алекса Вучићевић, Ђура
Пађан

Историја за 8.разред основне
школе

Klett, 2011.

Предраг М.Вајагић,
Ненад Стошић

Збирка задатака за завршни
испит у основном
образовању

Klett, 2016.

Маја Панић, Давор
Арсић, Емина Живковић

Уџбеник музичке културе за
осми разред основне школе

Нови Логос, 2015

Мр Александра Паладин,
мр Драгана МихајловићБокан
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Ликовна култура

Ликовна култура за 8.разред
основне школе

Klett, 2017

Сања Филиповић

Project 5 Students Book - 4th
edition

Oxford University Press,
2013

Tom Hutchinson

Project 5 Workbook - 4th
edition

Oxford University Press,
2013

Tom Hutchinson

Prima-Deutsch für Jugendliche;
Band 4 (уџбеник)

Data Status

Prima-Deutsch für Jugendliche;
Band 4 (радна свеска)

Data Status

Енглески језик

Немачки језик

Friederike Jin, Lutz
Rohrmann, Grammatiki
Rizou
Friederike Jin, Lutz
Rohrmann, Grammatiki
Rizou

6. ОРГАНИ ШКОЛЕ
6.1. ПЛАНОВИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА ШКОЛОМ
6.1.1. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА
Оперативни план и програм рада директора школе:
Послови и задаци
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Време
реализације

Подела задужења и решења о радним обавезама
Контрола програма и плана рада свих облика рада
Утврђивање распореда часова за све облике рада
Утврђивање дежурства наставника
Утврђивање броја часова редовне наставе, допунског
и додатног рада и других ваннаставних активности
Родитељски састанци свих разреда
Упознавање са ученицима првог разреда
Припрема за избор Савета родитеља
Организација израде и ажурирање нормативних
аката школе
Израда плана набавке опреме, наставних средстава и
плана инвестиционог одржавања
Припрема за прославу дана школе
Анализа успеха на крају првог класификационог
периода
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● Анализа успеха из појединих предмета и групни
облици инструктивног рада са наставницима ( у
оквиру стручних актива)
● Седница Наставничког већа – анализа рада и
извештај о успеху у I полугодишту, мере за даљи рад
● Седница школског одбора
● Седница Педагошког колегијума
● Преглед школске документације
● Преглед извештаја за анализу рада у I полугодишту
● Израда разних извештаја за потребе педагошких и
друштвених институција
● Организација припреме и прославе школског
празника Светог Саве
● Припреме и руковођење седницама Наставничког
већа
● Припреме и учешће на седницама Школског одбора
● Педагошко инструктивни послови у вези са радом
стручних актива
● Вођење састанака Педагошког колегијума
● Организација стручног усавршавања
● Праћење реализације годишњег програма рада
школе
● Праћење реализације тематске и пројектне наставе
● Увид у планове рада наставника
● Педагошко инструктивни рада – помоћ у припреми и
организацији васпитно образовног рада (редовна
настава, допунска и додатни рад, одељенска
заједница)
● Анализа текућих васпитно образовних проблема и
помоћ наставницима у успешнијем васпитнообразовном деловању
● Праћење реализације наставе, посета часовима
редовне наставе
● Припреме за стручно усавршавање
● Контрола планова и реализација допунског и
додатног рада
● Одржавање седница стручних органа
● Посета часовима с циљем увида у организацију
наставног рада и квалитет припрема за наставу
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● Индивидуални разговори са наставницима после
посећених часова у циљу пружања помоћи у
планирању и програмирању
● Сарадња у идентификацији даровитих ученика,
координација и учешће у раду са даровитим
ученицима
● Седнице стручних органа
● Сарадња са друштвеном средином
● Oрганизација хуманитарне акције
● Саветодавни рад са родитељима ученика
● Саветодавни рад са наставницима у циљу адекватног
третмана
● Подстицање ученика са тешкоћама у раду и
понашању
● Анализа обављања административно-финансијских
послова
● Праћење и увид у реализацију планираног фонда
часова
● Праћење реализације ГПР.
● Одржавање седница Одељенских и Разредних већа
● Саветодавни рад са ученицима који испољавају
проблемске облике понашања
● Саветодавни рад са даровитим ученицима у циљу
њиховог подстицања у даљем раду
● Анализа проблема у вези са оцењивањем,
педагошко-инструктивни рад и сарадња са
наставницима у циљу отклањања истих
● Увид у реализацију фонда часова свих облика
наставе
● Организација и припрема школских такмичења
● Праћење и реализација плана и програма образовно
васпитног рада прегледом школске документације
● Праћење ефеката васпитно-образовног рада, успеха
и понашања ученика
● Посета часовима редовне наставе, преглед
оперативних планова рада и евидентирање по
наставнику и предмету
● Анализа рада стручних актива и комисија
● Одржавање планираних седница
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● Педагошко инструктивни рад са наставницима у вези
са учешћем ученика на такмичењима
● Индивидуални, групни, саветодавни рад са
ученицима
● Групни облици инструктивног рада са наставницима
(активи)
● Сарадња са суседним школама, културним
институцијама, радним организацијама и другима
који помажу у реализацији програма рада школе
● Помоћ у изради појединих инструмената
истраживања (анкета, упитник)
● Контрола извршавања појединих радних задатака
● Развијање здравих међуљудских односа кроз
међусобно разумевање, уважавање, помагање и
чување угледа просветног радника
● Инсистирање на сталном стручном усавршавању
наставника
● Организација и план рада око уписа ученика у први
разред
● Седница Наставничког већа – анализа успеха и
владања на крају трећег класификационог периода
● Педагошко инструктивни рад у вези са
професионалном оријентацијом ученика
● Саветодавни рад са ученицима
● Анализа постигнутих резултата ученика на разним
такмичењима
● Организација разредних испита, поправних испита
● Организавција припремне наставе
● Сарадња са Министарством просвете у вези са
организацијом пријемних испита за упис у средње
школе
● Рад на формирању одељења првог разреда
● Седница Наставничког већа – анализа и усвајање
успеха ученика на крају II полугодишта
● Анализа реализације ГПР
● Седнице стручних органа
● Предлог плана рада школе за наредну школску
годину
● План радова у школи за време школског распуста
● Израда извештаја о раду школске 2019/2020. године
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● Организација израде ГПР за школску 2020/2021.
годину
● Седница разредних већа – анализа извештаја о
успеху и остваривање ГПР за школску 2019/2020.
годину
● Израда распореда рада, плана задужења и решења о
радним обавезама наставника за школску 2020/2021.
годину
● Израда плана рада директора
● Организациони послови око припреме за почетак
школске године
Остале активности директора школе:
Поред наведених месечних активности овај план рада директора садржи и план
сталних активности директора који чине:
● Педагошко инструктивни и саветодавни рад са наставницима као и са учитељима.
● Саветодавни рад са родитељима ученика
● Индивидуални, групни, саветодавни рад са ученицима
● Групни облици инструктивног рада са наставницима (активи)
● Анализа реализације Годишњег програма рада
● Активно учествовање у планирању седница и актива
● Припремање седница стручних органа у школи
● Анализа извештаја
● Сарадња са суседним школама, културним институцијама, радним
организацијама и другима који помажу у реализацији програма рада школе
● Помоћ у изради појединих инструмената истраживања (анкета, упитник)
● Контрола извршавања појединих радних задатака
● Развијање здравих међуљудских односа кроз међусобно разумевање, уважавање,
помагање и чување угледа просветног радника
● Инсистирање на сталном стручном усавршавању наставника
6.1.2. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
План активности:
СЕПТЕМБАР
1. Доношење Годишњег програма рада за 2019/2020. школску годину
2. Анализа текућих питања
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ОКТОБАР
1. Упознавање са оперативним планом рада Савета родитеља
2. Извештај о оствареним активностима у септембру
3. Текућа питања из живота и рада школе
НОВЕМБАР
1. Аналитички осврт на успех у раду у току првог тромесечја
2. Актуелни васпитни проблеми
3. Текућа питања
ДЕЦЕМБАР
1. План допунског рада наставника за време зимског распуста
ЈАНУАР
1. Анализа рада и успеха на крају првог полугодишта
2. Извештај о пословању школе на крају протекле календарске године
3. Извештај надзорне службе о раду школе
ФЕБРУАР
1. Планирање екскурзије ученика школе
2. Извештај о остварењу планиранх активности
3. Текућа питања из живота школе
МАРТ
1. Организовање еколошких акција уређења школе и околине
2. Текућа питања
АПРИЛ
1. Успех ученика на крају 3.кваратала
2. Сагледавање кадровских потреба за наредну школску годину
МАЈ
1. Анализа рада и успеха на плану професионалне оријентације
2. Извештај директора о праћењу рада наставника
3. Оствареност Годишњег програма рада Школског одбора
ЈУН
1.
2.
3.
4.

Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта
План радова у школи за време летњег распуста
Награђивање ученика и радника школе за успех у раду
Предлог плана рада за наредну школску годину
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5. Набавка свезака и уџбеника за наредну школску годину
6. Текућа питања
АВГУСТ
1. Извештај о припремљености школске зграде за рад у новој школској години
2. Кадровски услови рада
3. Акти Министарства просвете
4. Текућа питања
6.1.3. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА
Одељење 1– Кристиан Пастерко
Oдељење 2 – Татјана Медвед
Одељење 3 – Сања Риста Попић
Одељење 4 – Тања Џинић
Oдељење 5 – Душка Рацић
Oдељење 6 – Никола Станковић
Oдељење 7 – Тања Бајић
Oдељење 8 – Тамара Ињац

Време
реализације

IX-XII

Садржај рада
● Формирање Савета родитеља за шк. 2019/2020.годину
● Упознавање Савета родитеља са правима и обавезама
родитеља које проистичу из Закона о основама образовања и
васпитања
● Упознавање са организацијом рада школе
● Разматрање и усвајање извештаја о реализацији образовног –
васпитног рада у школској 2018/2019. години
● Давање сагласности на програм излета, екскурзија, наставе у
природи
● Избор комисије за планирање тематских предавања
● Усвајање плана тематских предавања
● Тематска предавања
● Учествовање у припреми за прославу Дана школе
● Организовање донаторске акције родитеља
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I-III

IV-VI

● Разматрање прописаних мера и поступака заштите и
безбедности ученика утврђених Статутом школе
● Учествовање у акцији уређења школе
● Разматрање и предлагање мера за осигурање квалитета и
унапређење образовног –васпитног рада у школи
● Сарадња са родитељима на побољшању успеха и дисциплине
ученика
● Тематска предавања
● Разматрање намене коришћења средстава од донација
● Укључење родитеља и стручњака одређених занимања у
реализацију Програма професионалне орјентације
● Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта
● Тематска предавања
● Усвајање извештаја са излета, екскурзија и наставе у природи
● Упознавање родитеља са начином уписа у средње школе
● Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године
● Анализа реализације изборних предмета
● Анализа укупног рада школе и доношење програма рада
Савета родитеља за наредну школску годину.

Напомена: Седнице Савета родитеља се према Пословнику о раду одржавају најмање два
пута у сваком полугодишту. Седнице ће се одржавати и мимо плана, а према потребама
школе, деце и родитеља.
6.2. СТРУЧНА ТЕЛА, АКТИВИ И ТИМОВИ
Основни задатак стручних тела и тимова је да унапређују наставу појединих
предмета и да се брину о стручно-методичком и педагошком усавршавању својих
чланова. Садржај рада тела и тимова треба темељити на резултатима научних развоја и
практичног искуства. Поред ових задатака на стручним телима и тимовима треба
разматрати могућности корелације наставних садржаја, уједначавати критеријуме,
уједначавати планове наставе и васпитног рада, извршити изборе и анализу уџбеника,
сарађивати на планирању ваннаставних активности.
*Планови стручних тела и тимова за ову школску годину су усаглашени са Развојним
планом и Школским програмом и налазе се код кооринатора.
1. Стручно веће за разредну наставу
● Тамара Ђорђевић, учитељица
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● Кристина Сабо, учитељица - координатор
● Јелена Здравковић, учитељица - координатор
● Милица Станојевић, учитељица

2. Стручно веће из области предмета – језици
●
●
●
●
●

Бранка Карагић, наставница српског језика
Милица Мимић, наставница немачког језика - координатор
Драган Ковачевић, наставник енглеског језика
Милица Бугарски, наставница француског језика
Катарина Марковић, наставница енглеског језика

3. Стручно веће из области предмета – друштвене науке
● Санела Пуљиз, наставница историје- координатор
● Саша Павловић, наставник географије и грађанског васпитања
4. Стручно веће из области предмета – природне науке
●
●
●
●

Јелена Хорватски, наставница биологије
Анђела Шакота, наставница физике
Драган Тегелтија, наставница математике
Гордана Милошевић, наставница хемије – координатор

5. Стручно веће из области предмета – уметност и спорт
● Ивана Мали Вукелић, наставница ликовне културе
● Тамара Томић, наставница музичке културе - координатор
● Никола Орељ, наставник физичког и здравственог васпитања
6. Стручно веће из области предмета – техничко образовање и информатика
● Милана Живковић, наставница технике и технологије и ТИО
● Радослава Ступар, наставница информатике – координатор
7. Пегадошки колегијум сачињавају координатори стручних већа, педагог и директор
34

Приватна основна школа „ТВРЂАВА“
Петроварадин, Штросмајерова 8; тел: 021/6613-043, моб. тел: 069/79-70-80;
email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs

школе

8. Стручни актив за развој школског програма
Дина Ђилас, директор
● Александра Спасић, педагог - координатор
● Тамара Томић, наставница музичке културе
● Милица Мимић, наставница немачког језика
●

9. Стручни актив за развојно планирање
●
●
●
●
●
●

Дина Ђилас, директор- координатор
Кристина Сабо, учитељица
Бранка Карагић, наставница српског језика
Александра Спасић, педагог
Давид Балабан, представник ученика
Тамара Ињац, представник родитеља

10. T им за самовредновање
● Александра Спасић- координатор
● Дина Ђилас, директор
● Јелена Здравковић, учитељица
● Катарина Марковић, наставница енглеског језика
● Тамара Ињац – представник родитеља
● Ана Ђилас – представник ученика
11. Стручни тим за инклузивно образовање
● Сандра Рашковић, психолог – координатор
● Јасна Одовић Чубрило, психолог
● Санела Пуљиз, наставница историје
● Кристина Сабо, учитељица
● Драгана Пашћан, дефектолог
● Тања Џинић, представник родитеља
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12. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
●
●

●
●
●
●
●

Сандра Рашковић – координатор
Јасна Одовић Чубрило, психолог
Дина Ђилас, директор
Александра Спасић, педагог
Саша Павловић, наставник географије
Милица Станојевић, учитељица
Тања Џинић, представник родитеља

13. Тим за професионални развој
●
●
●

●
●

Јелена Хорватски, наставница биологије
Саша Павловић, наставник геoграфије и грађанског васпитања
Гордана Милошевић, наставник хемије - координтор
Радослава Ступар, наставница информатике
Тамара Ињац, представник родитеља

14. Tим за професионалну орјентацију ученика
●
●
●
●

Милица Мимић, наставница немачког језика
Јелена Хорватски, наставница биологије
Гордана Милошевић, наставница хемије
Јасна Одовић Чубрило, психолог- координатор

15. Тим за хигијену школе
● Ивана Мали Вукелић, наставница ликовне културе
● Милан Димић, учитељ
● Бранка Карагић, наставник српског језика - координатор
16. Тим за декорацију и уређење школе
● Ивана Мали Вукелић, наставница ликовне културе – координатор
● Милица Бугарски, наставница француског језика
● Милана Живковић, наставница технике и технологије
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● Катарина Марковић, наставница енглеског језика
● Милица Станојевић, учитељица
17. Тим за манифестације и културна дешавања
●
●
●
●
●

Тамара Томић, наставница музичке културе
Катарина Марковић, наставница енглеског језика – координатор
Милица Бугарски, наставница француског језика
Јелена Здравковић, учитељица
Ивана Мали Вукелић, наставница ликовне културe

18. Тим за такмичења
● Драган Тегелтија, наставник математике – координатор
● Санела Пуљиз, наставница историје
● Анђела Шакота, наставница физике
19. Тим за иновације у образовању
● Дина Ђилас, директор
● Тамара Ђорђевић, учитељица
● Драган Ковачевић, наставник енглеског језика – координатор
20. Тим за ЕУ и друге пројекте
●
●
●
●
●
●

Ивана Мали Вукелић – наставник ликовне културе – координатор
Драган Ковачевић, наставник енглеског језика
Катарина Марковић, наставница енглеског језика
Дина Ђилас, директор
Милица Мимић, наставница немачког језика
Александра Спасић, педагог

21. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
● Александра Спасић- координатор
● Дина Ђилас, директор
● Кристина Сабо, учитељица
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●
●
●
●

Катарина Марковић, наставница енглеског језика
Анђела Шакота, наставница физике
Тамара Ињац – представник родитеља
Ана Ђилас – представник ученика

22. Tим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
● Јелена Здравковић, учитељица, председник стручног већа разредне наставе
● Милица Мимић, наставница немачког језика, председник стручног већа српског и
страних језика
● Гордана Милошевић, наставница хемије, председник стручног већа природних
наука
● Санела Пуљиз, наставница историје, председник стручног већа друштвених наука
● Тамара Томић, наставница музичке културе, председник стручног већа уметности
и вештина
● Александра Спасић, педагог - координатор
23. Тим за организацију излета и екскурзија
● Никола орељ, наставник физичког васпитања
● Саша Павловић, наставник географије, координатор
● Милан Димић, учитељ
6.3. ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
6.3.1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Време
реализације

Август,
2019.

Начин
реализације

Активности/теме

Носиоци
реализације

Припремљеност објекта

Извештај

Директор

Организација почетка
школске године:
формирање одељењабројно стање по
одељењима

Дискусија,
договор,
подела
задужења

Директор и
психолог

Организација исхране у школи

Договор

Директор
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Подела предмета и
одељењских старешинстава
за 2019/20. год.и осталих
задужења
Усвајање распореда
часова и распореда
активности за школску
2019/20. год.
Утврђивање броја група за
изборне предмете

Септембар,
2019.

Усвајање плана рада
Наставничког већа и
упознавање са школским
календаром
Разматрање и усвајање
Годишњег плана рада за
школску 2019/20. год.

Дискусија,
договор и
подела
задужења

Директор,
координатори
стручних већа

Договор

Директор,
наставник
енглеског језика

Извештај

Професор
разредне наставе

Дискусија
и договор
Дискусија
и договор

Разматрање и усвајање
ШРП за наредни период

Извештај
Дискусија

Упознавање чланова
Наставничког већа са
потребом идентификације
ученика за које je потребна
израда ИОП-а
Акциони план Тима за
заштиту деце од насиља за
школску 2019/20. год.
Акциони план Тима за
самовредновање школску
2019/20. год.
Акциони планови осталих
тимова у школи за школску
2019/20. год.
Идентификација ученика за
додатну и допунску наставу
и секције
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Директор,
чланови
Наставничког
већа
Директор,Стр.
Служба и чланови
већа
Стручни актив
за рaзвојно
планирање

извештај

Координатор

Представљање
и договор

Координатор

Представљање
и договор

Координатор

Представљање
и договор

координатори

договор

Стручна већа
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Октобар,
2019.

Октобар,
2019.

Новембар,
2019.

Децембар,
2019.

Резултати иницијалног
тестирања ученика свих
разреда на нивоу Републике

Дискусија
и договор

Утврђивање приправника и
избор ментора

Договор

Разматрање успеха и владања
ученика на крају I
класификационог периода и
предлози мера за побољшање
рада
Утврђивање задужења у вези
са прославом школске славе
Свети Сава

Анализа,
дискусија и
договор

Координатори
тимова , чланови
Наставничког већа
Задужени
наставници,
директор
Директор,
председници
Разредних већа
и педагог

Дискусија и
договор

Наставници
задужени за
културну и јавну
делатност

Предлози за Наставу у
природи- разматрање

Договор

Тим за
организовање
екскурзија и излета

Анализа успеха ученика на
крају полугодишта после
одржаних Одељењских већа

Извештај
Извештај

Реализација наставних и
ваннаставних активности
Реализација програма у 1.
полугодишту:
● заштита деце од
насиља
● здравствене превенције
● пројекат Читалићи
Активности у току зимског
распуста (стручно
усавршавање и допунски рад
са ученицима који имају
потешкоћа у учење и друге
ваннаставне активности).
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Извештај

Договор

Наставничко веће
Председници
стручних и
наставничког већа
Координатори,
чланови тима
Директор

Чланови
наставничког већа
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Јануар,
2020.

Извештај

Пред. Стручних и
Разредних већа,
Наставници
чланови Тима

Дискусија

Координатор тима
за
самовредновање

Договор у вези прославе
школске славе Свети Сава

Дискусија и
договор

Наставници
задужени за
културну и јавну
делатност

Извештај о раду директора за
прво полугодиште

Извештај

Директор

Договор о предстојећим
манифестацијама

Дискусија и
договор

Наставници
задужени за
културну и јавну
делатност

Организација школских
такмичења у наредном
периоду

Договор

Председници
Стручних
већа

План друштвене активности
школе у 2. полугодишту.

Договор и
подела
задужења

Председници
Стручних
већа
Директор

Стручно усавршавањеизвештаји са посећених
семинара

Извештај

Учитељи,
наставници

Организација општинских и
зонских такмичења и смотри календар

Договор и
подела
задужења

Директор,
Председници
разредних већа

Анализа рада Стручних и
Разредних већа

Праћење примене Развојног
плана

Фебруар,
2020.

Март, 2020.
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Април,
2020.

Учешће ученика на
такмичењима и постигнути
резултати

Извештај

Анализа успеха на крају 2.
квартала

Извештаји,
дискусија

Педагог, психолог

Актуелни васпитно-образовни
проблеми

Извештаји,
дискусија

Педагог, психолог

Председници
Стручних већа и
предметни
наставници

Организација екскурзија и
излета
Реализација друш.- корисног
рада

Директор,

Успеси наших ученика на
Општинским такмичењима

пред. одељенских
и разредног већа

Мај, 2020.
Реализација општинских и
зонских такмичења

издавање школског листа
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Извештај

Председници
Стручних већа и
предметни
наставници

Договор

Комисија за
културну и јавну
делатност школе
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изложба ученичког
стваралаштва

спортски дан

Организација Наставе у
природи
Обележавање Дана
описмењавања
Доношење одлука о додели
награда, похвала, посебних
диплома и других признања
Јун, 2020.

Договор

Комисија за
културну и јавну
делатност школе

Договор

Наставник
физичког
васпитања и
учитељи

Договор

Директор

Договор

Наставници језика

Договор

Директор,
задужени
наставници

Реализација плана
професионалне оријентације

Извештај

Анализа успеха ученика на
крају 2. полугодишта

Извештај,

Одељенске
старешине

Извештај о реализованим
екскурзијама и настави у
природи

Извештај,

Тим за орг. Екск. И
излета

Договор

Наставничко веће

Договор

Директор

Формирање комисија, за
полагање поправних и
разредних испита
Реализација плана уписа у I
разред и договор о
организовању приредбе за
будуће прваке
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Психолог
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Реализација плана и програма
редовне наставе, допунске и
додатне наставе и слободних
активности

Договор

Наставничко веће

Извештај,

Директор, стручна
служба, стручни
тимови

Извештај,

Директор, стручна
служба, стручни
тимови

Договор

Директор, стручна
служба, стручни
тимови

Самовредновање рада школе шта смо урадили ове школске
године

Извештај,

Директор, стручна
служба, стручни
тимови

Припреме за израду ГПРШ за
школску 2019/2020. годину

Договор

Директор, стручна
служба, стручни
тимови

Договор

Директор, стручна
служба, стручни
тимови

Анализа рада Стручних већа

Анализа рада часова
oдељењског старешине
Стручно усавршавање
наставника и
стручних сарадника –оквирни
план за наредну школску
годину

Предлог поделе часова,
одељења и одељењских
старешинстава за школску
2019/2020. годину
6.3.2. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Време
реализације
Септембар,
2019.

Садржај рада
1. Конституисање
колегијума

Носиоци
активности
Директор
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Начин реализације
Састанак, усвајање,
представљање

Сарадници у раду
Чланови колегијума,
педагог, представник
Ученичког парламента
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Током целе
шк. године

2. Усвајање Плана рада
колегијума за шк.
2019/20. год.
3. Упознавање са
планираним
садржајем рада
Ученичког
парламента
1. Анализа
реализованих
активности
планираних
Школским развојним
планом
2. Анализа
реализованих
активности
планираних
самовредновањем
3. Упознавање са
реализацијом
садржаја пројеката
које реализује Школа
4. Праћење
реализације
пројеката Школе
5. Анализа
реализованих
активности
планираних
програмом
инклузивног
образовања
6. Презентација нових
пројеката Школе
7. Избор учесника
семинара који ће се
реализовати у циљу
стручног
усавршавања
наставног особља
ради реализације
планираних

Чланови
колектива
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*Извештавање о
реализованим
активностима у
оквиру ШРП-а
* Извештавање о
реализованим
активностима
самовредновања
*Извештавање о
реализацији
пројектних
активности
* Извештавање о
реализацији
активности везаних
за инклузивно
образовање
*Одабир учесника
семинара у складу
са потребама
пројекта
*Договори,
усклађивање
термина

Педагог, чланови Тима
за самовредновање,
чланови Тима за
школско развојно
планирање, чланови
Тима за инклузивно
образовање, чланови
Тима за стручно
усавршавање
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8.

