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1. УВОД
1.1. Полазне основе рада
Годишњим планом рада школе утврђују се време, место, начин, и носиоци
остваривања школског програма и друга питања од значаја за остваривање школског
програма. Годишњи план рада школа доноси у складу са школским календаром, развојним
планом и школским програмом до 15. септембра. Уколико у току школске године дође до
промене неког дела Годишњег плана рада, школа доноси измену Годишњег плана рада у
одговарајућем делу.
При изради Годишњег плана рада школе, пошло се од следећих елемената:
•

Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/2017 и 27/2018 – др.закони и 10/2019),
• Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/2013,
101/2017 и 27/2018 – други закони и 10/2019),
• Правилника о наставном плану и програму са свим његовим изменама и
допунама;
• Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и
васпитања и програма наставе и учења за први разред основног образовања и
васпитања;
• Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други
циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за 5. разред
основног образовања и васпитања;
• Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља
делатност основног образовања и васпитања;
• Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе грађанског
васпитања;
• Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску
2020/21. годину;
• Правилник о стандардима квалитета рада установе, („Службени гласник РС'', бр.
14/2018);
• Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању,
(„Службени гласник РС'', бр. 34/2019,59/20 и 81/20);
• Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање изанемаривање („Службени гласник РС'', број 46/19 и 104/20);
• Стандарда и норматива за остваривање делатности установа у основном
образовању и васпитању у Републици Србији;
• Правилника о норми часова непосредног рада наставника са ученицима и
структури радних обавеза наставника, стручних сарадника и васпитача у основној
школи;
• Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и
вредновања наставе на даљину у основној школи („Сл. гласник РС'',бр: 109/20);
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и
вредновања наставе код куће за ученике основне школе („Сл. гласник РС'', бр:
109/20);
Правилник о јединственом информационом систему просвете („Сл. гласник
РС'',бр:81/19);
Правилник о стручно-педагошком надзору (''Сл.Гласник РС'', бр:87/19)
Правилник о посебном програму образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр:
87/19);
Искуства и закључака стручних органа у протеклој школској години и остварених
резултата у образовно-васпитномраду;
Стручних упутстава и информација Министарства просвете науке и технолошког
развоја Републике Србије;
Статута школе;
Развојног плана школе;
Резултата самовредновања рада школе;
Посебног протокола за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама;
Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на дискриминацију,
насиље, злостављање и занемаривање и
Људских ресурса, интересовања ученика, просторних и материјалних могућности
школе.
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1.2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
1.2.1. Објекти за образовни рад
▪

За извођење образовно-васпитног рада ОШ „Свети Сава“ располаже следећим просторијама:

МАТИЧНА ШКОЛА
Учионица за разредну и предметну наставу
Специјализована учионица за хемију
Специјализована учионица за биологију
Специјализована учионица за историју
Специјализована учионица за ликовну културу
Специјализована учионица за физику
Кабинет за информатику
Свечана сала
Радионица за техничко образовање
Просторија за продужени боравак деце
Библиотека и медијатека
Кухиња
Чајна кухиња
Трпезарија
Просторија за архиву

11
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

Магацин опште намене

1

Санитарни простор
Централни хол школе
Ходници
Наставничка канцеларија
Канцеларија педагога и психолога
Канцеларија секретара и рачунов.
Канцеларија благајника
Канцеларија директора
Фискултурна сала
Припремна просторија за физичко васпитање
Свлачионице
Котларница
Справарница
Просторија за луткарску секцију
Просторија за наст. средства из мате.
Просторија за наст. сред. из српског
Просторија за наст. сред. из хемије
Просторија за наст. сред. из физике
Просторија за наст. сред. из биологије
Просторија за наст. средства из историје и географије

10
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

▪

Учионица се користи као кабинет у смени старијих разреда, а у смени млађих као
учионица.
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ОДЕЉЕЊЕ У БАДЊЕВЦУ
Учионица
Информатички кабинет
Кухиња
Трпезарија
Наставничка канцеларија
Котларница
Санитарни простор
Просторија за предшколско
Фискутурна сала
Библиотека
Ходник