XI, XII, I, IV, VI

1.

2.

XII, VI, VIII

1.

VIII

1.

2.

пројеката за текућу
шк. годину
Договор о термину
одржавања седница
стручних већа из
области предмета у
циљу информисања
о начину
самовредновања
Школе
Анализа извештаја о
раду стручних већа за
област предмета на
крају
Класификационог
периода
Разматрање
извештаја о успеху и
владању ученика на
крају
Класификационог
периода
Анализа извештаја о
раду Педагошког
колегијума на крају
полугодишта и
школске 2019/20.
године
Разматрање листе
изборних предмета
које ће похађати
ученици свих
разреда за шк.
2019/20. годину
Разматрање
Акционог плана о
самовредновању
рада школе за шк.
2019/20. годину и
предлог мера у циљу
унапређивања
квалитета
вредноване области

Чланови
колегијума

Читање извештаја,
анализа

Педагог

Чланови
колегијума

Анализа извештаја,
предлози мера за
унапређивање рада

Педагог

Директор,
чланови
Колегијума

Анализа,
представљање
плана за
самовредновање
школе за наредну
шк. годину и
упознавање
предлога мера за
унапређивање рада
на основу
самовредновања
шк. 2017/18. год.

Педагог, чланови Тима
за самовредновање
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рада школе у шк.
2019/20. години
3. Разматрање
предлога и израда
Плана рада
Колегијума за шк.
2019/20. годину
4. Разматрање
предлога за избор
чланова Колегијума
за шк. 2019/20.
годину

6.3.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА
6.3.3.1. План рада актива Стручног већа разредне наставе за школску 2019/2020. годину
Време
реализације

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Упознавање са критеријумима израде планова
и програма свих облика образовно васпитног
рада
2. Утврђивање и усвајање распореда писмених,
контролних вежби и задатака
3. Распоређивање нових ученика
4. Договор о минимуму знања из српског језика,
математике, природе и друштва и ИОП- у
5. Израда предлога плана полудневних и
једнодневних излета и наставе у природи
6. Договор о релизацији угледних часова
7. Уређење школе и учионица
8. Организација првог школског дана
9. Пријем ученика
1. Расподела уџбеника, материјала и прибора за
рад
2. Организовање дежурстава, слободних
активности, секција и такмичења
3. Дневник такмичења у току школске године
4. Истицање правила понашања у школи, на
часовима и ван часова
5. Распоред за коришћење учионице са паметном
таблом за часове иновације
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Извршилац

август

Руководилац већа
Одељењски учитељи

септембар

Одељењски учитељи
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5. Идентификација ученика којима је потребна
подршка у раду
6. Разговор са психологом
7. Утврђивање начина и времена
реализације излета, екскурзија и наставе у
природи
8. Посета манифестацији „Цветна пијаца“
9. Посета манифестацији „Дани европских језика“
10. Планирање активности које ћемо организовати
поводом Дечје недеље у првој недељи октобра
1. Обележавање дечје недеље – Радост Европе
2. Oбележавање традиционалног британског
празника Ноћ вештица и организовање
маскенбала тим поводом.
3. Обележавање Дана школе
4. Анализа успеха и дисциплине ученика и
реализација наставног плана на крају првог
класификационог периода.
5. Анализа рада са ученицима по
индивидуалном образовном програму као и
ученика који спорије напредују у раду и
предлози мера за унапређивање рада
6. Посета манифестацији „Новосадска јесен“
1. Расподела материјала и прибора за рад
2. Уређивање школе и учионица
3. Припреме за учешће у такмичењу и
организација школског такмичења „Дабар“
4. Обележавање Светског дана права детета
5. Предлози тема за пројектну недељу
1. Организовање и извођење пројектне недеље у
школи
2. Поручивање потребног материјала за рад
3. Начин расподеле ученика у току пројектне
недеље
4. Организовање и подела дежурстава у току
пројектне недеље
5. Разговор са педагогом
6. Предлог мера за унапређивање рада са
ученицима по индивидуалном образовном
програму
7. Анализа сарадње са родитељима и
предлог мера за унапређивање сарадње
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октобар

новембар

Одељењски учитељи
Руководилац
већа

Одељењски учитељи
Руководилац
већа
Одељењски учитељи
Руководилац
већа

децембар
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1. Осврт на стручно усавршавање
2. Извођење ученика на такмичење из српског
језика „Читалићи“
3. Обележавање празника Свети Сава
1. Избор уџбеника за наредну школску годину
2. Посета позоришту/биоскопу
3. Припрема за такмичење „Мислиша“
4. Договор о припреми обележавања 8. марта
1. Анализа успеха и дисциплине ученика и
реализација наставног плана на крају трећег
класификационог периода.
2. Анализа напредовања ученика у допунској
настави и слободним активностима
3. Организација у вези са такмичењем ,,Читалићи“
4. Учествовање у манифестацији ,,Сат за нашу
планету 2018''
1. Посета манифестацији „Носадско пролеће“
2. Организација „Пролећног вашара“
1. Анализа реализације такмичења
2. Анализа рада и напредовања даровитих ученика
3. Тематско планирање наставе за школску
2020/21. год.
4. Пројектно планирање наставе за школску
2020/21. год.
5. Договор о начину реализације наставе за
школску 2020/21. год.
6. Посета манифестацији „Ноћ биологије“
1. Организовање и извођење пројектне недеље у
школи
2. Рекреативна настава
3. Утврђивање успеха и дисциплине ученика на
крају школске године
4. Реализација наставног плана и програма свих
облика образовно-васпитног рада
5. Анализа реализације наставе у природи
6. Анализа рада Већа и усвајање програма
за школску 2020/21. год.

јануар

фебруар

март

Одељењски учитељи
Руководилац
већа
Одељењски учитељи
Руководилац
већа

Одељењски учитељи

април

Одељењски учитељи

мај

Руководилац
већа
Одељењски учитељи

јун

Одељењски учитељи
Руководилац
већа

6.3.3.2. План рада Стручног већа из области предмета-језици за школску 2019/2020.
годину
1. Договорено је да ученици наше школе учествују у обележавању Европског дана
језика, који се прославља 26. септембра. Том приликом ученици ће посетити
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Филозофски факултет где ће имати прилику да се упознају са различитим језицима
и учествују на размим језичким радионицама.
2. Од септембра почињу језички клубови из енглеског, француског и немачког језика.
Ученици имају прилику да поред редовних часова језика продубе своја знања и на
језичким клубовима.
3. Од октобра са радом почиње секција шпанског језика на којој ће ученицима бити
пружена прилика да овладају основним вокабуларом и да се кроз различите
методе рада упознају са шпанском културом.
4. 12. октобра, наши ученици ће у оквиру секције прославити „Дан Шпаније“.
5. Договорено је да се Ноћ вештица, који се обележава 31. октобра, и код нас обележи
маскенбалом.
6. Договорено је да се о америчком празнику Дан захвалности пусти филм на часу
енглеског језика средином новембра.
7. Од 7. до 10. децембра обележава се Фестивал светлости. Тада ће на часовима
француског, немачког и енглеског, као и у оквиру шпанске секције бити
оргнизована радионица израде лампиона.
8. У децембру ће бити организован заједнички час енглеског, француског и немачког
језика на коме ће бити реч о разлици у обичајима везаним за прославу Божића у
тим земљама.
9. Почетком фебруара обележићемо Дан палачинки, хришћански празник који се
слави у Француској, који ћемо обележити прављењем палачинки.
10. У фебруару ће такође бити организован карневал, пошто се у исто време прославља
и у Немачкој. Деца ће у школу доћи костимирана и упознати се са обичајима из
Немачке.
11. За Дан заљубљених организоваћемо писање порука на страним језицима које
учимо у школи. У ходнику ће се наћи кутија у коју че ученици убацивати своје
поруке.
12. Месец март биће посвећен Франкофонији. Обележићемо га школским
такмичењем диктата на француском језику. Биће организована пројекција филма.
13. Дан Светог Патрика обележава се 17. марта. Код нас ће бити обележен 18. марта, а
обележићемо га читањем легенде о Светом Патрику, причама о Ирској и
вилењацима, и предлогом да се тај дан обуче нешто зелено.
14. Ове године Ускрс се прославља 12. априла. У то име, у другој половини априла
биће организована Потрага за јајима. Јаја ће бити сакривена, а трагови ће бити на
страним језицима које деца уче у школи.
15. У току ове школске године планирана је посета Америчком кутку.
16. У току ове школске године планирана је посета Француском институту.
17. Планирана је посета Градској библиотеци и огранку „Аница Савић Ребац“.
Координатор: Милица Мимић
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6.3.3.3. План рада стручног већа за друштвене науке
Тим за друштвене науке, као и претходне школске године, чине наставник историје
Санела Пуљиз и наставник географије Саша Павловић.
Састанак који је за циљ имао сачињавање плана рада за школску 2019/2020. годину
је одржан 06.09.2019.године, са почетком у 13 часова, упросторијама школе. Састанку су
присуствовала оба члана тима. Договорене су следеће активности:
- Уређење кабинета за историју и географију (држачи за карте, уџбеници, атласи,
потребан материјал за рад).
- Организација школског такмичења из историје и географије, која су предвиђена за
друго полугодиште, а која ће се одржати у складу са интересовањима ученика.
- Договорено је организовање часова додатне и допунске наставе за ученике којима
је то потребно. Термини ових часова ће бити накнадно утврђени.
- Договорено је спровођење припремне наставе за малу матуру, за ученике осмог
разреда.Припреме почињу у октобру, у терминима који одговарају наставницима и
ученицима.
- Историјска секција за ученике другог, трећег и четвртог разреда почиње у октобру, а
термини ће бити накнадно утврђени у складу са интересовањем ученика за ову
секцију.
- Договор око ученичких излета у току школске године – излети ће бити одржани у
складу са часовима оба наставника уз могућност спајања часова. Такође, договорене
су консултације чланова тима у складу са излетима који искрсну у току рада.
Координатор
Санела Пуљиз
6.3.3.4. План рада стручног већа из области предмета- природне науке

Планирана активност

Начин реализације

Носиоци
активности

Доношење плана рада већа

Договор, увид у извештај
из
предходне школске
године, писање плана

Сви
чланови
већа

Анализа, договор

Сви
чланови
већа

Утврђивање потреба на нивоу
већа о наставним средствима;
избор уџбеника
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Одабир изборних предмета и
задуживање на њима

Договор, подела
задужења, индивидулана
израда плана

Сви
чланови
већа

Временски и садржајно
усклађивање програма
наставних предмета у оквиру
разреда на нивоу стручних већа

Анализа наставних
предмета и програма

Сви
чланови
већа

Задуживање за рад у секцијама

Договор, подела
задужења, индивидулана
израда плана

План реализације додатне и
допунске наставе

Индивидуално доношење
плана и аналаиза

Договор о посетама
различитим манифестацијама

Договор, подела задужења

Израда личног план стручног
усавршавања

Индивидулана израда
плана

Израда распореда одржавања
угледних часова

Увид у оперативне планове
рада,
договор на основу
изабраних наставних
јединица

Сви
чланови
већа

Увид у оперативне планове
рада

Сви
чланови
већа

Увид у е-дневник и
педагошку документацију

Сви
чланови
већа

Договор око заједничких
пројеката у оквиру наставног
процеса – међупредметна
корелација
Анализа успеха ученика на
крају првог класификационог
периода и предлог мера за
побољшање успеха и
активирање ученика
Доношење плана одржавања
припремне наставе за осми
разред за полагање мале
матуре

Сви
чланови
већа
Сви
чланови
већа
Сви
чланови
већа
Сви
чланови
већа

Септембар

Октобар
Договор око термина и
темпа
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Реализација наставе на крају
првог класификационог
периода

Анализа

Сви
чланови
већа

Идентификација ученика за
такмичење

Извештај о запажањима и
предлози такмичара

Сви
чланови
већа

Одређивање термина додатне
наставе

Одређивање термина школских
такмичења за друго
полугодиште
Извештај о реализације
редовне, додатне и допунске
наставе на крају првог
полугодишта
Извештај о успеху ученика на
крају првог полугодишта
Извештај о реализацији
угледних часова, пројектне
наставе, приремне наставе
Извештај о стручном
усавршавању у оквиру првог
полугодишта
Извештај о посетама
манифестацијама и
обележавању важних датума
Извештај о оствареним
резултататима на општинским
такмичењима
Извештај о току припрема за
малу матуру

Договор око усклађивања
термина

Договор

Чланови
већа који
имају
потенцијал
не
такмичаре
Сви
чланови
већа

Децембар

Сви
чланови
већа

Анализа

Анализа

Анализа

Анализа

Анализа

Анализа

Анализа и дискусија
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чланови
већа
Сви
чланови
већа
Сви
чланови
већа
Сви
чланови
већа
Сви
чланови
већа
Сви
чланови
већа

Јануар

Март
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Извештај о резултатима
такмичења

Анализа и дискусија

Предлози за изборне предмете
за наредну школску годину

Договор, давање предлога

Анализа резултата са пробне
мале матуре

Анализа и дискусија, план
за даљи рад

Анализа успеха ученика и
реализације свих видова
наставе

Анализа

Анализа стручног усавршавања
наставника

Анализа и дискусија

План стручног усавршавања за
наредну школску годину

Давање предлога и
дискусија

Извештај о постигнутим
резулататима на тестовима за
малу матуру

Анализа и дискусија

Анализа рада већа

Анализа и дискусија

Сви
чланови
већа
Сви
чланови
већа
Сви
чланови
већа
Сви
чланови
већа
Сви
чланови
већа
Сви
чланови
већа
Сви
чланови
већа
Сви
чланови
већа

Мај

Јун

Председник стручног већа:
Гордана Милошевић
6.3.3.5. План стручног већа уметност и спорт
План часова ликовне културе ,музичке културе, физичког васпитања и активности
за 2019/2020. шклску годину.

Разред
I
II
III

Ликовна култура

Музичка култура

Физичко васпитање

Планирано
36
72
72

Планирано
36
36
36

Планирано
108
108
108
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IV
V
VI
VII
VIII

72
72
36
36
34

36
72
36
36
34

108
72 + 54 (ОФА)
72 + 54 (ОФА)
72 + 54 (ОФА)
68 + 34 (ИС)

Поред одржавња редовних часова планирано је и одржавање ликовне секције
/годишњи фонд часова 36 / за све разреде и секције „Лепо писање“ за први разред
/годишњи фонд часова 36.
Термини одржавања секција биће накнадно утврђени у складу са распоредом
часова.
Планом и програмом наставних активности ликовне културе предвиђено је
одржавање кооперативне наставе, активне креативне наставе. Планира се организовање
школских изложби у складу са дешавањима у току школске године, учешће на ликовним
конкурсима 2019/2020.г. као и рад на уређењу и очувању школског простора.
Обавезне школкске изложбе и декорације су:
- Јесења изложба
- Декорација Ноћ вештица
- Новогодишња изложба и декорација
- Декорација за Дан заљубљаних
- Пролећна изложба
У току школске године, поред редовних часова музичке културе, планира се
одржавање секције хора:
- хор нижих разреда ( I-IV раз.) који би се одржавао једном недељно,/ годишњи
фонд часова 36. Термин одржавања проба ће бити накнадно утврђен према
распореду часова.
Поред секција, у току школске године планирају се посете културним дешавањима и
манифестацијама и учешће хора на школским приредбама и манифестацијама.
Планом и програмом музичке културе се наставља даља сарадња, кооперативна
настава и тематско повезивање са осталим наставним предметима у свим разредима. У
свим разредима у плану је пројектна настава.
Поред одржавања часова из предмета физичког васпитања (физичко и здравствено
васпитање – пети, шести и седми разред), осми разред има и предмет Изабрани спорт (ИС)
– атлетика /годишњи фонд часова 34/.
За пети, шести и седми разред је предвиђен 1,5 час Обавезне физичке активности
(ОФА) на недељном нивоу физичких активности, који се реализује један час недељно
/годишњи фонд часова 36/, а оних пола часа кумулативно на месечном или годишњем
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нивоу у виду активности: излети, планинарење, оријентиринг,... што је укупно 54 часа.
Планиране активности су:
- Јесењи и пролећни крос
- Излети на Фрушку гору
- Зимовање – скијање у току зимског распуста (Копаоник)
- Обилазак и упознавање спортова и клубова у Новом Саду
- Учешће на школским спортским такмичењима (атлетика, фудбал, кошарка)
- Учешће на Дечјим традиционалним играма у Апатину (1-4 разреда) (мај)
6.3.3.6. План рада стручног већа наставника техничког и информатичког образовања,
технике и технологије и информатике и рачунарства
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ И
МЕСТО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Усвајање плана рада Стручног
већа у школској 2019/20. год.

Разматрање и усвајање

Председник
припрема
предлог,
Стручно већа
усваја план

Наставничка
припрема
27.08.2019.г.

Планирање часова редовне
наставе и ваннаставних
активности

Разматрање и усвајање

Председник
Стручног већа

Наставничка
припрема
27.08.2019.г.

Разматрање и усвајање

Председник
припрема
предлог,
Стручно већа
усваја план

Наставничка
припрема
27.08.2019.г.

Разматрање и усвајање

Председник
припрема
предлог,
Стручно већа
усваја план

Наставничка
припрема
27.08.2019.г.

Након предложених
семинара стручног
удружења приступиће се
детаљној изради плана

Председник
већа

Наставничка
припрема
27.08.2019.г.

АКТИВНОСТИ

Подела термина предвиђених
за одржавање секција у школи

Усвајање списка потребног
прибора,алата, уџбеника,
радних свески, рачунара и
поправка и
инсталација постојећих
Усвајање плана стручног
усавршавања већа
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Дигитализација наставе

У установи

Посета Тесла инфо-фесту

Ван установе

Стручно веће
наставника

Октобар

Украшавање поводом дана
школе

У установи

Стручно веће
наставника

Октобар

Посета музеју "Никола Тесла"

Београд

Стручно веће
наставника

Октобар

Школска такмичења

Наставници
стручног већа

Пројектна недеља

У установи

Наставници
стручног већа

Децембар

Украшавање школе украсима
направљеним од рециклажног
материјала-папира

У установи

Наставници
стручног већа

Децембар

Школско такмичење из
програмирања

У установи

Наставници
стручног већа

Фебруар

Школско такмичење из
Технике и технологије и
Техничког и информатичког
образовања

У установи

Наставници
стручног већа

Фебруар

Општинско такмичење из
програмирања

Школска такмичења

Наставници
стручног већа

Март

Општинско такмичење из
Технике и технологије и
Техничког и информатичког
образовања

Школска такмичења

Наставници
стручног већа

Март

Наставници
стручног већа

Март

Наставници
стручног већа

Април

Такмичење Дабар

Стручно веће
наставника

Посета сајму образовања
Дани отворених врата у
школама за средње
образовање

Одређене средње школе
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Посета ученика осмог разреда
ЕТШ“ Михајло Пупин“ Новом
Саду“-посета лабораторијама и
учионици на соларну енергију

ЕТШ“Михајло Пупин“

Наставници
стручног већа

Април

Ардуино дан

Ван школе

Наставници
стручног већа

Април

Чланови стручног већа:
Радослава Ступар и Милана Живковић
6.4. АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА ЗА ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ
6.4.1. ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Време
реализације

Август/
Септембар

Децембар

Активности/теме

Начин
реализације

Новине у Школском
програму на основу Закона
о основном образовању и
васпитању и Основама
система образовања и
васпитања
Анализа реализације
Школског програма за 1.
полугодиште

Јун

Сачињавање извештаја о
реализацији Школског
програма за школску
2019/2020. годину

Септембар/јун

Континуирано праћење
реализације школског
програма

Излагање

Носиоци
реализације

Стручна служба

Дискусија
Договор
Анализа

Дина Ђилас
Чланови актива

Дискусија
извештај

Чланови актива

Директор
Стручна већа
Стручна служба

6.4.2. ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Школски тим за развојно планирање на основу Закона о основном образовању и
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васпитању израдио је следећи акциони план за школску 2019/20. годину.

1. Мере унапређења образовно-васпитног рада на основу анализе резултата на завршном
испиту
Општи циљ: Подизање нивоа успешности ученика на завршном испиту

Специфични
циљеви
1. Унапређење
образовних
активности на
основу
анализе
резултата
ученика на
завршном
испиту

Планиране
активнсоти

Носиоци
активности

Анализа
постигнућа на
завршном
испиту

Анализа
усклађености
оцена на крају
године са
оствареностима
образовних
стандарда на
завршном
испиту
Израда
Акционог плана
за подизање
нивоа
успешности
ученика –
израда плана
програма
провере
остварености
образовних
стандарда из
датих предмета

Евалуација

Време
реализације

Показатељи
остварености

Предметни
наставници,
стручна
служба,
наставник
информатике

Август текуће
школске године

Резултата на
завршном
испиту и
статистички
извештај

Предметни
наставници,
стручна
служба

Август текуће
школске године

Педагошки
колегијум,
предметни
наставници

Август текуће
школске године

Резултата на
завршном
испиту и
статистички
извештај;
просек на
крају
школксе
године
Просек на
завршном
испиту је
изнад
просека
Републике
Србије
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Особе
задужене за
евалуацију и
праћење
остварења

Време
евалуације

Директор
школе и
педагог;
извештај
актива
предметне
наставе
Директор
школе и
педагог;
извештај
актива
предметне
наставе

Септембар
текуће
школске
године

Директор
школе и
педагог;
извештај
актива
предметне
наставе

Септембар
текуће
школске
године

Септембар
текуће
школске
године
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2.Унапређење
образовних
активности на
основу анализе
резултата
ученика на
иницијалним
тестовима

3.Унапређење
образовни
активности на
основу анализе
резулатат
ученика на
контролним
задацима из
предмета који
се полажу на
завршном
испиту

Мотивисање
ученика за
похађање часова
припремне
наставе

Наставници,
одељенске
старешине,
родитељи

2018-2023.

Повећан број
ученика који
похађају
часове
припремне
наставе из
свих
предмета
Корекција
оперативних
планова у
складу са
добијеним
резултатима
Корекција
оперативних
планова у
складу са
добијеним
резултатима
и мере за
унапређење

Евиденција
присутних
ученика
(дневници);
одељенске
старешине

Крај текуће
школске
године

Спровођење
иницијалног
тестирања

Предметни
наставници

Почетак
септембра

Одељенске
старешине,
Педагошки
колегијум

Крај
септембра
текуће шк.
године

Квалитативна и
квантитативна
анализа
постигнућа
ученика са
доношењем
предлога
активности и
мера за даљи
рад
Упознавање
наставника,
ученика и
родитеља са
постигнућима
ученика и
анализом
резултата
иницијалног
теста и планом
активности
Израда и
спровођење
контролних
задатака и
провера
остварености
образовних
стандарда
Квалитативна и
квантитативна
анализа
постигнућа
ученика са
доношењем
предлога
активности и
мера за даљи
рад

Предметни
актив и
Педагошки
колегијум

Крај септембра

Педагошки
колегијум,
Директор

Крај првог
квартала
текуће шк.
године

Педагошки
колегијум на
Наставничком
већу и
одељенске
старешине

Почетак октобра

Повећан број
ученика на
допунској и
додатној
настави

Педагошки
колегијум,
Директор,
записник са
Наставничког
већа

Прво
Наставничко
већ након
спроведених
активности
текуће шк.
године

Предметни
наставници

На основу
месечних
оперативних
планова рада

Арађен план
и програм
активности и
мера за
унапређење
(по
одељењима)

Извештај
Предметних
актива

Крај првог и
другог
полугодишта

Предметни
активи,
Педагошки
колегијум

Квартално током
текуће шк.
године

Побољшана
допунска и
припремна
настава;
побољшан
успех
ученика (на
крају
школске
године и на

Директор
школе;
Анализа
постигнућа
ученика;
Извештај о
предузетим
мерама за
даљи рад

Крај првог и
другог
полугодишта
текуће шк.
године
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завршном
испиту)

4.Унапређење
садржаја
припремне,
допунске и
додатне наставе
на основу
анализе
резултата на
завршном
испиту

Упознавање
наставника,
ученика и
родитеља са
постигнућима
ученика и
анализом
резултата
донесеним
планом
активности
Прилагођавање
планова и
садржаја
припремне и
допунске
наставе,
усклађивање
распореда
редовне и
припремне
наставе

Педагошки
колегијум на
Наставничком
већу и
одељенске
старешине

На роситељским
састанцима

Повећан број
ученика на
допунској и
додатној
настави;
побољшан
успех
ученика

Директор
школе,
Записник са
родитељског
састанка

Крај првог и
другог
полугодишта
текуће шк.
године

Предметни
наставници

Септембар
(прилагођавање
планова и
садржаја)
Почетак другог
полугодишта
(усклађивање
распореда)

Повећан број
ученика на
допунској,
додатној и
припремној

Директор
школе, увид у
планове
настави;
побољшан
успех ученика

Октобар и
март текуће
шк. године

2. Мере за унапређење доступности одговарајућих облика подршке и прилагођавања
и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна додатна подршка
Општи циљ: Пружање подршке ученицима у оквиру инклузије

Специфични
циљеви

Интензивирање
рада са
ученицима
којима је
потребна
додатна
подршка у
учењу

Евалуација

Планиране
активнсоти

Носиоци
активности

Време
реализације

Предузимање
мера за упис и
редовно
похађање
наставе ученика
у оквиру
инклузије
Редефинисање
плана и
програма рада
школског Тима
за инклузивно
образовање

Стручна
служба, Тим
за инклузију

Август текуће
школске
године,
континуирано
током шк.
године

Тим за
инклузију

Август текуће
школске
године
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Показатељи
остварености
/очекивани
резултати
Одговарајући број
(сразмерно
укупном броју
ученика школе)
ученика из
програма
инклузије
Редефинисан план
који би пружио
наставницима и
ученицима боље
услове за

Особе
задужене
за
евалуацију
и праћење
остварења
Педагошки
колегијум,
Одељенско
веће,
извештаји
Тимова
Директор
школе;
извештај
актива Тима
за
инклузију

Време
евалуације

Септембар
текуће
школске
године; крај
школске
године
Септембар
текуће
школске
године
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Интензивирање
рада са
ученицима
којима је
потребна
додатна
подршка у
учењу

Интензивирање
рада са
ученицима
којима је
потребна
додатна
подршка у
учењу

Интензивирање
рада са
ученицима
којима је
потребна
додатна
подршка у
учењу

остваривање
циљева наставе
Препознавање
ученика са
сметњама у
развоју, као и из
сетљивих група и
даровитих
ученика

Тим за
инклузију,
стручна
служба,
одељенски
старешина,
предметни
наставници

Август текуће
школске
године и јун
након
тестирања
првака

Ученици би били
укључени у
програм за
додтану подршку

Директор
школе и
педагог;
извештај
Тима за
инклузију

Септембар
текуће
школске
године

Израда
индивидуалних
образовних
планова за
ученике са
сметњама у
развоју и
даровитих
ученика (ИОП 13)
Организовање
стручног
акредитованог
семинара за
наставнике из
области
инклузије
Евиденција и
праћење
укључивања
ученика (којима
је потребна
дидатна
подршка) у
школске
активности
Организовање
подршке за
родитеље деце
којима је
потребна
додатна
подршка у учењу
Повећан обим
сарадње и
посете стручних
лица школи;
сарадња са
интеррресорном
комисијом,
другим школама,
установама,

Тим за
инклузију

Почетак
школске
године па
затим
тромесечно
односно
полугодишње

Постојање ИОП 1-3
Постојање ИОП 1-3
у дневним
припремама

Директор
школе, Тим
за
инклузију,
непосредан
рад

Септембар и
јануар
текуће шк.
године

Директор
школе, Тим
за инклузију,
Тим за
стручно
усавршавањ
е
Тим за
инклузију

У складу са
Годишњим
планом рада

Наставници
оспособљени за
индивидуализацију
и диференцијацију
натсб+вног
процеса

Директор
школе,
извештај са
семинара,
фотографиј
е

Крај текуће
шк. године

Током шк.
године

Повећан ниво
остварености
исхода / циљева
образовања
ученика

Директор
школе,
евиденција
Тима за
инклузију

Полугодишт
е и крај
школске
године

Стручна
служба,
одељенске
старешине,
Тим за
инклузију

На основу
Годишњег
плана рада
школе

Извештај стручне
службе са
организоване
подршке

Тим за
инклузију,
непосредан
увид

Крај текуће
шк. године

Директор
школе,
стручна
служба, Тим
за инклузију

2018-2023.
континуирано
током шк.
године

Ученици којима је
потребна додатна
подршка остварују
образовне циљеве;
Наставници у
сарадњи са
стручним лицима
унапређују

Педагошки
колегијум и
директор
школе; Тим
за
инклузију

Крај текуће
шк. године
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Интензивирање
рада са
ученицима
којима је
потребна
додатна
подршка у
учењу

Интензивирање
рада са
ученицима
којима је
потребна
додатна
подршка у
учењу

удружењима и
појединцима у
циљу пружања
додтане
подршке
ученицима
Набавка стручне
литературе и
уџбеника за рад
са ученицима из
програма
инклузије

Израда
индивидуалног
програма
професионалног
усмеравања за
ученике седмог
разреда којима
је потребна
додатна
подршка
(радионице из
програма
професионалне
оријентације за
основну школу,
посета
организацијама
које имају
запослене са
посебним
потребама,
укључивање
родитеља у
едукацију о
професионалном
развоју ученика,
сарадња са
релевантним
институцијама,
сарадња са
средњим
школама о
могућностима
даљег
школовања)
Презентација
истраживачких
радова – јавни

индивидуалне
облике рада

Тима за
инклузију,
стручна
служба,
учитељи,
одељенске
старешине,
предметни
наставници
Тима за
инклузију и
стручна
служба

2018-2023.
континуирано
током шк.
године

Повећан број
стручне литературе
за рад са
ученицима из
програма
инклузије

Педагог
школе,
одељенски
старешина
и Тим за
инклузију,
директор

Полугодишт
е и крај шк.
године

Континуирано
током шк.
године

Ученици седмог
разреда којима је
потребна додатна
подршка

Директор
школе,
евиденција
Тима за
инклузију

Крај текуће
шк. године

Тим за
инклузију

На основу
Годишњег
плана

Мотивисаност
ученика за
учествовање у

Педагог и
психолог
школе;

Крај текуће
шк. године
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час надарених
ученика, као и
презентација
талената ученика
са потешкоћама
у учењу
Вредновање
квалитета
имплементације
ИОП-а у школи

Тима за
инклузију

Полугодиште
и крај
школске
године
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истраживачким и
другим радовима

извештај
Тима за
инклузију

Квалитет ИОП-а,
индивидуализациј
а наставе је на
завидном нивоу;
ученици остварују
образовне циљеве

Директор
школе,
евиденција
Тима за
инклузију

Крај првог и
другог
полугодишта
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3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и
родитељима
Општи циљ: Мере превенције насиља и повећање сарадње међу
ученицима, наставницима и родитељима
Специфичн
и циљеви

1. Повећање
сарадње
међу
ученицима
,
наставниц
има,
управом
школе и
родитељи
ма

Време
реализац
ије

Показатељи
оствареност
и
/очекивани
резултати

Евалуација
Особе задужене
за евалуацију и
праћење
остварења

Време
евалуаци
је

Планиране
активнсоти

Носиоци
активности

Организовање
едукативних
предавања и
радионица за
ученике,
родитеље и
запослене

Стручна
служба,
родитељи, Тим
за заштиту
ученика од
дискриминаци
је, насиља,
злостављања и
занемаривања
ученика од
насиља
Тим за заштиту
ученика од
дискриминаци
је, насиља,
злостављања и
занемаривања
ученика од
насиља

20182023.

Прој
присутних
полазника
радионица

Директор
школе,
Извештај Тима
за заштиту
ученика од
насиља

Крај
текуће
шк.
године

Децемба
р 2019.
године

Директор
школе, план
активности и
извештај Тима

Децемб
ар 2019.
године

Тим за заштиту
ученика од
дискриминаци
је, насиља,
злостављања и
занемаривања
ученика од
насиља,
представници

Децемба
р 2019.
године

Постојање
индикатор
а за
праћење
рограма
заштите од
дискримин
ације,
насиља,
злоставља
ња и
занемарив
ања
Ученици су
обучени за
медијатор
е; смањен
је број
дисциплин
ских
поступака
у односу
на

Директор
школе;
постојање
Плана
укључивања
представника
Ученичког
парламента

Децемб
ар 2019.
године

Редефинисањ
е и писање
плана рада
Тима за
заштиту од
дискриминаци
је, насиља,
злостављања
и
анемаривања

Тим за
заштиту
ученика од
дискриминаци
је, насиља,
злостављања
и
занемаривања
ученика од
насиља
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израђује план
обуке за
медијаторе и
план
укључивања у
свој рад
представника
Ученичког
парламента
Дефинисање
процедуре за
упознавање
ученика,
наставника и
родитеља са
правилима
понашања и
обавезама
ученика и
наставника

Ученичког
парламента

Организовање
програма
превенције од
насиља у виду
припреме
радионица

Тима за
заштиту
ученика од
дискриминаци
је, насиља,
злостављања и
занемаривања
ученика од
насиља

Осмишљавањ
е и примена
процедуре за
похваљивање
и
промовисање
просоцијалних
облика
понашања

Тим за заштиту
ученика од
дискриминаци
је, насиља,
злостављања и
занемаривања
ученика од
насиља;

Педагошки
колегијум,
одељенске
старешине

претходни
период

На
првом
родитељ
ском
састанку
текуће
године;
јавни час
за
ученике
у току
септ /
окт
месеца
До краја
2019.
године

Децебар
2019.
године
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Смањен
број
дисциплин
ских
поступака
у односу
на
претходни
период

Директор
школе;
извештај
Педагошког
колегијума

Крај
првог
квартала
текуће
шк.
године

Смањен
број
насилног
понашања
међу
ученицима
; смањен
број
дисциплин
ских
поступака
Број
промовиса
них и
похваљени
х ученика

Стручна
служба;
извештаји и
записници

Крај
текуће
шк.
године

Директор
школе,
Извештај Тима
за заштиту
ученика од
насиља,
записници

Крај
првог
полугод
ишта
2019/20.
године
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Обележавање
Дана
толеранције и
учешће у
хуманитарним
акцијама ради
развијања
солидарнсоти
и емпатије код
ученика

2.
Побољшање
активности
дежурних
наставника

Стручно
усавршавање
запослених из
области
ненасилне
комуникације
и
конструктивно
г решавања
конфликата
организовање
м семинара
Упознавање
наставника о
обавезама и
одговорности
ма (у писаној
форми)

Појачано
дежурство
наставника

Ученички
парламент
Тим за заштиту
ученика од
дискриминаци
је, насиља,
злостављања и
занемаривања
ученика од
насиља

16.
новемба
р – Дан
толеран
ције

Учешће
ученика у
обележава
њу Дана
толеранциј
е;
разумевањ
е потребе
ученика за
солидарно
шћу и
толеранциј
ом
Обученост
наставника
за
ненасилну
кон+муник
ацију и
решавање
проблема

Директор
школе; Тим за
заштиту
ученика од
дискриминациј
е, насиља,
злостављања и
занемаривања
ученика;
презентација
на сајту школе

Крај
првог
полугод
ишта
текуће
шк.
године

Директор школе;
извештаји са
семинара:
извештај Тима за
стручно
усавршавање

Крај
текуће
шк.
године

Директор
школе и Тим за
сртучно
усавршавање

На
основу
Годишњ
ег плана
рада
школе

Тим за заштиту
ученика од
дискриминаци
је, насиља,
злостављања и
занемаривања
ученика од
насиља
Наставници

Август
текуће
шк.
године

Повезивањ
е обавеза и
одговорно
сти
наставника

Директор
школе;
записник са
седнице
Наставничког
већа

Септемб
ар
текуће
шк.
године

20182023.

Смањен
број
нежељени
х ситуација
на
одморима
иу

Директор
школе;

Полугод
иште и
крај шк.
године
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3.
Формирање
вршњачких
тимова и
едукација за
вршњачке
медијаторе
и
организациј
а вршњачке
медијације

4. Праћење
и анализа
случајева
непримерен
ог
понашања

слободно
време
Појачано
дежурство
наставника

Побољшање
плана
дежурства
наставника

Координатор
за распоред

Септемб
ар 2019.
године

Одељенске
старешине
формирају
вршњачке
тимове

Одељенске
старешине

Септ /
окт 2019.
године

Формиран
и
вршњачки
тимови

Организовање
семинара и
радионица за
ученике
чланове
вршњачких
тимова,
наставнике и
стручне
сараднике
Израда плана
организације
вршњачке
медијације

Стручна
служба

У складу
са
Годишњ
им
планом
рада
школе –
прво
полугод
иште
Крај
првог
полугод
ишта

Број
присутних
полазника
семинара
и
радионица

Снимање и
анализа стања
безбедности у
установи

Анализа
ресурса
установе који
могу

Тим за заштиту
ученика од
дискриминаци
је, насиља,
злостављања и
занемаривања
ученика од
насиља
Тим за заштиту
ученика од
дискриминаци
је, насиља,
злостављања и
занемаривања
ученика од
насиља
Библиотекар,
стручна
служба,
секретар

Директор
школе;
непосредан
увид: кљига
дежурства
Тим за
вршњачку
медијацију;
списак
вршњачких
тимова
Тим за
вршњачку
медијацију;
извештаји са
семинара и
радионица

Полугод
иште и
крај
школске
године
Крај
првог
квартала
текуће
шк.
године
Крај
текуће
шк.
године

Вршњачка
медијација
се
спроводи
по плану и
програму

Директор
школе; план
организације

Почетак
другог
полугод
ишта
текуће
шк.
године

Децемба
р 2019.
године

Постојање
анализе
безбедност
и

Директор
школе и Актив
за развојно
планирање;
анализа
безбедности

Крај
полугод
ишта
текуће
шк.
године

Децемба
р текуће
шк.
године

Постојање
анализе
ресурса
установе

Директор
школе; Тим за
стручно
усавршавање

Крај
текуће
шк.
године
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допринети
ефикасној
превенцији
насиља
(садржај
библиотеке,
стручни
материјали,
приручници са
семинара,спис
ак наставника
који су
прошли обуку)
Допуна и
ревизија
Програма
превентивних
и
интервентних
активности у
складу са
нивоима
ризика
Сачињавање
плана
сарадње са
породицом,
локалном
заједницом и
појединачним
институцијама
ради
успостављања
спољашње
заштитне
мреже

школе, Тим за
стручно
усавршавање

Тима за
заштиту
ученика од
насиља

Септемб
ар 2019.
године

Сачињен
програм
интервент
них
активности

Директор
школе;
Програм
интервентних
одговорности

Крај
првог
полугод
ишта шк.
2019/20.
године

Тима за
заштиту
ученика од
насиља

Децемба
р 2019.
године

Постојање
плана
сарадње

Директор
школе; план
сарадње,
извештај Тима
за заштиту
ученика од
насиља

Крај
првог
полугод
ишта шк.
2019/20.
године
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4. Друге мере за достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај
појединих наставних предмета
Општи циљ: Успостављање мера за достизање циљева образовања и и васпитања који
превазилазе садржај појединих наставних предмета
Специфични
циљеви

2. Унапређење
подршке
талентованим
ученицима

2. Унапређење
личног и
социјалног
развоја ученика
– понуда
ваннаставних
активности

Показатељи
остварености
/очекивани
резултати

Евалуација
Особе
задужене за
евалуацију и
праћење
остварења

Планиране
активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Идентификација
ученика који
показју посебна
интересовања за
поједине
области и
предмете
Израда плана
додатне наставе
и ИОП3

Учитељице
и
предметни
наставници

Новембар
2019. године

Постојање
евиденције

Одељенске
старешине и
стручна
служба;
Извештај Тима
за инклузију

Крај првог
полугодишта

Учитељице
и
предметни
наставници,
Тим за
инклузију
Тим за
културне
активности

Децембар
2019. године

Број ученика који
раде по ИОП 3

Директор, Тим
за инклузију,
Извештаји

Крај првог
полугодишта

Август
текуће
школске
године

Постојање
програма
културних
активности

Септембар
текуће
школске
годдине

Тим за
културне
активности

2018-2022.
током
школске
године

Повећање броја
посета културним
и научним
институцијама и
манифестацијама

Директор
школе;
Извештај Тима
за културне
активности
Директор
школе;
Фотогорафије,
Извештај Тима
за културне
активности

Тим за
културне
активности

2018-2022.
током
школске
године

Повећање броја
хуманитарних
акција и повећан
број едукованих
учесника

Директор
школе;
Фотогорафије,
Извештај Тима
за културне
активности

Крај текуће
школске
године

Одељенске
старешине и
наставници,
Тим за

Август
текуће
школске
године

Број
организованих
часова
амбијенталне

Директор
школе; Увид у
план
реализације,
Извештај Тима

Септембар
текуће
школске
године

Израда
програма
културних
активности
школе
Унапређење
сарадње са
културним и
научним
институцијама у
локалној
заједници
Покрајини и
Републици
Повећање броја
хуманитарних
акција у сардњи
са локалном
заједницом и
организовање
еколошке
едукације
ученика
Израда плана
амбијенталне
наставе и плана
организације и
посете
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Време
евалуације

Крај текуће
школске
године
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3. Промовисање
здравих стилова
живота и
заштите
животне
средине

културним,
јавним и
спортским
дешавањима у
школи и изван
школе
Прикупљање
помоћи
социјално
угроженим
особама
Праћење и
вредновање
рада вршњачких
тимова
(конструктивно
решавање
проблема)
Часови
одељенског
старешине на
тему заштите
животне
средине,
здравих стилова
живота
Посете
спортским и
другим
активностима у
локалној
заједници

културне
активности

наставе изван
објекта школе

за културне
активности

Одељенске
старешине

2018-2022.
током
школске
године

Количина
прикупљене
помоћи

Одељенски
старешина

Крај текуће
школске
године

Стручна
служба

Квартално
током
године

Смањен број
покренутих
васпитно
дисциплинских
поступака

Директор
школе;
Извештаји и
записници

Крај текуће
школске
године

Одељенске
старешине

2018-2022.
током
школске
године на
основу
плана рада
одељенског
старешине
2018-2022.
током
школске
године

Подизање свести
ученика о значају
заштите животне
средине и
здравих стилова
живота

Директор
школе;
Записник са
часова
одељенског
старешине,
увид у
дневник
Директор
школе;
Извештај
Стручног већа
из области
предмета –
уметност и
спорт

Крај текуће
школске
године

Стручно
веће из
области
предмета –
уметност и
спорт,
учитељи,
одељенске
старешине
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Број посета
спортским и
јавним
дешавањима;
Извештаји

Крај текуће
школске
године
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5. План припреме за завршни испит
Евалуација

Активности

Планиране
активнсоти

Носиоци
активности

Време
реализације

Анализа резултата
на завршном
испиту по нивоима
остварености
образовних
стандарда
Упознавање
ученика и
родитеља са
анализом резултата
на завршном
испиту претходне
шк. године

Предметни
наставници

Август текуће
шк. године

Стручна
служба;
одељенске
старешине и
предметни
наставници

Информисање
ученика о плану
подршке у
припреми
завршног испита

Одељенске
старешине и
предметни
наставници

Ученици:
септембар;
Родитељи: на
првом
родитељском
састанку; као
и на
родитељском
састанку у
току другог
полугодишта
Октобар
текуће шк.
године

Израда распореда
припремне наставе
и обавештавање
родитеља о томе

Координатор
за израду
распореда

Септембар
текуће шк.
године

Информисање
родитеља о
спровођењу
припремне наставе
и полагању
завршног испита

Одељенске
старешине и
стручна
служба

Децембар и
март текуће
шк. године;
чешће по
потреби

Показатељи
остварености
/очекивани
резултати
Увид у
резултате
школе у односу
на просек
Републике
Србије
Подизање
нивоа подршке
везане за
повећање
ангажованости
ученика на
часовима
припремне
наставе за
завршни испит
Разумевање
ученика о
значају
похађања
припремне
наставе за
завршни испит
Већи број
ученика је
мотивисан да
присуствује и
учествује на
часовима
припрема за
завршни испит
Родитељи су
упознати са
начином
полагања
завршног
испита и
динамиком
спровођења
припремне
наставе
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Особе
задужене
за
евалуацију
и праћење
остварења
Директор
школе и
Стручна
служба

Праћење
остварености
Време
евалуације

Анализа
резултата

Септембар
текуће шк.
године

Директор
школе и
педагог

Увид у
извештаје са
родитељског
састанак у
дневницима

Почетак
октобра
текуће шк.
године

Стручна
служба

Увид у
евиденцију
часова
одељенског
старешине

Крај првог
квартала
текуће шк.
године

Директор
школе

Прилагођен
распоред
припремне
наставе;
непосредан
увид

Почетак
другог
полугодишта

Директор
школе и
одељенски
старешина

Извештај са
родитељског
састанка

Крај првог
полугодишта
и мај месец
текуће шк.
године
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Анализа резултата
пробног завршног
испита

Директор
школе,
предметни
наставници,
одељенски
старешина

Април – мај
текуће шк.
године;
недељу дана
након
полагња
завршног
испита

Анализа стања
и нивоа
усвојених
знања пред
завршни испит;
увођење
додатних мера
за подизање
нивоа
успешности на
завршном
испиту
Увид у тренутно
стање и
процена
остварености
образовних
стандарда

Стручна
служба и
директор
школе

Урађена
анализа
пробнох
завршног
испита

Непосредно
након
пробног
завршног
испита

Информисање
предметних
наставника и
ученика о
резултатима
пробног завршног
испита
Информисање
родитеља о
резултатима
пробног завршног
испита и полагању
завршног испита на
родитељском
састанку
Корекција плана
припреме
завршног испита од
стране наставника
на основу резултата
пробног завршног
испита

Директор
школе,
одељенски
старешина

Након анализе
резултата
пробног
завршног
испита

Одељенске
старешине
и
предметни
наставници

Извештаји и
записник са
Наставничког
већа

У мају месецу
текуће шк.
године

Повећан број
ученика који
редовно
похађају часове
припремне
наставе за
завршни испит

Директор
школе

Извештај са
родитељског
састанка

Непосредно
након
урађене
анализе
пробног
завршног
испита
Друга
половина
маја месеца

Одељенске
старешине и
стручна
служба

Предметни
наставници

Након анализе
пробног
завршног
испита

Повећање
просека на
завршном
испиту

Стручна
служба
(педагог)

Увид у
планове
припреме за
завршни
испит ученика
осмог разреда
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Мај текуће
шк. године
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6. План укључивања школе у националне и међународне пројекте
Активности

Планиране
активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Проширивање Тима
за ЕУ и друге пројекте

Наставничко
веће

Август текуће
школске
године

Утврђивање
критеријума з
аплицирање за
пројекте и
формулисање
показатеља успеха

Тим за ЕУ и
друге
пројекте и
директор
школе

Прво
полугодиште
школске
2019/20.
године

Умрежавање са
другим националним
и иностраним
школама и
институцијама преко
портала
,, еTwinning’’
Прављење базе
података извора
информација односно
агенција које
објављују пројекте у
оквиру образовања

Тим за ЕУ и
друге
пројекте

2018-2022.
континуирано
током школске
године

Тим за ЕУ и
друге
пројекте

Прво
полугодиште
школске
2019/20.
године

Праћење пројеката
чији је циљ
унапређење
образовања
на страницама
фондације Темпус

Тим за ЕУ и
друге
пројекте

Континуирано
током школске
године

Израда плана
похађања семинара
за писање пројеката

Тим за ЕУ и
друге

Прво
полугодиште
школске

Евалуација

Показатељи
остварености
/очекивани
резултати

Повећан број
предлога за
конкурисање
за ЕУ и друге
пројекте
Школа
аплицира за
пројекте за
које постоје
реална
очекивања да
ће ,,проћи''
Развијена
мрежа
сарадње са
другим
школама у
држави и
окружењу
Олакшано
праћење
фондација које
објављују
конкурсе за
пројекте и
извора
финансирања
Аплицирање
на
пројекте;већи
број
наставника
учествује на
семинарима
фондације
Темпус
Боља
обученост
наставника за
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Особе
задужене
за
евалуациј
уи
праћење
остварењ
а
Директор
школе

Праћење
остварености

Време
евалуације

Извештај
Тима за ЕУ и
друге
пројекте

Септембар
текуће
школске
године

Директор
школе

Извештај
Тима за ЕУ и
друге
пројекте

Крај првог
полугодишта
школске
2019/20.
године

Директор
школе

Извештај
Тима за ЕУ и
друге
пројекте

Крај текуће
школске
године

Директор
школе

Извештај
Тима за ЕУ и
друге
пројекте

Крај текуће
школске
године

Директор
школе

Извештај
Тима за ЕУ и
друге
пројекте

Крај текуће
школске
године

Директор
школе

Извештај
Тима за ЕУ и

Крај првог
полугодишта
школске
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Посање и
аплицирање на
пројекте мобилности
за наставнике и
стручне сараднике у
оквиру Ерасмус +
програма Евроспке
уније који обезбеђује
финансирање
пројеката у области
образовања

пројекте,
директор

2019/20.
године

Тим за ЕУ и
друге
пројекте,
директор

Континуирано
током школске
године

писање
пројеката,
већи бројњ
апликација за
пројекте
Аплицирање
на објављене
конурсе, већи
број
наставника
учествује и у
програмина
Евроспке уније

Директор
школе

друге
пројекте

2019/20.
године

Извештај
Тима за ЕУ и
друге
пројекте

Крај текуће
школске
године

7. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора
Евалуација

Активности
Показатељи
остварености
/очекивани
резултати

Носиоци
активности

Време
реализације

Формирање Тима за
стручно усавршавање

Наставничко
веће

Август 2019.
године

Формиран Тим

Анализа стања у
установи с обзиром на
стручно усавршавање и
напредовање (по
компетенцијама);
попуњавање упитника о
самопроцени

Тим за
стручно
усавршавање

Октобар
текуће шк.
године

Израда плана стручних
семинара на основу
увида у Развојни план
школе за нредни период
Израда личних планова
стручног усавршавања за
текућу шк. годину унутар
и ван установе