8
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2

ОДЕЉЕЊЕ У МИЛАТОВЦУ
Учионица
Кухиња
Трпезарија

2
1
1

Наставничка канцеларија

1

Котларница
Санитарни простор
Ходник

1
2
1

ОДЕЉЕЊЕ У БРЗАНУ
Напомена: Стара школска зграда у Брзану није у употреби.
Учионица
Информатички кабинет
Кухиња
Трпезарија
Наставничка канцеларија
Библиотека
Котларница
Санитарни простор
Угљарница
Ходник

4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
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ОДЕЉЕЊЕ У КИЈЕВУ
Учионица
кухиња
Трпезарија

2
1
1

Наставничка канцеларија

1

Котларница
Санитарни простор
Простор за предшколце
Ходник

1
1
1
1

ОДЕЉЕЊЕ У СОЛИЛУ

ОДЕЉЕЊЕ У ЦРНОМ КАЛУ

Учионица
Кухиња
Трпезарија

2
1
1

Наставничка канцеларија

1

Котларница
Санитарни простор
Ходник

1
1
1

ОДЕЉЕЊЕ У ДОБРОВОДИЦИ

Учионица
Кухиња
Трпезарија

2
1
1

Наставничка канцеларија

Учионица
Кухиња
Трпезарија

2
1
1

1

Котларница
Санитарни простор

Наставничка канцеларија

1

1
2

Ходник

1

Котларница
Санитарни простор
Ходник

1
2
1

ОДЕЉЕЊЕ У ПРЊАВОРУ
Учионица
Кухиња и трпезарија
Просторија за предшколце
санитарни простор
Ходник

ОДЕЉЕЊЕ У ЖИРОВНИЦИ
1
1
1
1
1

Учионица
Кухиња
Трпезарија

2
1
1

наставничка канцеларија

1

Котларница
Санитарни простор
Сала
Ходник

1
2
1
1
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1.2.2. Објекти за образовно-васпитни рад ван школе
МАТИЧНА ШКОЛА
Двориште
асфалтни терен за спортове
Травнати терен за фудбал
Стаза ѕа трчање
простор опште намене
Мини –пич терен
Тениски терен

1
2
1
1
1
1
1
ОДЕЉЕЊЕ У БРЗАНУ

Асфалтни терен за спортове
Двориште

1
1
ОДЕЉЕЊЕ У БАДЊЕВЦУ

асфалтни терен за спортове
Парк

1
1

Двориште

1
ОДЕЉЕЊЕ У ЖИРОВНИЦИ

Двориште

1
ОДЕЉЕЊЕ У КИЈЕВУ

Двориште
асфалтни терен за спортове
Парк

1
1
1
ОДЕЉЕЊЕ У ПРЊАВОРУ

Двориште
асфалтни терен за спортове

1
1
ОДЕЉЕЊЕ У МИЛАТОВЦУ

Двориште

1
ОДЕЉЕЊЕ У ЦРНОМ КАЛУ

асфалтни терен за спортове
Двориште

1
1
ОДЕЉЕЊЕ У ДОБРОВОДИЦИ

асфалтни терен за спортове
Двориште

1
1

ОДЕЉЕЊЕ У СОЛИЛУ
асфалтни терен за спортове
Двориште

1
1
10
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1.2. 3. Наставна средства
Посебне услове за рад чини простор и наставна средства. Опремљеност школе наставним
средствима и техничким уређајима је веома скромна. Школа сваке године одваја средства за набавку
најнужнијих наставних средстава.
▪

По наставним предметима опремљеност школе је:

▪

наставни предмет
- разредна настава
- српски језик
- страни језици
- историја
- географија
- биологија
- физика
- математика
- хемија
- техничко образовање
- физичко васпитање
- музичка култура
- ликовна култура
- информатика
- веронаука
- грађанско васпитање
- од игре до рачунара
- чувари природе
- цртање, сликање и вајање
- библиотека
-народна традиција
Важнија средства савремене опремљености школе:
наставна средства
- рачунар
- ТВ – колор
- ЦД – плејер
- пројектори
- видео камера
- дигитални фотоапарат
- фотокопир апарат
- штампач ласерски
- скенер
- ласер штампач у боји
- хармоника

Опремљеност
62%
50%
44%
37%
35%
45%
72%
50%
45%
45%
60%
38%
80%
95%
35%
28%
95%
41%
80%
70%
30%
количина
(95 у каб. информатике) + (41 у
учионицама)
14
13
41
1
1
2
10
3
1
1
11
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- радио ЦД касетофон
- лап топ