Тим за
стручно
усавршаваље

Октобар
текуће шк.
године

Постојање
анализе са
утврђеним
компетенцијама
за које је
потребно
стручно
усавршавање
Постојање
плана стручног
усавршавања

Наставници,
стручни
сарадници и
директор
школе
Тим за
стручно
усавршавање,

Август
текуће шк.
године

Септембар
текуће шк.
године

Планиране активнсоти

Израда предлога
годишњег плана
стручног усавршавања са

Особе
задужене
за
евалуацију
и праћење
остварења
Директор
школе

Праћење
оствареност
и

Време
евалуације

Извештај са
Наставничко
г већа

Септембар
2019. године

Директор
школе

Извештај
Тима за
стручно
усавршавањ
е

Крај првог
полугодишта
текуће шк.
године

Директор
школе

Извештај
Тима

Посотјање
личих планова

Директор
школе

Годишњи план
стручног
усавршавања

Директор
школе

Извештаји
наставника,
стручних
сарадника и
директора
Извештај
Тима за
стручно

Крај првог
полугодишта
текуће шк.
године
Септембар
текуће шк.
године
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Крај октобра
текуће шк.
године
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семинарима који имају
приоритет на основу
плана стручних
усавршавања и
предвиђених
финансијских средстава
Израда плана стручног
усавршавања унутар
установе ангажовањем
сопстевних ресурса

Вођење евиденције о
планирању, праћењу и
вредновању стручног
усавршавања у установи
и ван установе који
попуњава наставник,
стручни сарадник и
директор школе

Редовно и систематско
информисање
запослених у вези са
стручним усавршавањем

стручна
служба и
директор

(ван установе)
на нивоу
установе

усавршавањ
е

Тим за
стручно
усавршавање,
стручна
служба и
директор
Тим за
стручно
усавршавање

Септембар
текуће шк.
године

Годишњи план
стручног
усавршавања на
нивоу установе

Директор
школе

Извештај
Тима за
стручно
усавршавањ
е

Крај октобра
текуће шк.
године

Август
текуће шк.
године

Стицање увида у
реализацију
плана стручног
усавршавања

Директор
школе

Септембар
текуће шк.
године

Тим за
стручно
усавршавање,
стручна
служба и
директор

Наставничка
већа током
шк. године

Повећан број
наставника са
вишим нивоима
компетенција
као резултат
похађања
семинара

Директор
школе

Документи
о
планирању,
праћењу и
вредновању
; извештај
Тима за
стручно
усавршавањ
е
Извештај о
реализацији
плана
стручног
усавршавањ
а на нивоу
установе;
записници
са
Наставнички
х већа
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8. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања
Евалуација

Активности

Планиране
активнсоти
Уознавање са
иновативним
методама
наставе
прикупљањем
стручне
литературе
Упознавање
наставника са
иновативним
методама
наставе и учења
Анкетирање
наставника о
иновативним
методама
наставе које би
допринеле
побољшању
наставног
процеса из датог
предмета
Утврђивање
списка стручних
семинара
везаних за
иновативне
методе наставе и
учења
Имплементација
одабраних
семинара у
годишњи план
стручног
усавршавања
наставника
Презентација
наставника о
одслушаном
семинару на
Наставничком
већу и Стручним
већима

Носиоци
активности

Време
реализације

Показатељи
остварености
/очекивани
резултати

Особе
задужене за
евалуацију и
праћење
остварења

Праћење
остварености

Време
евалуације

Директор
школе;
стручна
служба

Септембар –
октобар
2019/20.
године

Број прикупљене
стручне
литературе

Директор
школе

Списак
литературе и
непосредан
увид

Крај првог
полугодишта
шк. 2019/20.
године

Директор
школе,
стручна
служба

Наставничко
веће на
почетку шк.
године

Директор
школе

Записник са
Наставничког
већа

Крај првог
полугодишта
шк. 2019/20.
године

Стручна
служба,
директор

Наставничко
веће на крају
првог
полугодишта
текуће шк.
године

Број наставника
заинтересованих
за примену
иновативних
метода наставе
Број наставника
заинтересованих
за примену
иновативних
метода наставе

Директор
школе

Извештај о
спроведеној
анкети

Крај првог
полугодишта
шк. 2019/20.
године

Тим за
стручно
усавршавање,
Педагошки
колегијум,
директор

Наставничко
веће на
почетку шк.
године

Постојање списка
иновативних
метода

Директор
школе

Извештај Тима
за стручно
усавршавање;
списак
стручних
семинара

Крај првог
полугодишта
шк. 2019/20.
године

Тим за
стручно
усавршавање,
директор

Јун текуће
шк. године

Број полазника
семинара

Директор
школе

План стручног
усавршавања

Август текуће
шк. године

Наставници и
стручни
сарадници

Наставничко
веће након
одслушаног
семинара

Упознавање и
мотивисаност
чланова
колектива за
иновације у
настави

Директор
школе;
стручна
служба;
записници са
Наставничких

Записник са
Наставничког
већа; извештај
стручних
тимова;
извештај о

Крај другог
полугодишта
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већа; увид у
сертификате
Примена
научених метода
на оглдним и
угледним
часовима

Наставници и
стручни
сарадници

На оснву
Мотивисани и
Директор
месечних
задовољни
школе;
оперативних
ученици
стручна
планова рада
служба;
наставника и
записници са
плана
Наставничких
стручног
већа; увид у
усавршавања
сертификате
унутар
установе
ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

стручном
усавршавању
Извештај
стручних
сарадника;
припрема за
час; извештај
стручног
усавршавања

1.

Пројектна настава

2.

Метода учења путем истраживања – тсб. Индуктивни приступ

3.

Интерактивна настава – рад подстакнут активностима других чланова групе

4.

Примена дидактичко-информатичких иновација савремене генерације у настави

5.

Диференцирана настава

6.

Активна настава

Крај другог
полугодишта

9. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника
Евалуација

Активности

Планиране
активнсоти

Носиоци
активности

Време
реализације

Упознавање
Наставничког већа са
условима стицања
звања

Директор школе

Септембар
текуће године

Израда и
комплетирање
портфолија
наставника

Предметни
наставници

Август текуће
шк. године и
континуирано
током шк.
године

Формирање и
ажурирање базе

Административни
радник, Тим за

Формирање:
август текуће

Показатељи
остварености
/очекивани
резултати
Наставници
су упознати
са условима
стицања
звања
Потпуна
слика ос
тручном
усавршавању
и
напредовању
наставника
База података
стручног
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Особе
задужене за
евалуацију и
праћење
остварења

Праћење
остварено
сти

Директор
школе

Записник
са
Наставнич
ког већа

Крај првог
квартала
текуће
године

Стручна
служба

Портфоли
о

Крај првог
полугодишта
текуће шк.
године

Директор
школе

База
података

Крај првог
полугодишта

Време
евалуације
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подата о стручном
усавршавању
наставника и стручних
сарадника

стручно
усавршавање

шк. године;
Ажурирање:
током шк.
године

усавршавања
наставника и
стручних
сарадника

текуће шк.
године

10. План укључивања родитеља односно старатеља у рад школе
Активности

Планиране
активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Упознавање
родитеља са
правима и
обавезама и
начину
укључивања у
рад школе

Разредне
старешине,
стручна служба

Први
родитељски
састанак на
почетку
школске
године

Израда плана
тематских
целина које би
биле
презентоване на
родитељском
састанцима
Утврђивање
термина за
Отворена врата
(посета
родитеља
школи)
Израда анкете за
родитеље
ученика по
питању сарадње
са школом

Учитељи,
одељенске
старешине и
стручна служба

Август текуће
школске
године

Наставничко
веће

Анкетирање
родитеља по
питању сарадње
са школом у
циљу
унапређења
квалитета рада

Евалуација

Показатељи
остварености
/очекивани
резултати

Особе
задужене
за
евалуациј
у

Праћење
остварености

Време
евалуације

Родитељи
упознати са
начином рада
школе и својим
правима и
обавезама и
боља сарадња
родитеља и
школе
Веће
ангажовање
родитеља у вези
са начином
спровођења
наставе

Директор
школе

Записници са
родитељског
састанка

Крај првог
квартала
текуће
школске
године

Директор
школе

Извештај
учитеља,
одељенских
старешина и
стручне
службе

Крај првог
полугодишта
школске
2019/20.
године

Август и
јануар текуће
године

Више родитеља
долази на
Отворена врата

Директор
школе

Записник са
наставничког
већа

Септембар и
јануар текуће
школске
године

Стручна служба,
Тим за развојно
планирање

Август текуће
школске
године

Унапређење
сарадње
родитеља и
школе

Директор
школе

Септембар
текуће
школске
године

Одељенске
старешине,
чланови Савета
родитеља

Септембар и
март

Унапређење
сарадње
родитеља и
школе и
утврђивање и
отклањање
недостатака

Директор
школе

Извештај
стручне
службе и
Тима за
развојно
планирање
Записник са
Наставничког
већа
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трећег
квартала
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године
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Израда плана
унапређења
сарадње на
основу анлизе
резулатата
анкете
(радионице на
Наставничком
већу)
Укључивање
родитеља у по
процес
професионалне
орјентације
ученика –
родитељи као
промотери
одређених
професија и
занимања
У складу са
компетицијама и
интересовањем
родитеља,
укључитии их у
планирање и
споровођење
спортских,
културних и
других
ваннаставних
активности
Израда плана
сарадње са
родитељима
деце којима је
потребна
додатна
подршка
Дефинисање
циљева које је
потребно
оставрити у раду
са ученицима кји
имају потешкоћа
у учењу у
сарадњи са
родитељима
Успостављње
система
редовног
информисања
родитеља о

Стручна служба,
наставници

Септембар и
март текуће
школске
године

Унапређење
сарадње
родитеља и
школе и
утврђивање и
отклањање
недостатака

Директор
школе

Извештај
Тима за ЕУ и
друге пројекте

Крај првог
полугодишта
школске
2019/20.
године

Стручна служба,
наставници

Током
школске
године

Ученици имају
јаснији увид
какве
могућности
пружају
одређене
професије

Директор
школе

Извештај
стручне
службе

Крај текуће
школске
године

Тим за културне
активности,
стручна служба,
одељенске
старешине,
Савет родитеља`

Током
школске
године

Побољшање
квалитета
културних и
других
ваннаставних
активности у
школи

Директор
школе

Извештаји
тимова

Крај првог и
другог
полугодишта

Стручна служба,
Тим за инклузију

Септембар
текуће
шкослке
године

Директор
школе

Извештај
Тима за
инклузију

Крај првог
квартала
текуће
школске
године

Стручна служба,
Тим за инклузију

Септембар

Информисање
родитеља са
планом
сарадње,
побољшање
сарадње школе
и родитеља
Прилагођени
образовни
циљеви,
висом+к ниво
стварености
образовних
циљева

Директор
школе

Извештај
Тима за
инклузију

Крај првог
квартала
текуће
школске
године

Администратор
сајта, директор

Током
школске
године

Информисаност
родитеља, боља
сарадња школе
и родитеља,
веће

Директор
школе

Увид у
садржај
школског сајта

Крај првог и
другог
полугодишта
текуће
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активностима и
делатностима
школе

ангажовање
ученика и бољи
успех

школске
године

11. Друга питања од значаја за развој школе
11.1. Повећање угледа и промоција школе

Активности

Специфични
циљеви

Планиране
активности

Носиоци
активности

Евалуација

Време
реализације

Показатељи
остварености
/очекивани
резултати

Особе
задужене за
евалуацију и
праћење
остварења

Време
евалуације

3. Истицање
обележја
школебрендирање
школе

Редовно
ажурирање сајта
школе.
Побољшање
изгледа и
функције сајта
школе

Директор
школе

септембар
текуће
школске
године

Број посета
сајту,
количина
материјала
на сајту
школе

Актив за
развојно
планирање

Полугодиште
и крај текуће
школске
године

2.
Промовисање
школе као
позитивне
средине и
повећање
угледа школе

Редован проток
информација о
актуелним
дешавањима у
школи путем
медија и
школског сајта

Директор
школе,
администрато
р сајта,
наставници,
тим за
сарадњу и
умрежавање

2018- 2022

Директор
школе; Актив
за развојно
планирање

Полугодиште
и крај текуће
школске
године

3. Побољшање
доступности
информација
заппосленима,
ученицима,
родитељима и
локалној
заједници

Јавно
објављивање на
школском сајту и
истицање на
огласним
таблама
информација о
организовању
активности
Награђивање
ученика
генерације
адекватним
поклоном

Администрато
р сајта,
предметни
наставници

2018-2022.

Број
пренетих
информација
путем
чланака у
локалним
медијима и
путем сајта
школе
Број
истакнутих
информација

Актив за
развојно
планирање,
директор
школе

Полугодиште
и крај текуће
школске
године

Директор
школе

Мај- јун текуже
школске
године

Промоција
талентованих
и успешних
ученика.
Мотивисање
ученика на
учешће у

директор
школе

Крај првог и
другог
полугодишта
текуће
школске
године

4. Промоција
и награђивање
талентованих и
успешних
ученика и
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ученика
генерације
5. Побољшањ
е међуљудских
односа и
развијање
сарадње на
свим нивоима

такмичењим
а
Органозовање
семинара
комуникацијских
вештина

Стручна
служба

Ускладу са
Годишњим
планом школе

Наставничке
екскурзије,
излети, студијска
путовања, ,,team
building’’

Стручна
служба

Ускладу са
Годишњим
планом школе

Примена
разрађених
поступака
прилагођавања
на нову школску
средину за
новопридошле
наставнике и
ученике

Стручна
служба,
наставници,
учитељи

Током школске
године

Уличним
ображањима
свих у школи
је видљиво
међусобно
уважавање
Међуљудски
односи у
школи су на
завидном
нивоу,
видљиво је
међусобно
уважавање,
побољшана
је
комуникациј
а
Новопридош
ле колеге се
пријатно
осећају у
новој
школској
средини

Директор
школе,
Извештај са
семинара

Крај текуће
школске
године

Директор
школе,
извештаји,
фотографије

Крај текуће
школске
године

Директор
школе,
Извештај са
семинара

Крај текуће
школске
године

11.2. Унапређење квалитета наставе
Активности

Специфични
циљеви

1. Имплементациј
а групног и
тимског рада у
настави

Евалуација
Показатељи
остварености
/очекивани
резултати

Особе задужене
за евалуацију и
праћење
остварења

У складу са
Годишњим
планом
школе

Број
полазника
семинара

Директор,
стручна служба,
списак
полазника,
фотографије

Крај текуће
школске
године

`У складу са
планом рада
наставника

Број угледних
и огледних
часова

Директор,
сручна служба,
извештаји и
анализа
остварености
стандарда

Крај текуће
школске
године

Планиране
активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Семинари из
области наставе
и учења

Наставничко
веће

Организовање и
спровођење
угледних и
огледних часова

Директор,
Стручна
служба,
Наставничко
веће
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2. Унапређење
тематске наставе
(унутарпредметн
аи
међупредметна
корелација,
корелација са
свакодневним
животом) у циљу
стицања
функционалног
знања`
3. Унапређење и
модернизација
образовноваспитног рада
применом
савремених
наставних
средстава

Организација и
спровођење
угледних и
огледних часова
и семинара из
ове области и
организација
тематског рада

Директор,
Стручна
служба,
Наставничко
веће

У скалду са
планом
стручног
усавршавања

Број угледних
и огледних
часова

Директор школе;
Извештај тима за
стручно
усавршавање

На крају
школске
године

Обука за рад на
интерактивној
табли и
примени ИКТ у
настави

Тим за
стручно
усавршавањ
е

На основу
Годишпњег
плана рада
школе

Директор школе;
Извештај тима за
стручно
усавршавање

Крај текуће
школске
године

Организовање и
спровођење
угледних и
огледних часова

Професори
предметне
и разредне
наставе

Током
школске
године

Директор школе;
Извештај тима за
стручно
усавршавање

Крај текуће
школске
године

6. Анализа
примене
стандарда
квалитета
наставе
перманантним
праћењем и
евалуацијом
наставног
процеса

Посете
часовима,
анализа
резултата
вредновања
квалитета часа и
презентовање
на НВ

Директор
школе,
Стручна
служба

Током
године и
полугодишњ
е

Наатавници
обучени за
рад на
интерактивно
ј табли и за
примену ИКТ
у настави
Повећан број
угледних и
огледних
часова и
побољшан
квалитет
наставног
процеса
Унапређење
појединх
стандарда,
извештаји

Стручна служба,
директор, Тим за
самовредновањ
е

Крај текуће
школске
године (у
распону од
2018. до
2022.
године)

7. Едукација
родитеља о
важности и врсти
њихопве улоге у
ученичком
постигнућу
уважавајући
узраст деце

Проширивање
програма
сарадње са
родитељима
увођењем
едукације о
њиховој улози у
ученичким
постигнућима,
по разредима
1.р. Развијање
позитивног

Нставничко
веће,
Педагошки
колегијум,
ПП служба,
одељенске
старешине

Током текуће
школске
године

Број
едукованиј и
анкетираних
родитеља

Одељенске
старешине
(записник са
родитељког
састанка)

Крај текуће
школске
године
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односа према
школи
2.р. приступ
оцењивању/
осамостаљивањ
у ученика/
контролисана
помоћ
родитеља
3. и 4. р
осамостаљивањ
е ученика и
учење учења,
припрема за
пети разред
5.р. улога
родитеља у
адаптацији на
предметну
наставу
6. упознавање
са стандардима
постигнућа по
предметима,
концепцији и
припремама
завршног испита
7.и 8.р.
перманентно
праћење
постигнућа и
реаговање на
уочене
проблеме
11.3. Пружање подрђке ученицима у процесу учења
Активности

Специфични
циљеви

1. Усвајање и
реализација
Програма за
подрчку
ученицима у
учењу

Планиране
активности
Анализа стања,
дефинисање
циљева и потреба
у области
оспособљавања
ученика за
ефикасно учење

Носиоци
активности
Стручна
служба,
одељенске
старешине,
наставници

Евалуација

Време
реализације
Октобар
2019.
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Показатељи
остварености
/очекивани
резултати
Дефинисани
циљеви
потребе
подршке
ученицима,
побољшан
успех
ученика

Особе
задужене за
евалуацију и
праћење
остварења
Члан Актива за
развојно
планирање,
Савет
родитеља

Време
евалуације
Крај текуће
школске
године
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Програмом
дефинисати
следеће:
1. Организација
допунске наставе
- транспарентан
распоред
- информисање
родитеља о
потреби похађања
- Квартални
извештај о
реализацији
допунске наставе
- педагошки
инструктиви рад
ПП службе
2. Обучавање
ученика
техникама учења у
складу са
узрастом:
- нижи р.:
осамостаљивање
и увођење у
начине учења по
предметима
- виши п.:
разрађивање
техника учења по
предметима
2. Припрема
ученика за бољу
адаптацију
приликом
преласка из
првог у други
образовни
циклус
функционалног
знања`

Родитељски
састанакдефинисање улоге
родитеља у
адаптацији деце
на предметну
наставу
Упознавање
ученика са
методологијом
учења сваког
предмета:
- предметни
наставници у
првих месец дана
(по потреби дуже)
уче ученике како
усвајати градиво
тог предмета

Октобар
текуће
године

Побољшан
успех
ученика из
свих
предмета у
односу на
претходну
школску
годину,
смањен број
опомена и
негативних
оцена

Директор,
сручна служба
Увид у
педагошку
докуентацију,
Евиденција о
реализацији
допунске
наставе

Крај првог
квартала
текуће
године

Стручна
служба,
учитељи

Почетком
октобра
текуће
године

Боља
адаптација
ученика на
предметну
наставу

Записник са
родитељског
састанка;
извештај

На крају
школске
године

предметни
наставници

Септембар и
октобар

Предметни
наставници,
старешине

Предметни
наставници

Стручна
служба

Учитељице

Предметни
наставници
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- користећи
похвале и
вредновањем
труда, анимирати
их на учење
наставног
предмета
- водити
евиденцију о
постигнућу сваког
ученикаи
информисати
старешину
- информисање
родитеља о току
адаптације деце

предметни
наставници

У току
школске
године

предметни
наставници
Континуиран
о током
школске
године
одељенски
старешина

Квартално на
родитељским
састанција

12. Мерила за праћење остваривања Развојног плана
Активности

Планиране
активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Самовредновање
реализације
Акционог плана за
текућу школску
годину

Стручни
актив за
развојно
планирање
и директор

Крај другог
полугодишта
– јун текуће
школске
године

Израда Плана
евалуације
спроведених
активности
предвиђених
Развојним планом

Стручни
актив за
развојно
планирање
и директор

Август текуће
школске
године

Израда Плана
актиности Актива
за школско
развојно
планирање за

Стручни
актив за
развојно
планирање
и директор

Август текуће
школске
године

Евалуација

Показатељи
остварености
/очекивани
резултати
Повећан
сензибилитет
наставника за
реализацију
активности
планираних
Развојним
планом
Правовремена
евалуација
спроведених
активности у
сврху праћења
и
благовременог
реаговања
На основу
Акционог плана
узрађује се
Годишњи план
рада школе
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Особе
задужене
за
евалуациј
у

Праћење
остварености

Време
евалуације

Директор
школе

Извештаји и
записници

Крај текуће
школске
године

Директор
школе

Увид у План
евалуације

Август
текуће
школске
године

Директор
школе

Извештај о
самовредновању;
Годишњи план
рада школе;
Извештај о

Септембар
текуће
школске
године
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наредну школску
годину

реализацији
Годишњег плана

Самовредновање
реализације
активности за
школску годину у
односу на
Стандарде
квалитета рада
установе

Стручни
актив за
развојно
планирање
и директор

Током
школске
године

Допуна Развојног
плана на основу
резултата
самовредновања и
вредновања
Развојног плана
школе

Стручни
актив за
развојно
планирање
и директор

Август текуће
школске
године

Активности из
Развојног плана
уврштене су у
Годишњи план
рада школе, у
активности
Стручних већа и
плановерада
наставника
Анекс Развојног
плана школе

Директор
школе

Извештај о
самовредновању;
предлог Акционог
плана

Крај текуће
школске
године

Директор
школе

Извештај и Анекс
развојног плана
школе

Септембар
текуће
школске
године

Одлука Наставничког већа је да се Извештаји о Развојном плану пишу на крају сваке
године, како бисмо имали што бољи увид у темпо остваривања постављених циљева.
6.4.3. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
За школску 2019/2020. годину, Тим за самовредновање предложио је, а Наставничко веће
усвојило је кључну област: Eтос.
Време

Активности

Начин реализације

место

Реализатори

IX

договор о показатељима
самовредновања и
одговорностима чланова
тима

Планирање,
договори

Школа

Чланови
Тима за
самовредновање

X

проучавање области
квалитета и договор о
циљевима, стандардима,
индикаторима и
показатељима које треба
преиспитати

Анализа и договор о
реализацији
активности

школа

Чланови
Тима за
самовредновање

X

одабир инструмената,
техника и доказа који ће се
користити при вредновању
одабраних показатеља

Координатор Тима
именује чланове
који ће бити
задужени за обраду

Школа

Координатор Тима и
чланови тима
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утврђивање временске
динaмике реализације
предвиђених активности

података и
извештавање Тима

ΧΙ

Анализа стања:
-међуљудских односа
-промоције успеха ученика и
наставника
-функционисање система
заштите од насиља
- сарадње на свим нивоима
Израда анкета за
наставнике, ученике и
родитеље према
Стандардима квалитета рада
установе

Педагог и психолог
ће анализирати
ваннаставне
активности,
вредновати их и
приказати резултате
на састанку Тима

Школа

директор,
координатор тима,
чланови тима
Одељенске
старешине

ΧΙΙ-ΙΙΙ

одабир узорка за
анкетирање у школи
спровођење анкетирања и
обрада података

Писање извештаја,
саопштавање
резултата
Наставничком већу
Изношење предлога
мера

Школа

Чланови тима

ΙV

Анализа стања етоса школе
-анализа добијених
података, уочавање јаких и
слабих страна и писање
извештаја

Представљање
резултата и
вредновање
Области Подршке
ученицима

школа

Чланови тима

V

давање предлога у вези са
унапређивањем уочених
слабости са дефинисањем
критеријума успеха (израда
акционог плана) и
уграђивање акционог плана
у Годишњи план рада
установе

Презентација
извештаја на
Наставничком већу

Школа

Координатор Тима
Чланови Тима за
самовредновање

V

Упознавање :

Презентација

школа

Координатор тима
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НВ,Савета родитеља
и Школског одбора са
Извештајем о
самовредновању Израда акционог
плана

извештаја на
НВ, Савету родитеља
и Школском одбору

VI

Одабир кључних
области за
самовредновање за
шк. 2020/2021. годину
и излагање предлога на
Наставничком већу

Анализа, дискусија
о предлозима за
самовредновање
кључних области за
наредну школску
годину, осврт на
самовредновања
која је школа
спроводила
претходних
школских година,
осврт наШРП

Школа

Координатор Тима
Чланови Тима за
самовредновање

VIII

Израда плана Тима за
самовредновање за
школску 2020/2021.
годину

Израда плана
активности у односу
на испитивање
показатеља
одабраних подручја
вредновања у
кључним
областима.

Школа

Чланови Тима за
самовредновање

6.4.4. План рада Тима за инклузивно образовање
Тим за инклузивно образовање чине: Сандра Рашковић, психолог – координатор,
Санела Пуљиз, наставница историје, Кристина Сабо, учитељица, Јасна Одовић Чубрило,
психолог и Драгана Пашћан, дефектолог
Школске 2019/20. године настављају се активности на идентификацији, подршци и
изради плана индивидуализације, ИОП-а 1 за ученике код којих индивидуализација ниje
далa адекватне резултате, ИОП-а 2, на тражењу додатне помоћи и подршке од стране
локалне самоуправе (педагошки асистенти за ученике за које је то неопходно, сарадња са
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стручним лицама из других школа и институција) и других организација и установа које
могу помоћи у подизању квалитета рада са децом у процесу инклузије.
План активности Тима за инклузију за школску 2019/20. годину
● Идентификација ученика за које је неопходна додатна подршка у образовању циљ је постизање максималног учинка у учењу у складу са могућностима датог
ученика
● Дијагностификовање развојних потешкоћа – дислексија, дисграфија, дискалкулија,
● Дијагностика, конкретни савети у раду са одређеним дететом, рад дефектолога са
учеником
● Званично евидентирање и праћење рада са учеником
● Пружање адекватне подршке ученику у образовно-васпитном процесу
● Сарадња са педагошким колегијумом на усвајању ИОП-а и доношење одлука о
даљој примени, изменама, допунама и престанку примене ИОП-а
● Активна сарадња са СОШ Милан Петровић Нови Сад
за
пружање
додатне
подршке ученику
● Активна сарадња са тимом стручњака који су укључњни у праћење и подршку
развоја детета са потешкоћама, проблемима или сметњама у развоју.
● Помоћ у раду са ученицима са сметњама и повећање компетенција у раду са њима
● Активна сарадња са интерресорном комисијом општине Новог Сада
● Сарадња са родитељима
Сандра Рашковић, психолог – координатор
6.4.5. План рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Планиране активности
1. Планирање рада на циљевима превенције и
интервенције у домену заштите деце од насиља
● Формирање Тима за заштиту деце од насиља
● Планирање програмских садржаја за заштиту
деце од насиља
● Упознавање наставничког већа са
садржајима програма заштите деце од
насиља
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Реализатори
Директор,
ПП служба
Чланови тима
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2. Праћење и вредновање рада на заштити деце
од насиља и вођење евиденције
● Израда и усвајање обрасца за евиденцију
случајева насиља
● Редовно вођење књиге дежурства у којој се
евидентирају сви догађаји везани за
нарушавање реда
● Праћење ефеката предузетих мера (у оквиру
интервентних активности)
● Анализа ресурса установе и предлог обука
како би се постојећи ресурси оснажили
● Извештавање Наставничког већа, Савета
родитеља, Школског одбора и Ђачког
парламента о предузетим активностима

Током
Школске
године

Чланови тима
и ОС, сви
наставници

3.1 Успостављање правила понашања: критички
Током
осврт на постојећа правила и, по потреби,
Школске
њихово редефинисање и обезбеђивање
године
механизама за њихово поштовање
● оглашавање правила понашања (путем паноа
и вебсајта)
● подршка наставницима у успостављању
правила понашања унутар одељења (стр.
тема и зидне новине);
● срадња са родитељима путем Савета
родитеља, родитељских састанака и
индивидуалних разговора
3.2. Активно учешће деце у слободним и
ваннаставним активностима које их додатно
сензибилишу и информишу на теме толеранције,
дискриминације и насиља– партиципација:
● учешће у радионицама
● посећивање позоришних и биоскопских
представа
● учешће у конкурсима и ревијама
стваралаштва спортски и културни сусрет
3.3 Постављање додатних релевантних васпитних
циљева, који у школи директно или индиректно
негују атмосферу прихватања, уважавања и
толеранције

Чланови тима,
директор,
ПП служба
Стручно веће
за језике
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● Спортска такмичења и фер-плеј турнири;
● Недеља лепих порука
● Обележавање пригодних датума: Савиндан,
Дан школе, Дечија недеља
● Учешће у наградним конкурсима – ликовним
и литерарним
● Посете позоришним и биоскопским
представама
● Посете музејима; Сајму књига; Фестивалу
науке, Кидс Фесту
● Изложбе ученичких радова у школи
● Страна на сајту школе посвећена теми
ненасиља – правила понашања, кораци у
спречавању насиља, дечија права и обавезе
из Конвенције о дечијим правима и сл.
4. Превентивне активности:
4.1 Стално стручно усавршавање
● Планирање обуке за чланове тима
(релевантни акредитовани семинари)
● Богаћење школске библиотеке књигама о
ненасилној комуникацији, популаризација
читања књига
4.2 Континуирано спровођење превентивних
радионица у циљу подстицања толеранције,
емпатије, пријатељства и ненасилне
комуникације код ученика. Теме радионица:
● “Ко си ти- ко сам ја''
● ''Чујеш ме разумеш ме''
● ''Погледај кроз прозор и помози ми''
● “Глуви телефон”
● “Може ли се сукоб спречити”
● “Човече љутиш ли се”
● “Кад станем у туђе ципеле”
● “ Извини, жао ми је“.
4.3.Сарадња са другим институцијама и локалном
заједницом по потреби
● сарадња са Саветовалиштем за младе; Дома
здравља
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● сарадња са Развојним саветовалиштем
4.4.Физичке и друге мере превенције
● унапређивање дежурства запослених (добра
организација и доследност)
5. Интервентне активности
5.1. Успостављање унутрашње заштитне мреже
(дефинисање улога и одговорности запослених и
деце)
5.2. Кораци у интервенцији:
● откривање насиља
● прекидање насиља
● смиривање ситуације
● консултације унутар/изван установе ради
процене ризика и израде плана заштите
(предлагање мера заштите од даљег насиља,
ублажавање последица, рад са дететом које
испољава насилно понашање, рад са
''пасивним посматрачима'')
● реализација договорених активности и мера
заштите
● праћење ефеката мера
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Током
школске
године

Чланови СВ,
Одељенски
старешина и
ученици.
ПП служба
школе, Тим за
заштиту деце
од насиља.
Сарадња са
свим надлеежним
институцијама;
Здравствене
службе, МУП,
Центар за
Социјални
рад,
Министарство
просвете/надлежне службе
школске
управе и др.
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6.4.6. План рада Тима за професионални развој
План стручног усавршавања запослених на акредитованим и неакредитованим
семинарима за школску 2018/19. годину на нивоу школе:

Назив планираног стручног
усавршавања:

У
школи

У
школи

У
школи

-Обука за
коришћење интерактивне
табле
-Држање угледних часова
-Посете угледним часовима

Састанак Друштва
наставника математике
општине Нови Сад
Посета угледним часовима
колега (по 1 бод)
Одржавање угледних часова
(по 2 бода)

Планиран
месец
реализације:

Ниво (на ком
стручном
органу, тиму,
активу...)

У току
школске
2019/20.

Начин
учествовања
(излагање,
вођење,
присуствовање...)

Вођење и
присуствовање

септембар

ОШ „ Васе
Стајић“

Присуствовање

У току
школске
године

Тим за стручно
усавршавање и
професионални
развој

Присуствовање
и
излагање

Наставничко
веће

Креирање и
едукација

У
школи

Израда и унапређење
педагошке свеске и
оперативних планова за рад

Јануар

У
школи

Сви планирани семинари
чији је домаћин школа
Посете угледним часовима
Одржавање угледних часова

Током
школске
2019/2020.
године

У
школи

Примена драмских и
позоришних метода у
настави

Новембар
2019.
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Август 2019.

Наставничко
веће

Присуствовање

Мај 2020.

Стручни актив за
језике

Вођење

Приказ књиге „Трансакциона
анализа у учионици“, 2 бода

Новембар
2019.

Стручни актив за
језике

Излагање

Посете угледним и огледним
часовима колега, 1 бод

У току
школске
године

Стручни актив за
језике

Присуствовање

Обука за
коришћење интерактивне
табле, 1 бод

У току
школске
године

Наставничко
веће

Присуствовање

Сарадничка настава, 2 бода

У току
школске
године

Стручни актив за
језике

Присуствовање

Учествовање у пројектима од
1.до 4.разреда

У току
школске
године

Наставничко
веће

Учествовање

Посета угледним часовима
Заједнички часови са другим
наставницима
Пројектна настава ( од 5.до 8.
разреда)

У току
школске
године

Постављање граница у
учионици, 8 бодова
Огледни час, 2 бода

У
школи

У
школи

Присуствовање/
извођење

Обука за коришћење
интерактивне табле
У
школи

Посета угледним часовима
колега (по 1 бод)

У току
школске
године

Одржавање угледних часова
(по 2 бода)
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и
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У
школи

Угледни час

Ван
школе

Предузетништво и
производња у настави
технике и технологије

током
школске
године

присуствовање

Ван
школе

Веб портали за припрему и
реализацију наставе

током
школске
године

присуствовање

Ван
школе

Електронски тестови

током
школске
године

присуствовање

Новембар

Ван
школе

789 Зоо-еко радионица
К1, П3
(8 бодова)

У току
школске
године

Департман за
биологију и
екологију, ПМФ
Нови Сад

Ван
школе

816 Сјај и беда симбиоза
K2, П3
(8 бодова)

У току
школске
године

Klett друштво за
развој
образовања

Присуствовање

Ван
школе

176 Индивидуализација и
диференцијација као модел
наставне праксе
К2, П3
(12 бодова)

У току
школске
године

Ресурсни центар
Знање

Присуствовање
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Ван
школе

Ван
школе

Ван
школе

Ван
школе

Ван
школе

Ван
школе

Семинар: Од учионице до
причаонице: контекстуално
усвајање страног језика
Семинар: Иновације у
приступима методама и
техникама у настави
француског језика на
различитим узрастима и
нивоима знања

Током
школске
2019/2020.
године

присуствовање

Веб-алатима до
интерактивне наставе, К2,
каталошки број 418, број
поена 36 бодова
Koмуникација и изградња
социјалних односа између
актера образовног процеса,
К4, 8 бодова

Октобар
2019.

ОКЦ

Присуствовање

У току
школске
године

Друштво
учитеља Новог
Сада

Присуствовање

Лутка у настави и
инклузивном процесу ,
каталошки број 181, 8
бодова, К2

У току
школске
године

Друштво
учитеља Новог
Сада

Присуствовање

Beyond English, К3,
каталошки број 891, 8 бодова

У току
школске
године

Klett друштво за
развој
образовања

Присуствовање

Полагање испита за лиценцу

У току
школске
године

Министарство
просвете, науке
и технолошког
развоја

Излагање

418 Веб алатима до
интерактивне наставе
К2 П1
36 бода

20.01.2020.

592 Употреба онлајн игара у
настави
К2 П1
32 бода

1.10.2019.
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Ван
школе

Ван
школе

858 Rückwärtsplanung – пут
од циља и исхода до вежби и
задатака
К1 П3

Flash анимације 1
Flash анимације 1

У току
школске
2019/20.

присуствовање

током
школске
године

присуствовање

6.4.7. План рада Тима за професионалну оријентацију ученика
Циљеви:
● информисање ученика о занимањима за која су заинтересовани
● развијање код ученика реалне слике о себи, својим особинама, образовним и
радним тежњама
● оспособљавање ученика за самостално доношење одлуке о свом
професионалном путу и рационалан избор школе и занимања.
Задаци:
● упознавање ученика са занимањима и могућностима наставка школовања после
завршетка основне школе
● откривање способности и могућности ученика и у складу са њима истраживање
којим занимањима би било најбоље да се баве
● помагање ученицима да на основу сопствене процене самостално донесу одлуку
о свом професионалном опредељивању
● упознавање ученика са критеријумима за упис у средњу школу и са начином
избора кандидата.
Сви ученици седмог и осмог разреда би учествовали у планираном програму који би се
реализовао у оквиру ЧОС-а, кроз радионице и организоване посете средњим школама и
радним организацијама.
Програм професионалне оријентације у школи обухвата:
- Професионално информисање ученика
- Рад са родитељима ученика
- Саветодавни рад са ученицима
- Информаторе за средње стручне школе и гимназије
- Упитнике за ученике
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- Тестирање ученика.
План рада активности Тима дат је у следећој табели:
Време

Август,
септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Активности
Реализатори
- Прављење програма активности са
динамиком реализације
- Прикупљање значајних информација
у вези са професионалном
Сви чланови Тима, одељенски
оријентацијом за текућу школску
старешина 8. разредa,
годину наставници математике, српског
- Израда распореда часова припрема
језика, географије, историје,
за полагање завршног испита
биологије, физике и хемије
- Почетак реализације часова
припрема за полагање завршног
испита
- Припрема и реализација
информативних разговора на ЧОС-у о
професионалним интересовањима
ученика (са ученицима 8. разреда)
ПП служба, одељенски
- Организовање и спровођење
старешина 8. разреда
тестирања за професионалну
оријентацију ученика 8. разреда
- Одржавање састанка са свим
наставницима који учествују у
реализацији програма о
професионалној оријентацији
- Реализација радионица из области
информисања о занимањима
- Организација радионице за
родитељски састанак и разговор са
разредним старешином након њеног
извођења
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Сви чланови Тима, одељенске
старешине 7. и 8. разреда,
наставници грађанског
васпитања, ликовног, српског,
информатике, педагог
Чланови Тима, одељенски
старешина 8. разреда
Чланови Тима, одељенски
старешина 8. разреда, педагог
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Фебруар

Март

Април

Мај

- Анкетирање ученика 8. разреда о
средњим школама, установама које би
посетили, стручњацима са којима би се
сусрели на реалним сусретима
- Прављење паноа: Преглед средњих
школа и образовних профила са
минимумом потребних бодова за упис
у одређене профиле
- Припрема и реализација
информативних разговора на ЧОС-у о
професионалним интересовањима
ученика и карактеристикама изабраног
занимања (са ученицима 7. и 8.
разреда)
- Посета Сајму образовања у Новом
Саду
- Посете приватним средњим школама
- Реализација родитељског састанка
поводом завршног испита и процедуре
приликом уписа у средњу школу
- Сумирање професионалних
интересовања ученика на ЧОС-у
- Реални сусрети са светом рада –
одлазак на радно место
- Пробни завршни испит у
организацији Министарства просвете
- Посете средњим школама у оквиру
манифестације ,,Дан отворених врата”
- Реални сусрети у ПОШ ,,Тврђава” са
родитељима – стручњацима
- Саветовање – израда предлога
усмеравања ученика у средње школе
- Пробно попуњавање листа жеља

Сви чланови Тима, одељенски
старешина 8. разреда

Сви чланови Тима, одељенске
старешине 7. и 8. разреда

Чланови Тима, одељенски
старешина 8. разреда, педагог,
родитељи

Сви чланови Тима, ПП служба,
родитељи

Координатор
Јасна Одовић Чубрило
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6.4.8. План рада Тима за хигијену школе
Циљ Тима је развијање свести о хигијени код ученика као и подстицање ученика и
наставника на заједничко одржавање хигијене школе. Тиму за хигијену помажлу сви
учитељи и разредне стаершине, а заједнички осмишљеног правилника се придржавају сви
запослени у циљу одржавања хигијене и реда у школи.
Предлози:
1. Ревидирање старих правила понашања у школи и састављање новом правилника,
уколико је то потребно.
2. У циљу подстицања ученика на адекватно одлагање уџбеника и школског прибора
у ормариће, организоваће се такмичење „Најуреднији ормарић месеца“.
3. Увешће се и награда/повластица за „Највреднијег ученика“ за дежурне ученике
који најбоље испуне своје обавезе и задатке предвиђене дежурством у
учионицама, ходницима и школском дворишту.
4. Сачињавање плана дежурства ученика по данима у трпезарији након доручка,
ручка и ужине.
5. Одређивање дежурних ученика на недељном нивоу задужених за
хигијену учионица, ходника као и дворишта.
6. Настављање евиденције коришћења техничке опреме.
7. У плану су 4 редовна састанка у току школске године и састанци уколико се укаже
потреба за тим. Планиран састанак за септембар школске 2019/20. године.
Координатор тима: Ивана Мали-Вукелић
6.4.9. План рада Тима за декорацију и уређење школе
1.
2.
3.
4.

Уређење ентеријера и припрема Јесење изложбе радова – Септембар 2019.
Јесења изложба радова ученика –Октобар 2019.
Уређење ентеријера за Ноћ вештица – Октобар 2019.
Уређење ентеријера, декорација зидова. Припрема и израда сценографија за
потребе приредби у школи – Новембар 2019.
5. Новогодишње декорисање школе и Новогодишња изложба радова, Новогодишњи
вашар – Децембар 2019.
6. Израда календара за 2019.год – Јануар 2020.
7. Припрема за пролећне изложбе дечијег стваралаштва, декорација за обележавање
дана заљубљених –Фебруар 2020.
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8. Пролећна излозба радова -инспирисана посетом Новосадског пролећа –Март 2020.
9. Школски Ускршњи вашар дечијег стваралаштва – Април 2020.
10. Припрема завршне изложбе радова, уређење екстеријера (зидова у дворишту
израда школског мурала)- Мај 2020.
11. Завршна изложба – Јун 2020.
Координатор Тима : Ивана Мали Вукелић
6.4.10. План рада Тима за манифестације и културна дешавања
План за наредну школску годину
1. Учествовање у манифестацији „Ноћ истраживача“, септембар 2019.
2. Посета Филозофског факултета у оквиру Дана европских језика, септембар 2019.
3. Учествовање у Дечјој недељи, октобар 2019.
4. Одлазак на Новосадску јесен, октобар 2019.
5. Обележавање Дана школе, октобар 2019.
6. Организовање маскенбала за Ноћ вештица, октобар 2019.
7. Обележавање Дана захвалности на часу енглексог језика, новембар 2019.
8. Организовање Зимског вашара, децембар 2019.
9. Прослава Дана Светог Саве, јануар 2020.
10. Посета Салону књига, фебруар 2020.
11. Обележавање Дана заљубљених, 14. фебруар 2020.
12. Обележавање Дана жена, 8.март 2020.
13. Одлазак на Фестивал науке, мај 2020.
14. Посете Америчком кутку, Градској библиотеци и градским музејима.
Координатор Тима: Катарина Марковић
6.4.11. План рада Тима за такмичења
Планиране активности које се односе на учешће на такмичењима у новој школској години
су:
1. Анкетирање наставника у октобру месецу. Анкета ће садржати питања везана за
пријаву заинтересованих ученика за школско такмичење.
2. Састанак са наставницима у циљу одређивања термина за школска такмичења и
још једном потврђивање пријављених ученика за иста.
3. Састанак, након завршених школских такмичења, на којем би се сумирали
резултати са истих и саставио списак ученика који су се пласирали на општинско
такмичење.
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4. По завршетку општинских и окружних такмичења, одржаће се састанак поводом
сумирања резултата и прављења списка за републичко такмичење (уколико има
пласираних).
5. Уколико буде пласираних на републичко, након завршетка истих сумирање
резултата и прављење коначног извештаја.
6. Договорени су и састанци у случају непланираних такмичења и конкурса.
Координатор: Санела Пуљиз
6.4.12. План рада Тима за иновације у образовању
Септембар 2019.
Термин за први састанак тима за иновације. На састанку ће се утврђивати следеће:
● тренутно стање и степен употребе иновација у наставном процесу
● циљеви за школску 2019/2020. годину.
Циљеви подразумевају:
● што већу заступљеност сарадничке (кооперативне) наставе у редовном наставном
процесу
● Охрабривање што веће и чешће употребе информационих технологија у наставном
процесу
● Опремање школе са новим пројектором
● Охрабривање употребе интерактивне табле у настави
● Употреба интердисциплинарног приступа у наставном процесу
● Похађање семинара са циљем примене нових педагошких метода у настави.
Децембар 2019.
Термин за други састанак тима за иновације. На састанку ће се утврђивати следеће:
● Да ли се сарадничка (кооперативна) настава спроводи по плану?
● Провера евиденције употребе пројектора и рачунара, што ће потврдити учесталост
употребе истих у наставном процесу?
● Да ли је школа је набавила пројектор за употребу у настави?
● Да ли је интердисциплинарни приступ у наставном процесу довољно заступљен и
сарадња међу наставницима на високом нивоу?
● Организовати семинаре о кооперативној настави и имплементацији ИКТ-а у
наставни процес , као и различите наставне методе које је могуће применити у
различитим ситуацијама.
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Јун 2020.
Термин за трећи састанак тима за иновације. На састанку ће се утврђивати следеће:
● Да ли се сарадничка (кооперативна) настава се спроводила у жељеној мери у
школској 2019/2020. години.
● Да ли су у другом полугодишту организовани семинари о дигиталној писмености
наставника и примени информационих технологија у настави, што је за резултат
имало већу заступљеност истих на часовима.
● Да ли су чланови тима резимирали учињено, упоредили планиране и остварене
циљеве и написали извештај.
Координатор: Драган Ковачевић
6.4.13. План Тима за EU-пројекте
План и програм за 2019/2020.годину усаглашен је са текућим расписаним конкурсима у
области културе, образовања и технолошког развоја као и у складу са јавним позивима, у
плану је похађање семинара, обуке за писање пројеката.
● Припрема ЕУ пројеката у оквиру програма, АНТЕНА Деск Креативна Европа и
ERASMUS+
● Партнерски пројекти малог обима.
● Израда пројекта и подношење документације на конкурсе.
● План развоја и наставак међународне партнерске сарадње у области образовања,
културе и технолошког развоја кроз ЕУ ПРОЈЕКТЕ,
● Посећивање трибина и предавања, семинара.
● Наставак развоја е-tweening програма и укључиваљње у ERASMUS +.
Координатор Тима: Ивана Мали Вукелић
6.4.14. Акциони план Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Задатак 1. Усаглашавање Годишњег плана рада са Школским програмом
Активност
Анализа
Школског
програма и
издвајање оних
елемената који
недостају у ГПР

Носиоци

стручни
сарадник

Потребан
материјал

критеријуми и мерила
за самовредновање
планираних
активности

Школски програм

Временска динамика
2019/2020.
9

1
0

1
1

1
2

1

2

3

4

5

6

7

8

*
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Дорада структуре
и садржаја ГПР
узимајући у
обзир садржај
Школског
програма.

Годишњи план рада
школе сачињен је на
основу школског
програма

стручни
сарадник

*

(увидом у ГПР за
2019/2020. годину)

Задатак 2. Имплементацијa стандарда постигнућа у наставне планове за које су сачињени
стандарди и циљевима учења за оне предмете за које нису сачињени стандарди, као и
организовање тематског приступа настави
Активност
Састављање
извештаја о
остварености
стандарда
постигнућа

Носиоци

Потребан
материјал

критеријуми и мерила
за самовредновање
планираних
активности

наставници

Образац за
извештај о
остварености
стандарда
постигнућа

Постоји извештај о
остварености
стандарда постигнућа
по предметима и на
нивоу школе

Правилник о
наставном плану
и програму за
гимназије

У
оперативним/месечни
м плановима
наставника наведено је
којим садржајима ће
се остварити циљеви
учења предмета у
датом разреду.

Временска динамика
2019/2020.
9

10

11

проширивање
садржаја
оперативних
наставних
планова
стандардима
постигнућа и
циљевима учења.

наставници

Обука за
организацију
тематског
приступа настави

стручни
сарадник и
наставници

Наставници су
упознати са основним
принципима тематског
приступа настави

Израда образца
за планирање
тематског
приступа настави

педагошки
колегијум

/

Постоји образац за
планирање
интердисциплинарне
наставе

*

*

стручно веће,
наставници

Образац за
планирање
тематског
приступа настави

Програми наставних
предмета су
међусобно временски
усклађени у оквиру
сваког разреда.

*

*

Временско
усклађивање
садржаја
програма
различитих
наставних
предмета тематски приступ
настави

*

1
2

1

2

3

4

5

6

*

*

*

7

8

7

8

*

Задатак 3. Планирање и реализовање ваннаставних активности у функцији задовљавања
потреба и интересовања ученика
Активност

Носиоци

Потребан
материјал

Временска динамика

критеријуми и мерила за
самовредновање
планираних активности

2019/2020.
9

Анкетирати
ученике и
утврдити њихова
интересовања

одељењске
старешине

упитник опредељивање
ученика за
ваннаставне
активности и
предлог садржаја

Понуда ваннаставних
активности у школи је у
функцији
задовољавања
различитих потреба и
интересовања ученика,
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Писање
Извештаја о
реализацији
ваннаставних
активности

Наставници,
Стручни
сарадник

Образац за
извештај о
реализацији
осталих облика
образовноваспитног рада

у складу са ресурсима
школе
*

*

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Задатак 1. Унапређивање квалитета наставе појачавањем менторског рада и разменом
искустава међу наставницима
Активност

Носиоци

Потребан
материјал

Организација
угледних часова
од стране
ментора за
наставнике
приправнике.