10
10

1. 2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ
Школа располаже потребним стручним кадром за редовно извођење наставе. На почетку школске
2020/21. године квалификациона структура запослених је:
кадровска структура
- директор
- школски педагог
- школски психолог
-дефектолог
- Помоћник директора
- библиотекар
- професор разредне наставе
- наставник разредне наставе
- профeсор предметне наст.
- наставник предметне наст.
- секретар
- шеф рачуноводства
- администр.-финансијски радник
- домар
- куварица
- сервирка

степен стручне спреме
VII/2
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VI
VII
VI
VII
VII
IV
IV
III
II

број запослених
1
1
1
0,50
0,80
1,5
26
3
39
6
1
1
1
2
1
2

- радници на одржавању хигијене

I
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1.4. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ
▪

Друштвено-културни услови

Основна школа „Свети Сава“ је јавна установа у чијем се саставу налазе: матична школа у
Баточини, издвојена осморазредна одељења у Брзану и Бадњевцу и издвојена четвороразредна оцељења у
Милатовцу, Прњавору, Жировници, Доброводици, Кијеву, Солилу и Црном Калу.
Матична школа се налази у центру варошице и заједно са средњом школом и вртићем чини
васпитно – образвони центар општине Баточина. И ове године, као и претходних наставиће се сарадња са
свим институцијама и организацијама које могу допринети реализацији образовно-васпитних задатака.

▪

Социјални услови

Због повећања броја незапослених родитеља (највећи број њих је био запослен у неуспешно
приватизованим предузећима), њиховим проглашавањем за економски или технолошки вишак, све је
присутније сиро-маштво ученика, што се негативно одражава на живот и рад школе.

▪

Еколошки услови

Еколошки услови средине у којој школа ради су повољни, јер у близини школе немамо фабрике
загађиваче животне средине. Повољним условима доприноси и близина шуме Рогот.
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▪

Циљеви образовања и васпитања
Основни циљеви образовања и васпитања су:

o
o

обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;
обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог,
развијање ненасилног понашања и успостављање нултетолеранције према насиљу;
свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и
еколошке етике, заштите и добробити животиња;
континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на
провереним научним сазнањимаи образовној пракси;
развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;
пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и
одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и
стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем
савремене науке и технологије;
развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење,
способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог
мишљења;
оспособљавање за доношењеваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог
развоја и будућег живота;
развијање позитивних људских вредности;
развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање
другарства и пријатељства;
развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских
слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;
развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, толеранције и уважавање различитости;
развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности
РепублициСрбији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе
српског народа и националних мањина,развијање интеркултуралности, поштовање и очување
националне и светске културне баштине;
повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и
васпитања у предвиђеном року са минималним продужеткомтрајања и смањеним напуштањем
школовања;
повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва
Републике Србије као државе засноване на знању.

o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

o

o

Услови рада школе остају исти у складу са Развојним планом школе и Стандардима квалитета
рада установе, пратећи кључне области, њихове стандарде и индикаторе истих. У школској
2019/2020. години смо наставили свој рад на унапређењу образовно-васпитног рада и свих домена
школског живота.
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Треба истаћи следеће:
1. Пројекти у којима је школа узела учешће у складу са мисијомм и визијом које се своде на
осавремивање на основу наше традиције и културе. Један од таквих пројеката је и ЕРАЗМУС+.
2. Савремен приступ наставном процесу који се одвија уз помоћ разноврсних облика и метода рада,
савремених аудио-визуелних наставних средстава, а све са циљем да ученицима на занимљив
начин пренесемо функционална знања од цеоживотне важности. Ученицима смо пружили велики
број ваннаставничких активности кроз које могу да развију своје таленте и интересовања.
3. Наставили смо да развијамо сарадничке односе, како међу запосленима, уз добре међупредметне
компетенције и подстицање вршњачког учења.
4. Остварени су исходи образовања и васпитања на свим нивоима и наставиће се оснаживањем
истих.
5. У планирању, припремању и реализацији наставе достигнут је висок ниво као и у вођењу
евиденције о напредовању посебно у електронском облику, чиме је и употреба електронског
дневника проширена.
6. Нашим ученицима пружили смо сву потребну подршку кроз индивидуализацију наставног
процеса, рад са ученицима по ИОП-у 1 и 2, припремну наставу и предавања на теме које побуђују
интересовања и проширују знања младих.
7. активно смо сарађивали са родитељима и информисали их о свим важним сегментима рада школе,
што је унапредило и рад на сајту и фејсбук страници школе.
8. Просторије за боравак деце и одраслих су хигијенски и естетски унапређене, а у току је и
реконструкција школске зграде у Бадњевцу у сарадњи са локалном самоуправом.
9. У складу са ванредним стањем од марта 2020. са ученицима је рађена настава на даљину која је
дала добре резултате.
10. Извештај о раду школе биће нам полазна тачка да наставимо још боље у новој школској години.