ментори
приправника и
приправници

Образци за
организацију
угледних часова

Размена
искуства кроз
консултације са
колегама

Приправници

/

критеријуми и мерила за
самовредновање
планираних активности

присуство
индивидуализацијенастав
е и примене стандарда
постигнућа код
наставника приправника

Временска динамика
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1
0

1
1

1
2

1

2

3

4

5

6

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

7

8

3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
1. Задатак: Повећање информисаности ученика о врстама подршке њиховим приказом на часу
одељењског старешине.
Активност
Израда ПП
презентације о
врстама подршке
у учењу које
пружа школа.
приказивање
презентације у
свим
одељењима уз
дискусију на ЧОСу.

Носиоци

Потребан
материјал

Стручни
сарадник

/

Одељењске
старешине

/

критеријуми и мерила
за самовредновање
планираних активности

Временска динамика
2019/2020.
9

1
0

1
1

1
2

1

2

3

4

*

*

*

*

*

5

6

7

8

2. Задатак: Развијање социјалних вештина планирањем и реализацијом активности као што су
дебате, радионице и др. за подстицање позитивне комуникације.
Активност
Организовање
радионица које
су у циљу
подстицања
позитивне
комуникације и
решавање
проблема у
комуникацији на

Носиоци

наставник
грађанског
васпитања,
психолог

Потребан
материјал

критеријуми и мерила
за самовредновање
планираних активности

/
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грађанском
васпитању

3. Задатак: Промовисање здравих стилова живота и развијање свести о заштити човекове
околине путем организовања спортских активности, предавања и разврставањем отпада
Потребан
материјал

Активност

Носиоци

Предавање на
тему "Здрави
стилови живота"
ученицима

Психолог и
наставник
физичког и
здравственог
васпитања

/

Предавања 4.
разреду на тему
екологије и
заштите човекове
околине

наставник
билогије

/

критеријуми и мерила
за самовредновање
планираних активности

Временска динамика
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1
0

1
1

1
2

1

2

3

*

*

4

5

*

*

6

7

8

У школи се промовишу
здрави стилови живота.

4. ЕТОС
Задатак 1. Повећање информисаности ученика о резултатима ученика путем редовног
информисања на сајту школе и на састанцима стручних, руководећих и других органа школе
Активност
Истицање
резултата
ученика на
школском сајту,
на ФБ страници
школе.
Редовно
извештавање
стручних,
руководећих и
других органа о
успеху ученика.

Носиоци

администратор
сајта

Потребан
материјал

критеријуми и мерила
за самовредновање
планираних активности

Временска динамика
2019/2020.
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/

1
0

1
1

1
2

1

2

3

4

5

6

*

*

*

*

*

*

*

*

*

7

8

Резултати ученика и
наставника јавно се
истичу и промовишу.
директор,
одељењске
старешине,
наставници

Извештај о успеху
ученика

*

*

*

*

*

Задатак 2. Јачање осећања припадности школи кроз спортске активности
Активност

Организација
турнира

Носиоци

наставник
физичког
васпитања

Потребан
материјал

/

критеријуми и мерила
за самовредновање
планираних активности
Ученици и наставници
организују заједничке
активности чији је циљ
јачање осећања
припадности школи.
У школи се промовишу
здрави стилови живота.
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ И РЕСУРСИ
Задатак 1. Унапређивање плана професионалног развоја директора планирањем на основу
самовредновања рада директора
Активност
Планирање
професионалног
развоја директора
у складу са
самовредновањем
свога рада

Носиоци

директор

Потребан
материјал

критеријуми и мерила за
самовредновање
планираних активности

Временска динамика
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1
0

1
1

1
2

1

2

3

4

5

6

7

Упитник за
самовредновање
компетенција
директора

*

6.4.15. План рада Тима за међупредметне компетенције и предузетништво
Активности
Израда Плана рада/ Писање и
усвајање плана рада и
активности тима
Међупредметне
компетенције и
предузетништво у Законским
оквирима, циљ - упознавање
Наставничког већа са
законским основама
Јачање и оснаживање
компетенција наставника за
развој међупредметне
компетенције и
предузетништво –интерна
обука у школи, похађање
семинара, обука обука од
стране наставника, стручне
службе.
Размена искустава/ Искуство
наставника 1. и 5. разреда ,
проблеми на које су
наилазили при планирању,
одговори на питања колега
Праћење индивидуалног
напретка ученика и
развијености
међупредметних
компетенција

8

Временска динамика
Септембар

Носиоци активности
Координатор и чланови Тима

Октобар

током године

Чланови тима, наставници

Наставници који предају
првом и петом разреду
Стручна служба

Наставници који предају
првом и петом разреду
Стручна служба
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Извештавање Педагошког
колегијума, Наставничког
већа, ШО
Праћење и вредновање
резултата рада /Евалуација
рада тима
Носиоци
активности

Инструмент
праћења

Временск
и период

Одабир на основу
анализе
успешности
учешћа наставника
на семинарима за
међупредметне
компетенције и
предузетништво,
као и анализе
професионалних
компетенција

Чланови
педагошког
колегијума

Записници
са састанка
педагошког
колегијума

Децембар
2019.

Операционализац
ија рада

Дефинисање
активности које ће
тим реализовати у
овој школској
години

Тим и
психолог

Записник са
састанка
тима, мејл
комуникаци
ја

Децембар
2019.

Међупредметне
компетенције и
предузетништво у
Законским
оквирима

представљање
законских основа
међупредметних
компетенција и
предузетништва

тим

записник

Децембар
2019.

Циљ

Активност

Начин реализације

Формирање
тима и подела
задатака

Одабир
наставника који
ће чинити тим

Креирање
плана рада

упознавање
Наставничког
већа са
законским
основама
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Подстицање
наставника да
креирају и
изводе часове
који развијају
међупредметне
компетенције

Креирање базе
припрема за час
који развијају
међупредметне
компетенције

Одабир најбољих
припрема са
семинара за развој
међупредметн их
које су похађали
наставници
општеобразов них
предмета и
објављивање базе
на сајту школе

Тим Сајт
школе

записник

Јануар

Промоција
предузетништва

Организовање
предавања,
радионице и
продајне изложбе

Предавање за
ученике трећег
разреда о
производњи кућне
хемије и козметике

Тим,
Ученички
парламент

Сајт школе,
гугл диск

Током
школске
године

Укључивање
ученика у израду
радова за продају
на Вашару
рукотворина,
честитке за Божић,
Ноћ вештица,Дан
заљубљених,Осми
март и Васкрс и
Размени књига и
Хуманитарних
акција
прикупљања
средстава за децу
из Свратишта и
Сигурне куће.
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Праћење и
вредновање
резултата рада

Евалуација рада
тима

Анализа
спроведених
активности и
учешћа чланова
тима

Тим и
психолог

Записник и
упитници

јун

6.4.16. План Тима организацију излета и екскурзија
1. Циљеви и задаци посета и излета
Посете и екскурзије су факултативни облици васпитно-образовног рада који се остварују
ван школе.
Циљеви су: савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем
појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и
привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативноздравствени опоравак ученика.
Посете музеју и позоришту доприносе развијању навика одласка у објекте културе и
конкретном упознавању са садржајима обрађеним у настави српског језика и настави
природе и друштва.
Задаци који се остварују реализацијом програма посета и екскурзија су: развијање
интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање начина живота
и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према националним,
културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним
социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота;
подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
Садржаји посета и екскурзија остварују се на основу плана и програма образовноваспитног рада и школског програма и саставни су део годишњег програма рада школе.
- ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ – предлози:
1. Ваљево - Бранковина
Време реализације:септембар, октобар, мај, јун
2. Вршац - Вршачки брег
Време реализације: септембар, октобар, мај, јун
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3. Сремски Карловци - Стражилово
Време реализације: септембар, октобар, мај, јун
4. Београд – сајам књига
Време реализације: октобар
- ВИШЕДНЕВНИ ИЗЛЕТИ - предлози за екскурзије:
Биће разматрани на основу понуда агенција и утврђене коначне дестинације, за ученике од
1. до 4. разреда и за ученике од 5. до 8. разреда, на састанку Савета родитеља.
6.5

ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА
Време
реализације

Области
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА, ОДНОСНО ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ
1. Учествовање у изради школског програма, плана
самовредновања и развојног плана установе;
2. 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);
3. Припремање годишњих и месечних планова рада
педагога;
4. Спровођење анализe Адаптација ученика 1. разреда на
разредну наставу
5. Учествовање у припреми индивидуалног образовног
плана за децу, односно ученике;
6. Учешће у планирању и организовању појединих облика
сарадње са другим институцијама;
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VIII

IX

Сарадници

психолог,
психолог дир.,
наставници
наставници,
директор,
педгог, психолог

континуирано

педагог,
психолог, наст.

XI

наставници,педа
гог, психолог

континуирано

психолог ,
педагог

континуирано

наставници,
педагог
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7. Иницирање и учешће у иновативним видовима
планирања наставе и других облика образовно-васпитног
рада;
8. Учествовање у избору и конципирању разних
ваннаставних и ваншколских активности, односно учешће у
планирању излета, екскурзија, боравка деце и ученика у
природи;

континуирано

наставници ,
педагог

IX, X

директор,
педагог,
наставници

9. Пружање помоћи наставницима у изради планова
допунског, додатног рада, практичне наставе и пројектне
наставе, плана рада одељењског старешине, секција;
II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ,
ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
1. Систематско праћење и вредновање образовноваспитног, односно наставног процеса развоја и
напредовања деце, односно ученика;
2. Праћење реализације васпитно-образовног, односно
образовно-васпитног рада;
3. Праћење ефеката иновативних активности и пројеката,
као и ефикасности нових организационих облика рада;
4. Рад на развијању и примени инструмената за
вредновање и самовредновање различитих области и
активности рада установе;

континуирано

дир., педагог,
психолог

континуирано

психолог,
педагог,
наставници

континуирано

наставници,
педагог

континуирано

Тим за
самовред.

континуирано

наст., педагог,
психолог

5. Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и индивидуалног образовног плана;
6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности
програма увођења у посао учитеља/наставника, стручног
сарадника;
7. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у
остваривању свих програма образовно-васпитног 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);
8. Учествовање у праћењу реализације остварености
општих и посебних стандарда, постигнућа ученика;
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континуирано

педагог,
психолог,
стр.већа

по потреби

педагог,
дир.,
наставници,
психолог

VI,VIII

педагог,
наставници

континуирано

ОВ
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9. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на
класификационим периодима, као и предлагање мера за
њихово побољшање;
10. Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима,
такмичењима, завршним и пријемним испитима за упис у
средње школе;
11. Учествовање у усклађивању програмских захтева са
индивидуалним карактеристикама ученика;

XI, XII, III, VI

ОВ

друго
полугодиште

наставници,
психолог ,
педагог

континуирано

12. Праћење узрока школског неуспеха ученика и
предлагање решења за побољшање школског успеха;
13. Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика;

континуирано

наставници,
педагог,
психолог
наставници,
педагог

континуирано

наставници,
педагог

1. Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и
операционализовању циљева и исхода образовноваспитног рада;

континуирано

педагог,
наставници

2. Пружање стручне помоћи наставницима на
унапређивању квалитета наставе увођењем иновација и
иницирањем коришћења савремених метода и облика
рада (уз проучавање програма и праћење стручне
литературе);
3. Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина
за имплементацију општих и посебних стандарда;
4. Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких
знања и умења;
5. Мотивисање наставника на континуирано стручно
усавршавање и израду плана професионалног развоја и
напредовања у струци;
6. Анализирање реализације часова редовне наставе у
школама и других облика образовно-васпитног рада
којима је присуствовао и давање предлога за њихово
унапређење;
7. Праћење начина вођења педагошке документације
наставника;

континуирано

педагог,
наставници

континуирано

наставници,
психолог

континуирано

стр. већа,
педагог

континуирано

директор,
психолог

XII, VI

директор ,
пшедагог

X, II, VI, VIII

психолог,
педагог,
наставници

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА
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8. Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у
коришћењу различитих метода, техника и инструмената
оцењивања ученика;

Континуирано

стручна већа,
педагог,ОВ,
тимови

9. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са
ученицима којима је потребна додатна подршка
(даровитим ученицима, ученицима са тешкоћама у
развоју);
10. 7. разред – час одељењске заједнице посвећени ПО

Континуирано

наставници,псих
олог

XII

ОС, педагог

11. Пружање помоћи наставницима у реализацији
огледних и угледних активности, односно часова и
примера добре праксе
12. Пружање помоћи наставницима у остваривању свих
форми сарадње са породицом

По потреби

наставници

Током године

наставници,ОС

1. Праћење дечјег развоја и напредовања

континуирано

директор,педаго
г, психолог

2. Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим
и врста и начин ангажованости детета односно ученика);

Континуирано

3. Саветодавни рад са новим ученицима, преласка ученика
између школа;

Континуирано

4.Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког
парламента и других ученичких организација

Континуирано

5. Идентификовање и рад на отклањању педагошких
узрока проблема у учењу и понашању

Континуирано

директор,
педагог,
психолог
директор,
педагог,
психолог
директор,
психолог,
педагог
директор,
психолог

6. Анализирање и предлагање мера за унапређивање
ваннаставних активности

Континуирано

7. Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и
организовању активности за креативно и конструктивно
коришћење слободног времена;

Континуирано

IV РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА
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директор,
педагог,
психолог
директор,педаго
г
психолог
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8. Промовисање, предлагање мера, учешће у
активностима у циљу смањивања насиља, а повећања
толеранције и конструктивног решавања конфликата,
популарисање здравих стилова живота;
9. Учествовање у изради педагошког профила детета,
односно ученика за децу односно ученике којима је
потребна додатна подршка израда индивидуалног
образовног плана;
10. 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;
V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

Континуирано

директор,
педагог
психолог

По потреби

директор,
психолог,
педагог

континуирано

директор,
психолог,
педагог

1. Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са
децом, односно ученицима са тешкоћама у учењу,
проблемима у понашању, проблемима у развоју,
професионалној оријентацији
2. 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;
3. Пружање подршке и помоћи родитељима у
осмишљавању слободног времена деце, односно ученика

континуирано

директор,
психолог,
педагог

По потреби

педагог,
психолог

континуирано

4. Сарадња са Саветом родитеља, по потреби,
информисањем родитеља и давање предлога по
питањима која се разматрају на савету.
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА,
ОДНОСНО УЧЕНИКА
1. Сарадња са директором, стручним сарадницима на
истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и
специфичних проблема и потреба установе и предлагање
мера за унапређење

По потреби

директор,
психолог
педагог
педагог,
психолог
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директор,
психолог,
педагошки
асистент,
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педагог
педагог
психолог

2. Сарадња са директором и стручним сарадницима у
оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна
размена информација
3. Сарадња са директором и стручним сарадницима на
заједничком планирању активности, изради стратешких
докумената установе
4. Сарадња са директором и психологом на планирању
активности у циљу јачања наставничких и личних
компетенција;
VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
1. Учествовање у раду образовно-васпитног, наставничког
већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима
обављених анализа, прегледа, истраживања и других
активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање
васпитачких односно наставничких компетенција):

континуирано

педагог
психолог

2. 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 развој предшколског,
школског програма, односно програма васпитног рада;
3. Предлагање мера за унапређивање рада стручних
органа установе;
VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним,
научним, културним и другим установама које доприносе
остваривању циљева и задатака, образовно-васпитног
рада установе;
2. Осмишљавање програмских активности за
унапређивање партнерских односа породице, установе и
локалне самоуправе у циљу подршке развоја деце и
младих;
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психолог

директор

континуирано
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3. Сарадња са канцеларијом за младе и другим
удружењима грађана и организацијама које се баве
програмима за младе;
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном,
месечном и годишњем нивоу;

По потреби

6.5.1. ПЛАН ПОСЕТА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ЧАСОВИМА
Циљ посета часовима је остваривање увида у образовно-васпитни рад, начин реализације
програмских садржаја, функционисање одељењских заједница, односно ангажованост
ученика у наставном процесу, као и у међусобне односе ученика, ученика и наставника.
Месец

Разред

Предмет

Наставник

Октобар

6
7
8

Српски језик
Ликовна култура
Математика

Бранка Карагић
Ивана Мали Вукелић
Драган Тегелтија

Новембар

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

Свет око нас
Енглески језик
Историја
Биологија
Математика
Географија
Математика
Српски језик
Информатика
Физика
Музичка култура
Хемија

Кристина Сабо
Катарина Марковић
Санела Пуњуз
Јелена Хорватски
Милица Станојевић
Саша Павловић
Јелена Здравковић
Тамара Ђорђевић
Радослава Ступар
Анђела Шакота
Тамара Томић
Гордана Милошевић

6
7
6

Немачки језик
ТиО
Физичко и
здравствено
васпитање

Милица Мимић
Милана Живковић
Никола Орељ

Децембар

Фебруар

Март

Април
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* Осим посета предиђених овим планом по потреби ће се реализовати посете и код
осталих наставника, односно посете у осталим одељењима.
6.5.2. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА
ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА
за школску 2019/20. годину
ПОШ "Тврђава"
библиотекар
Бранка Карагић
Програм рада школских библиотека и школских библиотекара саставни је
део школског програма. (Садржина школског програма правно је дефинисана Законом
о основама система образовања и васпитања, као и Законом о основном образовању и
васпитању и Законом о средњем образовању и васпитању који су објављени у
„Службеном гласнику РС” бр. 55/2013). На основу школског програма, документа који
се доноси на период од четири године, дефинише се годишњи план рада установе чији
је саставни део и годишњи план рада библиотеке, односно глобални (годишњи) план
рада школског библиотекара.
Свој програм рада школски библиотекар у основној школи је у претходном
периоду заснивао на Правилнику о програму рада стручних сарадника у основној
школи(„Службени гласник РС – Просветни гласник” 1/94) у којем је био дефинисан и
оријентациони фонд часова, а у средњој школи на основу Правилника о програму рада
стручних сарадника у средњој школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”
1/93). Од 2012. године свој програм рада школски библиотекари и у основним и у
средњим школама доносе на основу Правилника о програму свих облика рада
стручних сарадника („Службени гласник РС – Просветни гласник” 5/2012) који
дефинише девет области рада школских библиотекара.
ЦИЉЕВИ
Стручни сарадник – школски библиотекар, својим стручним
РАДА
ангажовањем, доприноси остваривању и унапређивању
ШКОЛСКОГ
образовно-васпитног рада у основним и средњим школама,
БИБЛИОТЕКАРА
реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и
програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата
задатке и послове из области образовања и васпитања, као и
библиотечко-информацијске послове из домена културних и
уметничких аспеката образовања.
Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у
учењу, даје свој пун допринос развоју информационе писмености
(медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остварује
сарадњу и заједничко планирање активности наставника,
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ЗАДАЦИ

школског библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује
електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима
да овладају вештинама налажења и критичког процењивања
датих информација и перманентност учења током читавог живота.
Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из
области образовања и васпитања, као и библиотечкоинформацијских из домена културних активности школске
библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја
рада, тако што учествује у пословима планирања, програмирања,
организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно
целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има
задатке:
- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке
код ученика и наставника,
- развијања и промовисања правилне употребе свих облика
извора информација,
- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и
електронском учењу,
- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за
самостално учење и образовање током целог живота,
- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,
- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним
способностима и њиховим склоностима ка интелектуалном,
емоционално-социјалном и сваком другом професионалном
развоју,
- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору
одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају
тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим
социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и
релевантним институцијама,
- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ
библиотечком фонду и расположивим изворима информација, и
развијање
индивидуалне
стваралачке
способности
и
креативности код ученика,
- обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању
информационе писмености, како би се корисници оспособили за
проналажење, анализирање, примену и саопштавање
информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационокомуникационих технологија,
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- припремања и реализовања библиотечког програма намењеног
ученицима са посебним потребама и посебним способностима,
вођења
аутоматизованог
библиотечког
пословања
(инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација
библиотечке грађе и други послови),
- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,
- заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична
ревизија фонда.
ОБЛАСТИ РАДА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА
1. ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊЕ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

2. ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

3. РАД СА
НАСТАВНИЦИМА

Област Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
подразумева рад у подобластима
1. Планирање набавке литературе и периодичних
публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике,
2. Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова,
3. Планирање и програмирање рада са ученицима у
школској библиотеци,
4. Израда програма рада библиотечке секције,
5. Планирање развоја школске библиотеке и набавка
библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и
образовно-васпитног рада.
1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања
рада установе,
2. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са
увидом у наставне планове и програме рада школе,
3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за
разне образовно-васпитне активности (теоријска и
практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне
активности ученика и др.),
4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке,
научно проверене методе и резултата сопственог
истраживачког рада,
5. Побољшање информационе, медијске и информатичке
писмености корисника развијањем критичког односа
према различитим информацијама и изворима сазнања и
осећаја за естетске вредности.
1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради
задовољства кроз све облике образовно-васпитног рада,
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4. РАД СА
УЧЕНИЦИМА

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за
самостално коришћење разних извора информација,
3. Организовање наставних часова из појединих предмета у
школској библиотеци,
4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег
плана обраде лектире, и коришћења наставничкосарадничког дела школске библиотеке,
5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе,
6. Систематско информисање корисника школске
библиотеке о новоиздатим књигама, стручним
часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези
с појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима,
и усмено или писмено приказивање појединих књига и
часописа.
7. Организовање и одржавање часова пројектне наставе
8. Организовање такмичења Читалачка значка и Читалачка
значкица, часови о писању дневника
9. Учествовање у конкурсима, смотрама и изложбама
10. Организовање радионица поводом Дана писмености,
Европског дана језика, Дана толеранције, Дана деце,
верских и историјских празника.
11. Обележавање јубилеја писаца и значајних историјских
личности
1. Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење
различитих извора сазнања и свих врста информација у
настави и ван ње,
2. Систематски обучава ученике за употребу информационог
библиотечког апарата, у складу са њиховим
способностима и интересовањем,
3. Пружа помоћ ученицима код учење ван школе и усвајању
метода самосталног рада на тексту и другим
материјалима,
4. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате
теме,
5. Упознаје ученике са методама и техникама научног
истраживања и библиографског цитирања,
6. Ради на развијању позитивног односа према читању и
важности разумевања текста и упућивању на
истраживачке методе рада (употреба лексикона,
енциклопедија, речника и др.) и омогућавању
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5. РАД СА
РОДИТЕЉИМА,
ОДНОСНО
СТАРАТЕЉИМА

6. РАД СА
ДИРЕКТОРОМ,
СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГОШКИМ

претраживања и употреби свих извора и оспособљавању
за самостално коришћење,
7. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и
чувају библиотечку грађу, да развијају навику долажења у
школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним
културно-просветним активностима у складу са њиховим
интересовањима и потребама (часови библиотекарства и
упознавање са радом школских секција; читање,
беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о
прочитаним књигама, развијање комуникације код
ученика и сл.),
8. Подстиче побољшање информационе, медијске и
информатичке писмености ученика, развијањем
истраживачког духа и критичког односа према различитим
информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске
вредности,
9. Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за
ученике, и на реализацији школских пројеката (Здрав
живот, Екологија, Толеранција, Школа без насиља, Дечија
права и друго).
10. Покретање библиотечке секције Клуб љубитеља књиге
11. Покретање и писање школског листа "Циц"
12. Слушање аудио-бајки, читање бајки
13. Организовање креативних радионица
14. Припрема изложби, учешће на конкурсима, у смотрама и
промоцијама
15. Организовање и сарадњна током годишних акција
Читалачка значка и значкица
1. Учешће на родитељским састанцима ради давања
информација о читалачким интересовањима и потребама
ученика, ради развијања читалачких и других навика
ученика и формирању личних и породичних библиотека,
2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са
развијањем читалачких навика ученика.
3. Сарадња са родитељима у изобру литературе за ученике
1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом,
психологом и директором школе у вези с набавком и
коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном
организацијом рада школске библиотеке,
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АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ
УЧЕНИКА

7. РАД У СТРУЧНИМ
ОРГАНИМА И
ТИМОВИМА

8. САРАДЊА СА
НАДЛЕЖНИМ

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и
директора о набавци нове стручне литературе за
предмете, дидактичко-методичке и педагошкопсихолошке литературе,
3. Информисање о развоју медијске и информатичке
писмености, и упућивање на критички и креативни однос
ученика приликом коришћења извора,
4. Припрема заинтересованих за реализацију
мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних
радионица; за организовање књижевних сусрета и других
културних догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја
у којима се апострофира борба против свих облика
зависности,
5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за
школску библиотеку коју користе ученици, наставници и
стручни сарадници,
6. Припремање и организовање културних активности школе
(књижевне трибине, сусрети, разговори, акције
прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе,
изложбе, конкурси, обележавање значајних јубилеја
везаних за школу и просвету: Месец књиге, Светски дан
књиге, Дечија недеља, Дан писмености, Дан матерњег
језика, Јубилеј школских библиотека и школских
библиотекара и др.),
7. Учешће у припремању прилога и изради школског гласила
и интернет презентације школе.
1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и
развојног плана школе и школског програма, на
реализацији наставе засноване на истраживању пројектне наставе,
2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем
директора,
3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и
прикупљања средстава за обнову књижног фонда.
4. Покретање интернет страница које промовишу рад
библиотеке, фејс стране и профила, профил библиотеке
на инстаграму
5. Промоција рада библиотеке на званичном сајту школе
1. Сарадња са другим школама, школском, народном и
другим библиотекама на територији локалне самоуправе,
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УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2.
3.