1. 5. ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/ 2021. ГОДИНУ
На основу праћења и евалуације реализације Годишњег програма рада школе за школску 2019/20.
годину, као и на основу утврђивања постојећих услова рада на нивоу школе и средине. Примарни
задаци за школску 2020/21. годину биће следећи
➢ Унапређивање васпитно-образовног рада и повећање његове ефикасности, ослањајући се на
акциони план из самовредновања, у складу са областима „Настава и учење“ и „Образовна
постигнућа ученика“;
➢ Праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години уочено је да нека питања из живота
и рада школе у наредном периоду треба успешније остваривати, као што су: редовније посећивање
огледних, угледних и корелацијских часова часова, да се редовније и отвореније разматрају
искуства, много студиознијетреба прићипословима у вези са непосредним радом одељењских
старешина са ученицима ради пружања свих видова подршке; боља сарадња са родитељима
појединих ученика који имају проблема у школи,осмишљеније предузимање мера да се
расположива литература користи благовремено и стваралачки, довођење рада стручних актива на
виши нивокроз анализе њихових активности, посебно оних које су уско везане за наставу и учење и
постигнућа ученика;
➢ Да ће се тражити различи видови мотивације ученика како би резултати учења били бољи;
➢ Да ће ове школске године бити укупно 25 одељења млађих разреда, од којих 14 некомбинованих
одељења (2 одељење продуженог боравка), 8 одељења комбинација од два разреда и 3 одељења
комбинација од три и више разреда. Број одељења у старијим разредима је 20. Укупан број
одељења у школи је 45;
➢ Да ће ученици 2, 3. и 5, 6. и 7. разреда имати пројектну наставу предвиђену новим наставним
програмом у овим разредима а ученици 1. разреда нови предмет: Дигитални свет;
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➢ Да ће бити остварени исходи образовања и васпитања на свим нивоима, кроз све облике, начине и
садржаје рада; Циљ нам је настава усмерена ка исходима;
➢ Да ће се кроз наставу свих предмета развијати опште међупредметне компетенције;
➢ Да ће просторни и радни услови бити подстицајни, с обзиром на чињеницу да су сви кабинети и
учионице (матична школа и сва издвојена одељења) опремљене рачунарима, пројекторима и
интернетом;да ће се опрема редовно сервисирати и да ће се тежити набавци нових савремених
средстава за рад;
➢ Да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању про-грама бити на завидном
нивоу;да ће стручни саветници пружати помоћ и подршку наставницима у планирању и
припремању;
➢ Да ће електронски дневник, унапредити и олакшати вођење евиденције и педагошке
документације. Од школске 2018/19. године, у школи се евиденција рада води само електронски,уз
помоћ Ес-дневника;
➢ Да је потребна организована и стална помоћ ученицима 8. разреда ради постизања добрих
резултата на завршном испиту и то пре свега предметних наставника српског језика, математике,
физике, хемије, биологије, историје и географије, стручних сарадника и директора школе;да ће се
припремна настава интензивирати са три часа недељно у другом полугодишту, за српски језик и
математику и часом недељно за предмете обухваћене комбинованим тестом.
➢ Рад на маркетингу школе ради повећања броја полазника у ФООО;
➢ Усаглашавање критеријума у оквиру актива, кроз Правилник о оцењивању и Стаднарде квалитета
рада установе.
➢ Појачан образовно-васпитни рад са ученицима са циљем отклањања проблема у понашању;
➢ Стручно усавршавање учитеља и наставника за рад са децом који имају тешкоће у учењу и развоју
(инклузивно образовање). Богаћење инклузивне праксе кроз сарадњу са специјалним школама и
набавку посебног дидактичког материјала;
➢ Појачан рад у области моралног и радног васпитања;
➢ Подстицање личног развоја,социјалног сазнања и комуникативне способности и сарадње, имајући
ослонац у Акционом плану самовредновања (у складу са облашћу „Подршка ученицима“;
➢ Идентификовање ученика са сметњама у развоју и израда ИОП-а; лични пратиоци за децу са
сметњама у развоју;
➢ Континуирано идентификовање и рад са ученицима надпросечних способности;
➢ Појачан рад са даровитим ученицима и учешће на свим нивоима такмичења из предвиђених
области;
➢ Унапређивање критеријума за вредновање напредовања ученика, ради уклањања неуједначености
између разредне и предметне наставе и неуса-глашености у предметној настави;
➢ Појачан рад у оквиру Одељењских заједница на реализацији различитих интердисциплинарних,
превентивних програма континуиран рад на даљој имплементацији програма ,,Школа без насиља“
кроз примену превентивних радионица;
➢ Планирана сарадња са представницима МУП-а у оквиру програма „Основи безбедности деце“, као
и са представницима ватрогасне јединице у оквиру обуке „Како реаговати у случају пожара и како
се заштитити. Планирана сарадња са представницима Дома здравља, а везано за теме пубертета и
промена које он доноси. Интензивирана сарадња са Центром за социјални рад у циљу решавања
проблема у понашању ученика на које утичу породичне околности. Интензивирана сарадња са
Црвеним крстом у циљу неговања хуманих вредности и помоћи ученицима лошег социјално –
материјалног статуса.
➢ Перманентно стручно усавршавање наставника и стручних сарадника, нарочито кроз
интерперсонални, педа-гошко инструктивни рад;
➢ Стручно усавршавање наставног кадра посетама семинара и другим облицима едукације;
➢ Проширивање сарадње са родитељима и старатељима, са акцентом на њиховом педагошком
образовању кроз организацију предавања, предавања, отворених врата...и коришћења „Кутка за
родитеље'“, организовање заједничких радионица и спортских догађаја за родитеље и ученике;
➢ Реализација пројекта Читалачки маратон у сарадњи са издавачком кућом КЛЕТТ, за ученике од 5.
до 8. разреда;
➢ Поправљање и унапређивање матери-јално - техничких и просторних услова рада школе.
➢ Побољшање социјалних вештина наставника и ученика;
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➢ Оснаживање сарадничких односа унутар колектива наставника; размена искустава у настави и
корелацијски часови као пример добре праксе;
➢ Побољшање квалитета сарадње и комуникације између свих интересних групи
➢ Подизање нивоа информисаности како у школи тако и у локалној и широј средини о догађајима
везаним за школу и дешавања у њој, а пратећи Акциони план Тима за самовредновање.
Информисаност ће се подизати путем сајта школе, школског блога и ФБ-странице, ђачких новина и
помоћу савременог мултимедијалног средства информисања у холу школе, као и путем ес
дневника;
➢ Кабинетско одржавање наставе у већ постојећим кабинетима, њихово даље опремање, као и
стварање услова за организовање наставе из свих на-ставних предмета у специјализованим
учионицама;
➢ Мотивисаћемо велики број ученика за рад у ваннаставним активностима како бисмо им помогли да
открију и продубе своје таленте и интересовања;
➢ Наставићемо са реализацијом пројекта Професионална орјентација у циљу помоћи нашим
ученицима у избору средње школе и будућег занимања;
➢ Наставак пројекта Еразмус + „Стварање подстицајне средине за учење“;
➢ Едукација и рад на платформи Microsoft Teams, са циљем да сви наставници и ученици наставу на
даљину раде на истој платформи.
➢ Реконструкција школске зграде у Бадњевцу у сарадњи са локалном самоуправом и сарадњом за
јавна улагања.
➢ Тежићемо ка реализацији свих активности које су предвиђене плановима рада стручних већа,
стручних тимова, комисија и актива; тежићемо да васпитно – образовни рад буде заокружена
целина којој сви у школи дају свој допринос.
➢ Покренуће се акција у организацији општине за ученике 4. и 5. разреда ,,Упознајмо своју
околину“. Циљ ове акције је да ученици у свом окружењу упознају све културно-историјске
институције до краја 8. разреда. На нивоу актива биће договорено које ће то три институције
ученици посетити (алтернативе су: Природњачи центар у Свилајнцу, Народна библиотека, Дечија
библиотека, Позориште за децу, Књажевско-српски театар, Народни музеј, Модерна галерија,
Конак кнеза Милоша, Стара црква, Стара скупштина, Музеј „21.октобар“, Студентски културни
центар, Дом омладине, Биоскоп „Синаплекс“, Опсерваториј, Акваријум, сала Прве крагујевачке
гимназије...) За све наведене установе ученици ће добити штампани Водич за слободно време.
➢ Школски сајт: www.ossvetisavaba.edu.rs
➢ Имејл адреса: svsavaba@ptt.rs
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
2.1. Бројно стање ученика и одељења