4.

5.

9. ВОЂЕЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,
ПРИПРЕМА ЗА РАД
И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ

6.
7.
8.
1.

2.
3.

4.

управног округа и Републике Србије по питању размене и
међубиблиотечке позајмице,
Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције
рада библиотеке и школе,
Сарадња са просветним, научним, културним и другим
установама (новинско-издавачким предузећима, радиотелевизијском центрима, филмским и позоришним
кућама, домовима културе и културно просветним
заједницама и организацијама које се баве радом и
слободним временом омладине и другим образовним
установама),
Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и
других стручних друштава у локалној самоуправи и
Републици Србији.
Сарадња са предшколском установом, организовање
часова за предшколце
Сарадња са Народном библиотеком
Организовање књижевних вечери и промоција књига
Организовање песничких сусрета
Припремање тематских библиографија и израда
анотација, пописа и скупљања података у вези с
наставним предметима и стручно-методичким
образовањем и усавршавањем наставника и сарадника,
вођење збирки и посебних фондова,
Праћење и евиденција коришћења литературе у школској
библиотеци,
Вођење документације о раду школске библиотеке и
школског библиотекара - анализа и вредновање рада
школске библиотеке у току школске године,
Стручно усавршавање - учешће на семинарима,
саветовањима и другим скуповима на којима узимају
учешће и школски библиотекари.

7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
Глобални планови редовне наставе су део Годишњег плана рада школе и чине
његов саставни део и налазе се у прилогу. Оперативни планови и програми: редовне,
допунске, додатне наставе, изборне и припремне наставе чине документацију
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наставника.
Припремна настава
Овај вид рада организоваће се пред полагање поправног испита за ученике који
имају негативне оцене из највише два наставна предмета.
Оствариће се фондом од 10 часова по предмету и ученику у августу месецу.
Припремна настава за звршни испит биће организована током целе школске
године, најмање једном недељно из сваког предмета.
Допунска настава
Међу диференцираним облицима образовног рада важно место заузима
допунски рад. Он ће се сагласно Закону о основама система васпитања и образовања.
Допунска настава се усмерава на савладавање наставних садржаја оних делова
програма, које ученик са тешкоћама усваја. Уколико буде потребе, у току зимског распуста
организоваће се допунска настава за ученике који су показали слаб успех из појединих
предмета.
Додатни рад
Овај вид рада намењен је развијању специјалних способности изузетно даровитих
ученика за поједине дисциплине и области. Он ће се организовати после идентификације
талентованих ученика за поједине области.
Облике и методе у додатном раду наставник бира да би се код ученика на најбољи
начин испољиле креативне способности и интересовања. Ученицима ће се давати упутства
за самостално истраживање, служење литературом, приручницима, енциклопедијама,
инструментима као и упутствима за вођење бележака записа, анализа.

8. ПЛАНОВИ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
8.1. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Ове активности ће школа организовати ради испољавања, задовољавања и даљег
развоја друштвених, индивидуалних склоности, способности и интересовања ученика.
Слободне активности ће реализовати наставници предметне наставе или спољни
сарадници.
р.б
1.
2.

Назив секције
Ликовна секција
Шах

број час наставник
36
Ивана Мали Вукелић
36
Дарко Укропина
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Истраживачи природе
Велики истраживачи
Хор (од 1. до 4)
Историјска секција
Шпански језик и
култура
Математика за
неупућене
Драмска секција
Уради сам

36
36
36
36
36

Јелена Хорватски, Гордана Милошевић
Јелена Хорватски, Гордана Милошевић
Тамара Томић
Санела Пуљиз, Катарина Марковић
Катарина Марковић

36

Кристина Сабо, Милица Станојевић

36
36

Јелена Здравковић
Ивана Мали Вукелић

8.2. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Програмске активности
1. Формирање ученичког парламента и
избор његовог руководства.
2. Усвајање годишњег плана рада ђачког
парламента
3. Уређење учионица
1. Учешће ученика у оцењивању и
процењивању квалитета рада школе
(путем анкета,упитника..).
2. Учешће у организовању Дечије недеље.
3. Обележавање дана школе
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају првог тромесечја.
2. Анализа сарадње ученика и наставника.
3.Тематски дан-16 новембар, Међународни
дан за толеранцију.
1. Тематски дан-светски дан борбе против
сиде.
2. Новогодишња акција ученикахуманитарни пакетићи.
3.Припрема свечаности поводом дана
Светог Саве.
4. Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта.
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Сарадници

Време
реализације

Директор, педагог

Септембар

Тим за
организацију Дечје
недеље

Октобар

Тим за
самовредновање

Новембар

Тим за
организацију
прославе Светог
Саве

Децембар / Јануар
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1. Организовање предавања о болестима
зависности.
2. Обележавање Дана државности
3. Како безбедно користити интернет
1. Праћење и анализа успеха ученика на
такмичењима.
2. Организација и одржавање дебате о томе
шта би требало мењати у школи.
3. Посета Сајму образовања
1.Учешће у организацији екскурзије.
2.Уређење школског дворишта.
1. Обележавање светског дана борбе против
пушења и разговор о штетности пушења.
2. Прављење паноа са сликама о раду
ђачког парламента
1. Обележавање светског дана животне
средине.
2. Анализа успеха ученика на крају школске
године.
3. Сумирање и евалуација рада ђачког
парламента током године.

Представници
Здравственог
центра

Фебруар

Педагог

Март

Директор, педагог

Април

Представници
Здравственог
центра

Мај

Орнитолошко
друштво,
Баштенске
иницијативе

Јун

8.3. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА
Ученици сваког одељења првог и другог циклуса основног образовања и
васпитања имају свог одељењског старешина које именује директор школе. Док у првом
циклусу основног образовања и васпитања улога одељењског старешине је доминантна и
водећа, дотле у другом циклусу основног образовања и васпитања та улога се постепено
трансформише у инструктивно-координаторску улогу.
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Наставни предмет: ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Разред: ПРВИ
Годишњи фонд часова: 36
Недељни фонд часова: 1
Учитељица: Јелена Здравковић
Ред.
број
часа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ТЕМА

Тип часа

Ми као школарци
Правила понашања и кућни ред школе
Упознајмо се боље
Извини и хвала – мале речи али...
Како треба учити
Уредност радног места и простора
Наша недеља, дечија недеља
Како да организујем своје време?
Уредимо учионицу да личи на час
Колико познајем свој град
Сваки рад је вредан и значајан
Мој страх
Кад сам у невољи, помажу ми...
Моја радост - љубав
Шта је добар друг и како то постати
Растем и развијам се – здравствено васпитање
Друг и ја у школској клупи, одељењу – међусобне
разлике
Како се доносе правила
Лепо понашање – у школи, у продавници, у
аутобусу, на улици...
Лична хигијена – здравствено васпитање
Колико познајем своју околину?
Другарство је свуда око нас (пано или радионица)
Зашто се тучемо, тужакамо и називамо погрдним
именима
Дневни ритам – лети и зими – здравствено
васпитање
Ја и моје здравље (заштита од буке, загађење воде и
ваздуха) здравствено васпитање
Наша школа
Школска хигијена и здравље ученика – здравствено
васпитање

обрада
утврђивање
обрада
утврђивање
обрада
обрада
обрада
обрада
утврђивање
утврђивање
обрада
утврђивање
обрада
обрада
обрада
обрада
утврђивање
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Месец
реализације
IX

Х

ХI

ХII

I

обрада
утврђивање
утврђивање
обрада
обрада
утврђивање
обрада
утврђивање
утврђивање
утврђивање

II

III
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Како се такмичимо
Безбедно кретање у саобраћају
Моја породица, љубав у породици, дељење обавеза
Како препознати умор и замор
Шта све може довести до повреде – у кући, школи,
на улици, у природи
Неправилна исхрана – здравствено васпитање
Шта не волим и од чега стрепим
Игре у парку
Моја највећа жеља – шта желим да ми се оствари
овог лета

обрада
обрада
обрада
утврђивање
утврђивање
утврђивање
радионица
игра
радионица

IV

V

VI

Наставни предмет: ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Разред: ДРУГИ
Годишњи фонд часова: 36
Недељни фонд часова: 1
Учитељица: Тамара Ђорђевић
Ред.
број
часа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Месец
реализације

ТЕМА
Шта је добар друг и како то постати ?
Растем и развијам се – здравствено васпитање
Друг и ја у школској клупи, одељењу - међусобне разлике
Хигијена учионице – уређење, очување заједничке имовине
Обележавање светског дана детета 01.10.
Занемаривање и злостављање деце - здравствено васпитање
Шта је лепо, а шта није (улепшати своју собу, стан, школу)
Како се доносе правила?
Лепо понашање - у школи, у продавници, у аутобусу на улици...
Како је некад било у школи (родитељ или дека, бака)
Лична хигијена - здравствено васпитање
Колико познајем своју околину
Значај уношења свих животних намирница „Мој кувар“здравствено васпитање
Другарство је свуда око нас (пано), или радионица
Зашто се тучемо, тужакамо и називамо погрдним именима
Обележавање новогодишњег празника
Дневни ритам – лети и зими - здравствено васпитање
Колико смо научили у првом полугодиштиу
Учествујемо у прослави Светог Саве
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Х

ХI
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20. Ја и моје здравље (заштита од буке, загађене воде и ватдуха) здравствено васпитање
21. Наша школа
22. Школска хигијена и здравље ученика – здравствено васп.
23. Како се такмичимо
24. Безбедно кретање у саобраћају
25. Моја породица, љубав у породици, дељење обавеза
26. Како препознати умор и замор – здравствено васпитање
27. Шта све може довести до повреде – у кући, школи, на улици, у
природи
28. Светски дан здравља 07.04
29. Неправилна исхрана - здравствено васпитање
30. Шта не волим и од чега стрепим – радионице
31. Дан Сунца 03.05.
32. Колико и како гледамо емисије на телевизији
33. Игре у парку
34. Штетност алкохола и дувана - здравствено васпитање
35. Обележавање дана заштите животне средине
36. Моја највећа жеља-шта желим да ми се оствари овог лета

II

III

IV

V

VI

Наставни предмет: ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Разред: ТРЕЋИ
Годишњи фонд часова: 36
Недељни фонд часова: 1
Учитељица: Милица Станојевић
Ред.
број
часа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Месец
реализације

ТЕМА

Шта је добар друг и како то постати ?
Растем и развијам се – здравствено васпитање
Друг и ја у школској клупи, одељењу - међусобне разлике
Хигијена учионице – уређење, очување заједничке имовине
Обележавање светског дана детета 01.10.
Занемаривање и злостављање деце - здравствено васпитање
Шта је лепо, а шта није (улепшати своју собу, стан, школу)
Како се доносе правила?
Лепо понашање - у школи, у продавници, у аутобусу на улици...
Како је некад било у школи (родитељ или дека, бака)
Лична хигијена - здравствено васпитање
Колико познајем своју околину
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Х
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Значај уношења свих животних намирница „Мој кувар“здравствено васпитање
Другарство је свуда око нас (пано), или радионица
Зашто се тучемо, тужакамо и називамо погрдним именима
Обележавање новогодишњег празника
Дневни ритам – лети и зими - здравствено васпитање
Колико смо научили у првом полугодиштиу
Учествујемо у прослави Светог Саве
Ја и моје здравље (заштита од буке, загађене воде и ватдуха) здравствено васпитање
Наша школа
Школска хигијена и здравље ученика – здравствено васп.
Како се такмичимо
Безбедно кретање у саобраћају
Моја породица, љубав у породици, дељење обавеза
Како препознати умор и замор – здравствено васпитање
Шта све може довести до повреде – у кући, школи, на улици, у
природи
Светски дан здравља 07.04
Неправилна исхрана - здравствено васпитање
Шта не волим и од чега стрепим – радионице
Дан Сунца 03.05.
Колико и како гледамо емисије на телевизији
Игре у парку
Штетност алкохола и дувана - здравствено васпитање
Обележавање дана заштите животне средине
Моја највећа жеља-шта желим да ми се оствари овог лета
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Наставни предмет: ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Разред: ЧЕТВРТИ
Годишњи фонд часова: 36
Недељни фонд часова: 1
Учитељица: Кристина Сабо
Тема

Месец

Ред.
број

Садржај

1

Срећан почетак – опет заједно

2

Конституисање одељењске заједнице. Упознавање са кућним
редом школе

3

Како организовати свој радни дан

4

Како унапредити односе (хумани односи међу споловима)

5

5

Ученик месеца, aкција и постигнућа месеца.

4

6

Да нам учионица буде уредна (хигијена простора и околине)

7

Дружимо се уз музику, игру, одмор, рад (моја душевна
задовољства)

5

8

Прве оцене у одељењу

8

9

Дечја недеља. Светски Дан штедње

5

10

Ученик месеца, aкција и постигнућа месеца.

11

Алкохол – породично и друштвено зло

2

12

Сарадња породице и школе (предавање за родитеље)

5

13

Ученик месеца, aкција и постигнућа месеца.

3

14

Од радозналости до зависности (1.XII – Светски дан борбе
против СИДЕ)

15

Када бих био наставник

1
Септембар
2

8

Октобар

6
Новембар

Децембар
2
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8

16

Празници нам стижу

17

Ко је био Свети Сава

7

18

Одморни кренимо озбиљније на рад

5

19

Зимске радости

2

20

Дечја права и обавезе

21

Мој омиљени јунак

3

22

Сазревање личности у односу на физички раст(улога родитеља у
стварању атмосфере одрастања и сазревања)

5

23

Ученик месеца, aкција и постигнућа месеца.

24

Израдићу поклон - обрадоваћу маму

25

Историја моје породице – тако је мени говорила бака

3

26

Сва жива бића настају од својих родитеља

5

27

Ученик месеца, aкција и постигнућа месеца

3

28

Ментална хигијена и односи са особама из непосредне околине

9

29

Развојне карактеристике у пубертету (богатство различитости)

7

30

У школи ми се (не)допада...

5

31

Ученик месеца. Акција и постигнућа месеца

5

32

Сакупљање биља, цвећа

7

33

Сусрети одељењских заједница - посело

7

34

Акција на уређењу школског простора

35

Ученик месеца, aкција и постигнућа месеца.

8

5

Јануар

Фебруар

8
Март

Април

Мај

5

Јун
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2

36

Радујемо се распусту

Наставни предмет: ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Разред: ПЕТИ
Годишњи фонд часова: 36
Недељни фонд часова: 1
Разредни старешина: Санела Пуљиз

СЕПТЕМБАР
Р.Б.
1.

2.

3,

4,

Наставна тема

Врста часа

Формирање одељенске заједнице,
доношење плана рада

Радионица

Актуелна питања ученика

Радионица

Шта су то потребе – последице које настају
услед различитих потреба

Радионица

Опхођење према старијим особама

Радионица

Наставне методе

Дијалогшка метода
Дијалогшка метода

Дијалогшка метода
Демонстративна метода
Дијалогшка метода
Демонстративна метода

ОКТОБАР
Р.Б.
5.
6.
7.
8.

Наставна тема

Врста часа

Наставне методе

Како се осећаш у петом разреду? Проблеми
и решења

Радионица

Дијалогшка метода
Демонстративна метода

Правилна исхрана

Радионица

Дијалогшка метода

Неспоразуми са другарима и како их решити

Радионица

Дијалогшка метода
Демонстративна метода

Важност спорта за развој тела и духа

Радионица
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Дијалогшка метода
Демонстративна метода
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НОВЕМБАР
Р.Б.

Наставна тема

Врста часа

Наставне методе

9.

Уређење учионице – важност уређеног
простора за рад и учење

Радионица

Дијалогшка метода
Демонстративна метода

10.

Шетња у природи-чувамо биљке и
животиње

Радионица

Дијалогшка метода

11.

Неспоразуми са наставницима и како их
решити

Радионица

Дијалогшка метода
Демонстративна метода

12.

Одговорност у чувању непосредне школске
околине

Радионица

Дијалогшка метода
Демонстративна метода

Квиз занимања

Радионица

Дијалогшка метода
Демонстративна метода

13.

ДЕЦЕМБАР
Р.Б.
14.
15.
16.

Наставна тема

Врста часа

Наставне методе

Значај поштовања празника

Радионица

Дијалогшка метода

Опхођење према млађима од нас

Радионица

Дијалогшка метода
Демонстративна метода

Пројекција видео филма

Радионица

ЈАНУАР
Р.Б.
17.
18.

Наставна тема

Врста часа

Анализа резултата учења

Значај образовања
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Наставне методе

Радионица

Дијалогшка метода

Радионица

Дијалогшка метода
Демонстративна метода
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19.

Професионална интересовања ученика

Радионица

Дијалогшка метода

ФЕБРУАР
Р.Б.

Наставна тема

Врста часа

Наставне методе

Активности у слободном времену

Радионица

Дијалогшка метода

Разлике између полова

Радионица

Дијалогшка метода

22.

Зашто смо обавезни да чувамо еколошку
равнотежу?

Радионица

Дијалогшка метода
Демонстративна метода

23.

Текућа питања и проблеми у разреду

Радионица

Дијалогшка метода

20.
21.

МАРТ
Р.Б.
24.
25.
26.
27.

Наставна тема

Врста часа

Наставне методе

Како да учим ?

Радионица

Дијалогшка метода
Демонстративна метода

Професионална интересовања ученика

Радионица

Дијалогшка метода

Игре по слободном избору

Радионица

Избор квалитетног програма и саржаја у
медијима

Радионица

Дијалогшка метода
Демонстративна метода

АПРИЛ
Р.Б.
28.

Наставна тема

Врста часа
Радионица

Пројекција видео филма о дрогама
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Дијалогшка метода
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29.
30.

Како да се заштитиш од заразних болести

Радионица

Дијалогшка метода
Демонстративна метода

ТВ емисија коју најрадије гледаш, зашто?

Радионица

Дијалогшка метода

МАЈ

Р.Б.

Наставна тема

Врста часа

Наставне
методе

31.

Другарски односи између дечака и
девојчица

Радионица

Дијалогшка метода

32.

Шта значи позитивно вредновати супротан
пол

Радионица

Дијалогшка метода

Шетња у природи

Радионица

33.
34.

Радионица

Текућа питања и проблеми у разреду

Дијалогшка метода

ЈУН

Р.Б.
35.
36.

Наставна тема

Врста часа

Анализа годишњег рада ученика

Радионица

Пројекција видео филма

Радионица

138

Наставне
методе
Дијалогшка метода
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Наставни предмет: ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Разред: ШЕСТИ
Годишњи фонд часова: 36
Недељни фонд часова: 1
Разредни старешина: Тамара Томић
Септембар:
Формирање одељенске заједнице, доношење плана рада
Актуелна питања ученика
Исхрана, улога исхране и правилна исхрана
Потреба да нас други прихвате и начини понашања
Октобар:
Како да боље учимо
Активности у слободном времену
Професионална интересовања ученика
Игре по слободном избору
Новембар:
Уређење учионице
Пројекција видео филма по избору
Шта то значи одговорно доношење одлука
Шетња у природи
Децембар:
професионална интерсовања ученика
Значај правилне исхране
Разумевање и прихватање потреба других
Јануар:
Прослава дана Светог Саве
Игре по слободном избору
Анализа резултата учења
Фебруар:
Пријатељство између дечака и девојчица
Садржај занимања које те интересује
Како да учимо
Како процењујеш сарадњу у твом разреду
Март:
Равноправност међу половима
Излет у оквиру разреда
Какав је мој друг, другарица, дружимо се
Шта значи сарађивати са другима
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Април:
Сређивање непосредне школске околине
Пројекција видеофилма по избору
Како да ускладиш сопствене поступке са поступцима твојих другара
Мај:
Љубав и другарство-породични односи
Игре по слободном избору
Болести зависности-предавање
Неспоразуми са наставницима и како их решити
Јун:
Анализа резултата на крају школске године
Сарадња у школи
Наставни предмет: ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Разред: СЕДМИ
Годишњи фонд часова: 36
Недељни фонд часова: 1
Разредни старешина: Милица Мимић
Септембар:
Формирање одељенске заједнице, доношење плана рада
Актуелна питања ученика
Шта су то навике и које су здраве навике
Шетња у природи
Октобар:
Уређење учионице
Рационално коришћење слободног времена
Неспоразуми са родитељима и како их решити
Пројекција видеофилма
Новембар:
Професионална интересовања ученика
Сусрет одељења – програм по избору
Како да препознаш неисправну храну
Како треба да нас други прихвате, утичу на наше понашање
Децембар:
Другарство и цинкарење
Значај правилне исхране за наш организам
Како да препознаш и прихватиш сопствене вредности и ограничења
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Јануар:
Социо-психолошке игре по избору разредника
Прослава дана Светог Саве
Како да негујеш и развијеш другарство, поштовање-демократија као појам
Фебруар:
Пројекција видеофилма-заштита у интимним односима
Појам планирања породице
Фактори који доводе до повезивања и нарушавања односа у породици, школи, међу
генерацијама
Припадање групи, статус, функција, квалитет појединца у друштву.
Март:
Информисаност ученика о садржају појединих занимања
Уређење непосредне школске околине
Другарство и пријатељство-различитости, толеранција околине и различитости.
Професионална интересовања ученика
Април:
Излет у оквиру одељења-еколошки час
Хуманитарне и профитабилне активности
Вредности и важност у Мас-медијама (тв, новине, интернет)
Мај:
Љубав и зрелост-предавање о заштити приликом полних односа
Шта носим као вредност после 8 година школовања?
Љубазност и помоћ према старијима и немоћнима (хендикепиранима )
Утицај медија на понашање твојих другара
Јун:
Договор око испраћаја ученика VIII разреда
Друштвене игре
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Наставни предмет: ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Разред: ОСМИ
Годишњи фонд часова: 36
Недељни фонд часова: 1
Разредни старешина: Гордна Милошевић
Септембар:
Формирање одељенске заједнице, доношење плана рада
Актуелна питања ученика
Шта су то потребе – последице које настају услед различитих потреба
Љубав и другарство-породични односи
Октобар:
Како се осећаш у осмом разреду?
Проблеми и решења
Правилна исхрана
Неспоразуми са другарима и како их решити
Новембар:
ТВ емисија коју најрадије гледаш, зашто?
Како да се заштитиш од заразних болести
Како да учимо
Потреба да нас други прихвате и начини понашања
Децембар:
Квиз занимања
Игре по слободном избору
Значај спорта
Пројекција видео филма
Јануар:
Прослава Дана Светог Саве
Анализа резултата учења
Како да негујеш и развијеш другарство, поштовање-демократија као појам
Фебруар:
Професионална интересовања ученика
Активности у слободном времену
Разлике између полова
Шта значи сарађивати са другима
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Март:
Зашто смо обавезни да чувамо еколошку равнотежу?
Професионална интересовања ученика
Игре по слободном избору
Шта то значи одговорно доношење одлука
Разумевање и прихватање потреба других
Април:
Пројекција видео филма о дрогама
Одговорност у чувању непосредне школске околине
Неспоразуми са наставницима и како их решити
Садржај занимања које те интересује
Како процењујеш сарадњу у твом разреду
Мај:
Другарски односи између дечака и девојчица
Шта значи позитивно вредновати супротан пол
Излет у оквиру разреда

9. ПОСЕБНИ АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
9.1. ПЛАН РАДА НА ЗДРАВСТВЕНОЈ ПРЕВЕНЦИЈИ
У првом циклусу образовања здравствено васпитање се релизује из Програма
здравственог васпитања на основу Правилника о образовно васпитном раду у сваком
разреду на часовима физичког васпитања, чос-а, света око нас, природе и друштва.
У другом циклусу образовно васпитног рада, план на здравственој превенцији ће
се реализовати у оквиру чос-а по следећим темама:

Раз
5.

Теме
-У здравом телу здрав дух – водимо
рачуна о нашем здрављу - значај и
важност физичке активности
-Промене у пубертету
-Коме могу да се обратим када сам у
невољи?
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9.2. ГОДИШЊИ ПЛАН СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Излет, скијање и огоровање који су планирани у оквиру спортских активности су
ваннаставни облици образовно-васпитног рада који се остварују ван школе. Циљ излета је
савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и
односа у природним и друштвеним срединама, упознавање културних наслеђа и
привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе и рекреативним здравственим
и спортским активностима ученика.

Раз.

Активност

реализатор
Парк

1-8.

Јесењи крос
Пролећни крос

5-8

Скијање

Копаоник

1-8

Излети ученика (по један у сваком
полугодишту)

Фрушка гора
или по плану
одељ.
старешине

Учитељи,
одељенске ст. и
нас. физ.