БАТОЧИНА
РАЗРЕД

ПОЛ

УКУПНО

М

Ж

I-1

13

9

22

I-2

14

10

24

II-1

12

16

28

II-2

13

17

30

III-1

13

14

27

III-2

18

11

29

IV-1

17

7

24

IV-2

14

11

25

V-1

11

17

28

V-2

14

15

29

VI-1

15

6

21

VI-2

14

7

21

VI-3

13

8

21

VII-1

10

13

23

VII-2

10

15

25

VII-3

10

10

20

VIII-1

15

12

27

VIII-2

11

9

20

VIII-3

11

10

21

УКУПНО

248

217

465
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БРЗАН

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

ПОЛ
М
3
/
1
1
4
5
5
9

Ж
2
1
4
4
2
2
8
3

УКУПНО

28

26

РАЗРЕД

БАДЊЕВАЦ

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

ПОЛ
М
8
7
4
6
13
4
13
13

Ж
3
6
6
3
3
13
6
9

УКУПНО

68

49

УКУПНО

РАЗРЕД

5
1
5
5
6
7
13
12
54

МИЛАТОВАЦ
РАЗРЕД
I
II
III
IV
УКУПНО

ПОЛ
М
/
1
/
2
3

Ж
4
3
2
/
9

I
II
III
IV

ПОЛ
М
3
6
5
5

Ж
4
4
/
3

УКУПНО

19

11

УКУПНО

РАЗРЕД

4
4
2
2
12

I
II
III
IV
УКУПНО

I
II
III
IV
УКУПНО

ПОЛ
М
1
4
2
2
9

Ж
/
2
2
3
7

117

ПОЛ
М
/
/
/
1
1

Ж
2
1
5
1
9

УКУПНО
2
1
5
2
10

ЦРНИ КАО

I
II
III
IV

ПОЛ
М
3
2
1
1

Ж
/
/
1
1

УКУПНО

7

2

УКУПНО

РАЗРЕД

7
10
5
8
30

КИЈЕВО
РАЗРЕД

11
13
10
9
16
17
19
22

ПРЊАВОР

ЖИРОВНИЦА
РАЗРЕД

УКУПНО

УКУПНО
3
2
2
2
9

ДОБРОВОДИЦА
УКУПНО

РАЗРЕД

1
6
4
5
16

I
II
III
IV
УКУПНО

ПОЛ
М
1
1
1
1
4

Ж
/
1
/
2
3

УКУПНО
1
2
1
3
7
18
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СОЛИЛО
ПОЛ

РАЗРЕД:

М
5
/
/
/
5

I
II
III
IV
УКУПНО

Ж
2
2
7
/
11

УКУПНО:
7
2
7
/
16

УЧЕНИКА

ОДЕЉЕЊА

I – IV

368

V – VIII

368

I – VIII

736

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА НА
НИВОУ ШКОЛЕ

УКУПНО

I - IV

27

V - VIII

19

I - VIII

46

УЧЕНИЦИ

УЧЕНИЦЕ

УКУПНО

I-IV

192

176

368

V-VIII

200

168

368

I-VIII

392

344

736

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

У матичној школи укупно има 19 oдељења; од тога 8 одељењa млађих разреда и 11 одељења
старијих разреда. Укупан број ученика у матичној школи је 465, а просечан број ученика је 24.
У издвојеној осморазредној школи у Бадњевцу има 8 одељења; од тога 4 одељења у млађим
разредима и 4 одељења старијих разреда. Укупан број ученика у Бадњевцу је 117, а просечан број
ученика је 15.
У издвојеној осморазредној школи у Брзану има 6 одељења; од тога 2 одељења млађих разреда
(две комбинације: 1. и 4. разреда / 2. и 3. разреда) и 4 одељења старијих. Укупан број ученика у
старијим разредима је 38, а просечан број ученика је 10.
У издвојеној четвороразредној школи у Жировници има 3 одељења, од тога два чиста одељења (2.
и 4. разреда) и једна комбинација са два разреда (1. и 3. разреда).
У издвојеној четвороразредној школи у Солилу има 2 одељења, од тога једно чисто одељење (1.
разред) и једна комбинација са два разреда ( 2. и 3. разреда).
У издвојеној четвороразредној школи у Милатовцу има 2 одељења, од тога две комбинације са два
разреда (1. и 2. разред / 3. и 4. разред).
У издвојеној четвороразредној школи у Прњавору има 2 одељења, од тога две комбинације са два
разреда (1. и 3. разред /2. и 4. разред).
У издвојеној четвороразредној школи у Кијеву има 2 одељења, од тога две комбинације са два
разреда (1. и 3. разред и 2. и 4. разред).
У издвојеној четвороразредној школи у Доброводици рад се одвија у по једном одељењу у
комбинацији (1, 2, 3. и 4. разред).
У издвојеној четвороразредној школи у Црном Калу рад се одвија у по једном одељењу у
комбинацији (1, 2, 3. и 4. разред).
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▪
▪
▪
▪

Број ученика у комбинованим одељењима је онолики колико предвиђа Стручно упутство о
формирању одељења и начину финансирања у основним школама за школску 2020/ 2021. годину.
У матичној школи и Брзану рад се одвија у две смене, смењујући се у једнаким временским
интервалима, на 7 дана. У издвојеним одељењима сви разреди чине једну смену – преподневну.
У матичној школи постоје 2 одељења продуженог боравка у првом и другом разреду, са укупним
бројем ученика 43, која у току године раде у периоду од 6. 30 до 16. 00 часова.
У опремљеној школској кухињи припремају се 3 топла оброка дневно за 43 ученика и око 560
ужина за остале ђаке за сва издвојена одељења.

2. 2. Школски календар, распоред полагања разредних и поправних испита, радне
суботе, класификациони периоди
➢
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Школски календар
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два
полугодишта.
Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у петак, 29.
јануара 2021. године.
Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године. Друго полугодиште завршава
се у петак, 4. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 18. јуна 2021. године
за ученике од првог до седмог разреда.
Први квалификациони период почиње 2. септембра, а завршава се 6. новембра. Трећи
класификациони период почиње 16. Јануара.
Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до
седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне
седмице, односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да
школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и
наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја
петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим
планом рада равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст:
Јесењи распуст почиње у среду, 11. новембра 2020. године, а завршава се у петак, 13.
новембра 2020. године.
Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31. децембра 2020. године, а
завршава се у петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара
2021. године, а завршава се у уторак, 16. фебруара 2021. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у петак, 7. маја
2021. године. За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 21.
јуна 2021. године, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године.
За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се
у уторак, 31. августа 2021. године.
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2.3. Школски календар значајних активности у школи

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

➢

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и
другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У
школи се празнује радно: Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату (21. октобра),
Свети Сава (27. јануара), Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма
у Другом светском рату (22. априла), Дан победе (9. маја) и Видовдан – спомен на Косовску
битку (28. јун).
Напомена: Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на
српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других
жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у
недељу.
Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника.
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ћенадокнадити наставне
дане у којима су остварене екскурзије.
Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин
који утврди годишњим планом рада.
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог полугодишта,
школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Време поделе сведочанстава и диплома на крају другог полугодишта, школа утврђује
годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог
полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2021. године.
Ученици 8. разреда Пробни завршни испит полагаће у два дана:
петак, 26. марта и субота, 27. марта 2021. године.
Ученици 8. разреда Завршни испит полагаће у три дана:
понедељак, 21. јуна, у уторак, 22. јуна и среду, 23. јуна 2021. године.