Датум
- Прва недеља
новембра
- Прва недеља
маја

последња недеља
децембра

октобар
април

9.3. АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У
ШКОЛСКОЈ 2019/20. год.
Приватна основна школа ,,Тврђава'', Петроварадин, Програмом заштите од насиља,
злостављања и занемаривања одређује мере и активности које обезбеђују развијање и
неговање позитивне атмосфере и безбедно окружење.
Школа је формирала Ттм за заштиту деце од насиља који је израдио овај Програм.
I Значење појмова
II Основни принципи и цјеви
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III Активности у области превенције
IV Активности у области интервенције
V Стручно усавршавање запослених
VI Евиденција и документација
I ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално
угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.
Насиље може имати различите форме:
Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или
потенцијалног телесног повређивања детета/ученика. Примери физичког насиља су:
ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад
оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл.
Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до
тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства
детета/ученика. Односи се и на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање прикладне
и подржавајуће средине за здрав емоционални и социјални развој у складу са
потенцијалима детета/ученика. Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке
којима се врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање,
називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање,
изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања
деце/ученика, као и други облици непријатељског понашања.
Искључивање из групе и дискриминација представљају социјално насиље. Односи
се на следеће облике понашања: одвајање детета/ученика од других на основу
различитости, довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију,
недружење, игнорисање и неприхватање по било ком основу.
Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово укључивање
у сексуалну активност коју она не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасла (не
прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и која има за циљ да пружи уживање или
задовољи потребе друге особе. Сексуалним насиљем сматра се:
• сексуално узнемиравање – ласцивно коментарисање, етикетирање, ширење прича,
додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски позиви и сл;
• навођење или приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним активностима;
• било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање и сл.) или
неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам и сл.);
• коришћење деце/ученика за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне
експлоатације.
Развој савремених комуникационих технологија доводи до појаве насиља
коришћењем информационих технологија (електронско насиље): поруке послате
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електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта (wеб сите), четовањем,
укључивањем у форуме, искључивањем из форума, групних четова и сл.
Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције чине или
не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им смањује
могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и зависан
положај у односу на појединце и установу.
Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе
или појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика у свим областима,
што, у противном, може нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, морални
и друштвени развој. Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или
стараоца, односно друге особе која је преузела одговорност или обавезу да негује
дете/ученика, да обезбеди услове за развој по питању: здравља, образовања,
емоционалног развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру разумно
расположивих средстава породице или пружаоца неге, што изазива или може са великом
вероватноћом нарушити здравље детета или физички, ментални, духовни, морални и
његов социјални развој. Ово обухвата и пропусте у обављању правилног надзора и
заштите детета од повређивања у оноликој мери у којој је то изводљиво.
Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа и/или
установе. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или сексуалне
експлоатације. Ове активности имају за последицу нарушавање физичког или менталног
здравља, образовања, као и моралног, социјалног и емоционалног развоја
детета/ученика.
II

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ
Основни принципи на којима је заснован Програм, који уједно представљају и
оквир за деловање, јесу:
● право на живот, опстанак и развој;
● најбољи интерес детета;
● недискриминација и
● учешће деце.
Општи циљ Програма
Општи циљ Програма је унапређивање квалитета живота ученика применом:
•
мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика;
•
мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и
занемаривање у установама.
Специфични циљеви у превенцији
1.
Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања;

146

Приватна основна школа „ТВРЂАВА“
Петроварадин, Штросмајерова 8; тел: 021/6613-043, моб. тел: 069/79-70-80;
email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs

2.

3.
4.
5.
6.

Укључивање свих интересних група (деца, ученици, наставници, стручни
сарадници, административно и помоћно особље, директори, родитељи,
старатељи, локална заједница) у доношење и развијање програма превенције;
Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад
установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања;
Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у
ситуацијама насиља;
Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и
поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља;
Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика,
родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема
насиља, злостављања и занемаривања.

Специфични циљеви у интервенцији
1.
Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља;
2.
Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља;
3.
Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање
ефикасности програма заштите;
4.
Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученика у
заједницу вршњака и живот установе;
5.
Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и
који су посматрачи насиља.
III

АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ
Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима
се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње,
уважавања и конструктивне комуникације.
Превентивним активностима се:
•
подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих
запослених за препознавање насиља, злостављања и занемаривања;
•
негује атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне
комуникације у којој се не толерише насиље, злостављање и занемаривање;
•
истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за конструктивно
реаговање на насиље;
•
обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља,
злостављања и занемаривања.
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р.бр.

1.

2.

3.

4.

5.

Активности у области
превенције
Упознавање чланова
Наставничког већа са
правном регулативом,
Посебним протоколом
поступања
у установи у одговору на
насиље, злостављање и
занемаривање
Ангажовање постојећих
ресурса у
образовно-васпитним
установама
за стварање безбедног и
подстицајног окружења:
*на нивоу установе
формирати нови
ТИМ за заштиту од
насиља,
*формирати вршњачки
тим и одредити
наставника ментора.
Усклађивање постојећих
подзаконских аката
установе:
* Правила о понашању
ученика,
* Правилника о
безбедности.
Израда програма за
заштиту
ученика од насиља,
злостављања и
занемаривања
Дефинисање правила
понашања и последица
кршења правила.

носиоци

9

Директор/
секретар

*

Директор/

*

10

секретар

Временска динамика
11 12 1
2
3
4

*

*

Тим за заштиту
од насиља

*

*

*

Тим за заштиту
од насиља

*

*

*
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6.

7.

8.

9.

Дефинисање улога и
одговорности у примени
процедура и поступака тј.
успоставити ланац
одговорности:
*руководства,
*чланова тима,
*дежурних наставника,
*предметних наставника,
*одељењских старешина,
*осталих запослених у
школи.
Обезбеђивање простора у
којима
бораве ученици унутар
образовноваспитне
установе и у њеном
непосредном окружењу..
Развијање вештина
ефикасног
реаговања у ситуацијама
насиља.
Развијање и неговање
богатства
различитости и културе
понашања
у оквиру образовноваспитних
активности:
* теме у оквиру ЧОС-а,
* теме у настави
Грађанског
васпитања,
* план рада Ученичког
парламента,
* теме трибина.
Умрежавање свих
кључних носилаца
превенције насиља (Савет
родитеља, Школски
одбор, Ученички
парламент, Наставничко
веће).

Директор/ Тим
за заштиту од
насиља

*

Тим за заштиту
од насиља

Одељењске
старешине,
наставници ГВ,
координатори
Ученичког
парламента

*

Директор
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10.

Обезбеђивање
превентивне и
заштитне улоге школског
спорта и
спортских активности у
заштити ученика.

Наставници
физичког
васпитања

*

*

*

*

*

*

*

*

Права, обавезе и одговорности свих у установи у превенцији насиља, злостављања и
занемаривања
Запослени својим квалитетним радом (васпитно-образовним, образовноваспитним, васпитним, стручним и другим радом) и применом различитих метода, облика
рада и активности обезбеђују подстицајну и безбедну средину. Запослени не сме својим
понашањем да изазове насиље или допринесе насиљу, злостављању и занемаривању.
Одељењски старешина, наставник и стручни сарадник избором одговарајућих
садржаја и начина рада доприносе стицању квалитетних знања и вештина и формирању
вредносних ставова за узајамно разумевање, уважавање различитости, конструктивно
превазилажење сукоба и др. и дужни су да обезбеде заштиту детета и ученика од
произвољног или незаконитог мешања у његову приватност, породицу, дом или преписку,
као и заштиту од незаконитих напада на његову част и углед.
Ученици као одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције
насиља, злостављања и занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују личност
других – деце, ученика, запослених, родитеља и трећих лица; поштују правила установе и
све оне акте којима се уређују њихова права, обавезе и одговорности; активно учествују у
раду одељењске заједнице; као чланови ученичког парламента и школског одбора,
посебно доприносе и учествују у превентивним активностима; својим понашањем не
изазивају, доприносе или учествују у насиљу и злостављању.
Родитељ је дужан да, у најбољем интересу детета и ученика: сарађује са установом;
учествује у превентивним мерама и активностима; уважава и поштује личност свог детета,
друге деце и ученика, запослених и других родитеља. Родитељ не сме својим понашањем
у установи да изазове или допринесе појави насиља, злостављања и занемаривања.
IV

АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и
активности којима се оно зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, чине
или сведоче), смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате
ефекти предузетих мера.
У школи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање када се оно
дешава или се догодило између: деце или ученика (вршњачко насиље); запосленог и
детета, односно ученика; родитеља и детета, односно ученика; родитеља и запосленог,
као и када насиље, злостављање и зане-маривање чини треће лице у односу на дете,
запосленог или родитеља.
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Школа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и
ученик трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило,
где се догађа или где се припрема.

9

10

Временска динамика
11 12
1
2
3
4

Директор/
Тим за
заштиту од
насиља

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2.

Сарадња са:
* надлежним органом
унутрашњих,
послова (полицијом),
* центром за социјални
рад,
* здравственом службом,
* јединицом локалне
самоуправе.

Директор,
психолог,
Тим за
заштиту од
насиља

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3.

Континуирано
евидентирање случајева
насиља

психолог

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

психолог

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

р.бр.

Активности у области
интервенције

Примена утврђених
1. поступака и процедура у
ситуацијама насиља

4.

5.

Праћење и вредновање
врста
и учесталости насиља
путем
истраживања, запажања и
провере.
Извештавања органа
установе о
остваривању и ефектима
програма заштите,
а нарочито у односу на:
учесталост инцидентних
ситуација и
број пријава;
заступљеност различитих
облика
и нивоа насиља,
злостављања и
заменаривања;

носиоци

Директорр
/
психолог/Т
им за
заштиту од
насиља
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број повреда;
учесталост и број
васпитнодисциплинских
поступака против
ученика и дисциплинских
поступака
против запослених;
остварене обуке у
превенцији
насиља, злостављања и
занемаривања и потребе
даљег
усавршавања;
број и ефекте акција које
промовишу
сарадњу, разумевање и
помоћ
вршњака;
степен и квалитет
укључености
родитеља у живот и рад
установе
6.

Подршка ученицима којји
трпе насиље

Психолог/
Одељенски
старешина

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

7.

Рад са децом која врше
насиље..

Психолог/
Одељенски
старешина

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

8.

Саветодавни рад са
родитељима

Психолог/
Одељенски
старешина

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Да би интервенција у заштити деце/ученика била планирана и реализована на најбољи
начин, неопходно је узети у обзир 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/актери насиља, злостављања и занемаривања;
•
облик и интензитет насиља, злостављања и занемаривања.
На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и
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одређују поступци и процедуре.
У складу 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.
Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању обавезна је да
реагује.
Редослед поступака у интервенцији
Кораци су приказани у односу на следеће ситуације:
1.
У случајевима насиља или сумње да се насиље дешава МЕЂУ УЧЕНИЦИМА.
2.
У случајевима када је ученик изложен насиљу или постоји сумња да је ученик
изложен насиљу од стране ОДРАСЛЕ особе ЗАПОСЛЕНЕ у школи.
3.
У случајевима када је ученик изложен насиљу или постоји сумња да је ученик
изложен насиљу од стране ОДРАСЛЕ особе која НИЈЕ ЗАПОСЛЕНА у школи.
Кораци у интервенцији су обавезујући.
Приказани су прво шематски, а потом су детаљније објашњени из угла улога и
одговорности.
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НАСИЉЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА

САЗНАЊЕ О НАСИЉУ МЕЂУ ДЕЦОМ
НАСИЉЕ СЕ ДЕШАВА (опажање или
добијање информације да је насиље у
току

СУМЊА да се
насиље дешава

ПРЕКИДАЊЕ, ЗАУСТАВЉАЊЕ НАСИЉА
или обавештавање одговорне особе

ХИТНА АКЦИЈА (МУП,
здравствене службе)

СМИОРИВАЊЕ СИТУАЦИЈЕ
смањивање

ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА (разговор са учесницима и другим актерима)

КОНСУЛТАЦИЈЕ У
УСТАНОВИ
процена нивоа ризика

СУМЊА ЈЕ
ПОТВРЂЕНА

ИНФОРМИСАЊЕ
РОДИТЕЉА

ДОГОВОР О
ЗАШТИТНИМ МЕРАМА

СУМЊА ЈЕ
НЕОСНОВАНА

ПРАЋЕЊЕ ПОНАШАЊА
потенцијалних учесника

ИНФОРМИСАЊЕ НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ
(по потреби)

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКТА
ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА
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НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ
САЗНАЊЕ О НАСИЉУ
НАСИЉЕ СЕ ДЕШАВА
(опажање или добијање
информације да је насиље у

СУМЊА да се
насиље дешава

ПРЕКИДАЊЕ, ЗАУСТАВЉАЊЕ
НАСИЉА или обавештавање

одговорне особе
ХИТНА АКЦИЈА
(МУП,

ПРИЈАВА ДИРЕКТОРУ

КОНСУЛТАЦИЈЕ У УСТАНОВИ
Тим за заштиту деце/ученика (прикупљање информација,
процена ницоа ризика)
СУМЊА ЈЕ
НЕОСНОВАНА

СУМЊА ЈЕ
ПОТВРЂЕНА

ПРЕДУЗИМАЊЕ
МЕРА ПРЕМА
ЗАПОСЛЕНИМА
(у складу са

ИНФОРМИСАЊЕ
РОДИТЕЉА

ПРАЋЕЊЕ
ПОНАШАЊА
потенцијалних

ЗАШТИОТНЕ МЕРЕ
ПРЕМА
детету/ ученику

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА
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НАСИЉЕ ОД СТРАНЕ ОДРАСЛЕ ОСОБЕ КОЈА НИЈЕ ЗАПОСЛЕНА У ШКОЛИ
САЗНАЊЕ О НАСИЉУ

НАСИЉЕ СЕ ДЕШАВА у установи (опажање или добијање
информације да је насиље у току=

ПРЕКИДАЊЕ,
ЗАУСТАВЉАЊЕ НАСИЉА
или обавештавање
одговорне особе

-консултације са другим
службама, разговор са
родитељима или особом од
поверења, ако то не угрожава
безбедност детета

СУМЊА да се
насиље дешава

КОНСУЛТАЦИЈЕ У
УСТАНОВИ
Тим за заштиту деце/
ученика

НЕОДЛОЖНА ПРИЈАВА
(МУП, здравство) ако
постоји повреда или је
живот угрожен

СМИРИВАЊЕ
НАПЕТОСТИ
смањивање

ОДЛАГАЊЕ ПРИЈАВЉИВАЊА
у изузетним ситуацијама

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НАДЛЕЖНОМ
ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

КОНСУЛТАЦИЈЕ У
УСТАНОВИ (процена нивоа
ризика)

ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ/
УЧЕНИКУ

ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ/ УЧЕНИКУ
У оквиру међусекторске мреже
заштите

ИНФОРМИСАЊЕ
РОДИТЕЉА

ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА
СИТУАЦИЈЕ И
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОДЛУКЕ

ИНФОРМИСАЊЕ
НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ
(по потреби)

ДОГОВОР О
ЗАШТИТНИМ МЕРАМА

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКТА
ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА
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1.
•
•
•
•
•

Сазнање о насиљу – откривање је први корак у заштити деце/ученика од
насиља. Оно се у установи најчешће одвија на два начина:
опажањем или добијањем информације да је насиље у току;
сумњом да се насиље дешава на основу:
препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања ученика и
породице, или
путем поверавања, непосредно – од стране самог ученика и/или
посредно – од стране треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...).

2.

Прекидање, заустављање насиља – свака одрасла особа која има сазнање о
насиљу (дежурни наставник, учитељ/васпитач/разредни старешина, предметни
наставник, сваки запослени у установи) у обавези је да реагује тако што ће
прекинути насиље или позвати помоћ (уколико процени да самостално не може
да прекине насиље).
3.
Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за ученика,
раздвајање, разговор са актерима.
4.
Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању
информација о насиљу. Обављају се у оквиру установе:
•
са колегом;
•
са Тимом за заштиту ученика од насиља;
•
са психологом, педагогом, директором и школским полицајцем.
У зависности од сложености ситуације, консултације се могу обавити и са службама изван
установе:
•
са надлежном службом локалног центра за социјални рад;
•
специјализованом службом локалне здравствене установе. Консултације су
важне да би се :
•
разјасниле околности и на прави начин анализирале чињенице;
•
проценио ниво ризика;
•
направио план заштите;
•
избегла конфузија и спречиле некоординисане акције, које могу водити
поновном проживљавању искуства жртве.
У консултацијама треба:
•
изнети детаљан, објективан опис насиља, без процена и тумачења, водећи
рачуна о приватности ученика и других учесника у насиљу;
•
одредити улоге, задатке и одговорности у установи;
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•
•

идентификовати улогу, задатке и професионалну одговорност других
учесника/стручњака;
донети одлуку о начину реаговања и праћења.

5.
Након откривања насиља и обављених консултација са релевантним стручњацима
и/или институцијама, могуће је, у зависности од тежине, предузети следеће акције:
•
предузимање неопходних мера на нивоу установе (информисање родитеља о
насиљу или особе од поверења у случајевима сумње на насиље у породици),
•
договор о заштитним мерама према ученицима, предузимање законских мера
и организовање посебних програма оснаживања ученика за конструктивно
поступање у ситуацијама насиља,
•
по потреби укључивање надлежних служби:
•
Здравствене службе;
•
Министарства унутрашњих послова, у случајевима када је детету потребна
физичка заштита или када постоји сумња да је учињено кривично дело или
прекршај;
•
Центра за социјални рад у року од три наредна радна дана од дана дешавања
насиља.
Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора установе. 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 потребно је обавити
разговор са родитељима, осим ако тим установе процени да ће тиме бити угрожена
безбедност ученика.
6.

Праћење ефеката предузетих мера
Тим за заштиту деце/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 деце/ученика од насиља.
V СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Ради унапређивања компетенција запослених за превентивни рад, благовремено
уочавање, препознавање, реаговање на насиље, злостављање и занемаривање, у школи
ће бити организована радионица у складу са Годишњим планом рада школе, а у сарадњи
са школским педагогом и психологом.
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VI ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Запослени у установи (разредни старешина, наставници, стручна служба,
директор) у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља.
Тим за заштиту ученика од насиља прикупља документацију о случајевима насиља
који захтевају његово укључивање.
Документација се чува на сигурном месту, како би се обезбедила поверљивост
података. Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли или
веб-сајту школе.

10.САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
10.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Сарадња школе и породице је од кључног значаја за правилан развој ученика, као
и за остваривање циљева и задатака образовно-васпитног рада, те потребно је да школа
посвети довољно пажње планирању и програмирању континуиране сарадњу са
родитељима.
Школа је у обавези да родитеље благовремено обавештава о напредовању
ученика, о тешкоћама које уочава у току рада са ученицима, као и да прикупи све
релевантне информације од родитеља који су од значаја за разумевање одређених стања
ученика и адекватно реаговање на њих.
Сарадња између школе и родитеља се одвија преко сарадње са одељењским
старешинама, предметним наставницима, стручним сарадницима и директором школе, а
све то како преко индивидуалних контаката са родитељима, тако и путем родитељских
састанака, односно педагошко-психолошким и задравственим образовањем родитеља и
унапређивањем њихових васпитних компетенција.
Индивидуални контакти са родитељима
Индивидуални контакти одељењских старешина и наставника са родитељима
ученика важан је и обавезан део васпитног деловања. Сврха индивидуалних контаката је
у разматрању развојних, образовно-васпитних, социјалних и здравствених потреба
ученика, односно откривање узрока евентуалних тешкоћа у наведеним сферама. У случају
појаве проблема у понашању ученика интензивирањем сарадње школа и породица
остварују појачан васпитни рад са учеником.
Одељењске старешине и предметни наставници на почетку школске године
одређују време за пријем родитеља, а током школске године организују “Дане отворених
врата” да би се родитељима омогућило остваривање непосредног увида у ток образовноваспитног рада.
Родитељски састанци
Одржавањем родитељских састанака на којима се родитељи информишу о успеху
и владању ученика на нивоу одељењу, праве се и договори везано за екскурзије и наставу
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у природи, врши се здравствено и педагошко-психолошко образовање родитеља.
Најважнији садржаји које одељењске старешине реализују у оквиру родитељских
састанака су:
Динамика
Септембар/октобар

Новембар

Децембар

Март/април

Мај/јун

Садржај
-информације о почетку школске године
-избор представника родитеља у Савет родитеља
-осигурање ученика
-правила понашања у школи, права, обавезе и одговорности
ученика
-упознавање са Правилником о заштити деце од насиља,
злостављања и занемаривања
-информисање родитеља о стандардима постигнућа
-реализација образовно-васпитног процеса и прописаног
фонда часова на крају првог квалификационог периода
-успех, дисциплина и изостанци ученика
-предлог мера за побољшање успеха ученика
-заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања
-реализација образовно-васпитног процеса и прописаног
фонда часова на крају првог полугодишта
-успех, дисциплина и изостанци ученика
-сарадња између школе и породице
-организација допунске и додатне наставе током зимског
раслуста
-реализација образовно-васпитног процеса и прописаног
фонда часова на крају другог квалификационог периода
-успех, дисциплина и изостанци ученика
-информације везано за екскурзију ученика
-реализација образовно-васпитног процеса и прописаног
фонда часова на крају другог полугодишта
-успех, дисциплина и изостанци ученика
-разматрање извештаја о изведеној екскурзији
-организација поправних испита
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Педагошко-психолошко и здравствено образовање родитеља
(планиране теме )
Раз.

тема

реализатор

време

ППС

Током
године
према потребама
разреда

-Значај игре, бајки и стваралаштва у
животу деце нижег школског узраста
1.
-Сарадња породице и школе у процесу
адаптације ученика на школску
средину
2.

учитељи

– Прелазак са описног на бројчано
оцењивање
ППС

Током
године
према потребама
разреда

-Дневни ритам, стицање радних навика
учитељи
и развој одговорности
3.

– Самопоштовање као заштитни
фактор од ризичних понашања
ППС
-Психосомастки симптоми код деце
нижег школског узраста

Током
године
према потребама
разреда

учитељи

4.

-Прелазак са разредне на предметну
наставу

ППС

Током
године
према потребама
разреда

5.

– Промене у сарадњи породице и
школе преласком у више разреде

Одељ.
Старешине

Током
године
према потребама
разреда

-Пубертет – телесне, физиолошке и
хормоналне промене

Лекарпедијатар

Отворена врата школе
На основу Закона о основном образовању и васпитању школа је сачинила план
отворених врата као вид сарадње са родитељима. У току школске године сви наставници
ће реализовати овај вид сарадње према личном плану, а планирана је и недеља отворених
врата у другом полугодишту школске 2019/20. године.
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*Тачно време реализације отвореног дана биће објављено на огласној табли школе и на
сајту школе.
Осим наведених облика рада родитељи активно учествују у раду школе и дају свој
допринос остваривању Годишњег плана рада ангажовањем у Савет родитеља и поједине
стручне тимове школе (стручни тим за школско развојно планирање, стручни тим за
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања).
10.2. САРАДЊА СА ДОМОМ ЗДРАВЉА
ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ
Предвиђене су следеће теме које ће се реализовати током године:

1. раз.
2. раз.
3. раз
4. раз.
5-8.
разреда

1.Лична хигијена
2.Превенција болести зуба
1.Правилна исхрана и њен однос са растом и развојем на
2.Болести прљавих руку
1. Занемаривање и злостављање
1.Предпубертет
2. Капљичне инфекције
1.Пубертет, исхрана
2.Актуелно стање здравља и физичке кондиције наших
ученика
3.Занемаривање и злостављање
4. Вршњачко насиље

10.3. УЗАЈАМНО ДЕЛОВАЊЕ ШКОЛЕ И ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ
Школа ће и у овој години сарађивати са:
- Свим школама и предшколским установама Општине
- Стоматолошком ординацијом „Др. Борислав Бурић“
- Музејом "Матице српске“
- Спомен – збирка Павла Бељанског
- Свим предузећима у граду и општини
- Центром за социјални рад
- Средствима јавног информисања
- Редакцијама листова за децу
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- И другим субјектима од важности за рад школа према потребама школе.
10.4. САРАДЊА СА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА
Школа ће и ове године наставити сарадњу са основним школама и предшколским
установама са територије општине.

11.ЛЕТОПИС, ФОТО И ВИДЕО ДОКУМЕНТАЦИЈА И САЈТ ШКОЛЕ
О свим значајнијим догађајима у школи и у вези рада школе као и о присуству
школе у јавном животу водиће се електронски летопис. Летопис школе се састоји из
извештаја у виду текста, фотографија и видео записа на месечном нивоу, организованих
по школским годинама. Летопис ће водити задужени наставници и ученици. У холу школе
ће се редовно излагати дипломе и признања школи у текућој години као и обевештења о
постигнутим успесима ученика школе.
ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
У току школске године ће се радити на вредновању рада школе кроз:
● израду и попуњавање документације за праћење реализације програмских
задатака школе.
● праћење вредновања квалитета остварења сарадње наставника са родитељима
ученика.
● праћење и процењивање стручног усавршавања наставника.
● праћење и вредновање рада ученика у наставном процесу
● праћење и вредновање садржаја активности ученика у слободном времену.
● праћење односа ученика према дужностима
● вредновање социјалног понашања и прихваћености ученика у одељенском
колективу
● евалуација и самоевалуација рада наставника, директора и осталих органа и
служби
● праћење и вредновање припремања наставника за васпитно-образовни процес
● праћење и процењивање организације васпитно-образовног процеса
На реализацији праћења програма рада школе учествоваће:
1. Родитељи
2. Наставници
3. Одељенске старешине
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4. Психолог
5. Педагог
6. Директор школе
7. Школски одбор
8. Савет родитеља
Годишњи план за 2019/2020. школску годину је разматран и усвојен на седници
Наставничког већа која је одржана 13. 09. 2019. године
Председник Школског одбора:
_________________________________
Срђан Ђилас
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