Број дана у распореду часова
Прво полугодиште
(98 радних дана)
ПОНЕДЕЉАК
20

УТОРАК
20

СРЕДА
20

ЧЕТВРТАК
19

ПЕТАК
19

ЧЕТВРТАК
17

ПЕТАК
16

Друго полугодиште
(82 радна дана)
ПОНЕДЕЉАК
16

УТОРАК
16

СРЕДА
17

Напомена: Табеларни преглед календара образовно – васпитног рада основне школе за школску
2020/2021. годину саставни је део Плана рада школе.
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2.4. ПОДЕЛА ОСТАЛИХ ЗАДУЖЕЊА ИЗ ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ НЕДЕЉЕ
-ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ-

МАТИЧНА ШКОЛА

Редни
број

Име и презиме наставника

Разред и одељење

Милијана Петровић
Мирјана Јанкоски ***
Оливера Ђокић

1/1

2/1

4.

Жаклина Јевтић
Лидија Станковић ***
Драгица Прешић

5.

Виолета Николић

3/1

6.

Љиљана Трунић

3/2

7.

Драгица Митић

4/1

8.

Сузана Димитријевић

4/2

9.

Ивана Ђуричковић

5/1

10.

Валентина Радевић

5/2

11.

Биљана Милановић

6/1

12.

Соња Тројановић

6/2

13.

Марина Ковановић

6/3

14.

Снежана Голубовић

7/1

15.

Јадранка Вељковић

7/2

16.

Дејана Радивојевић Пекић

7/3

17.

Снежана Стаменковић

8/1

18.

Наташа Васић

8/2

19.

Марија Михајловић

8/3

1.
2.
3.

1/2

2/2

*** целодневни боравак
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БРЗАН
1.

Душица Радосављевић

I- IV

2.

Зора Милојевић

II-III

3.

Радиша Милошевић

V

4.

Петар Пантовић

VI

5.

Драгослав Јовановић

VII

6.

Славка Морача

VIII

БАДЊЕВАЦ
1.

Горица Добричић

I

2.

Милена Милошевић

II

3.

Љиља Крстић

III

4.

Горица Младеновић

IV

5.

Лелица Николић

V

6.

Снежана Иветић

VI

7.

Душица Стојановић

VII

8.

Бојан Илић

VIII

МИЛАТОВАЦ
1.

Александра Стојановић

2.

Драгана Крстић

I- II
III-IV

ПРЊАВОР
1.

Јанковић Драганка

I-III

2.

Катарина Станковић

II-IV
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ЖИРОВНИЦА
1.

Мирјана Димић

2.

Милица Павловић

II

3.

Гордана Миленковић

IV

I-III

ЦРНИ КАО
1.

Снежана Станојевић

I-II-III-IV

ДОБРОВОДИЦА
1.

Милан Милошевић

I - II-III- IV

КИЈЕВО
1.

Милојевић Светлана

2.

Даница Вучковић

I-III
II – IV

СОЛИЛО
1.

Весна Маринковић

2.

Aна Бошковић

II-III
I
ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА

РЕД.
БРОЈ

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

ЗАДУЖЕНИ

Вођење записника Наставничког већа

Наташа Васић
Даница Вучковић
Марија Михајловић
Виолета Проданић

4.

Вођење записника Одељењских већа
I-IV и V-VIII
Вођење записника на седницама
Савета родитеља
Израда распореда часова

5.

Координатор завршног испита

1.
2.
3.

Снежана Ђорђевић
Сузана Димитријевић
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РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИХ И ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
РЕД.
БРОЈ

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА

Руководиоци

1.

Први разред

Горица Добричић

2.

Други разред

Лидија Станковић

3.

Трећи разред

Зора Милојевић

4.

Четврти разред

Даница Вучковић

5.

Пети разред

Ивана Ђуричковић

6.

Шести разред

Биљана Милановић

7.

Седми разред

Снежана Голубовић

8.

Осми разред

Снежана Стаменковић

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
РЕД.
БР.

СТРУЧНА ВЕЋА

РУКОВОДИОЦИ

1.

Српски језик и грађанско васпитање

Ивана Ђуричковић

2.

Страни језици

Марија Радић

3.

Ликовна и музичка култура

Небојша Петровић

4.

Историја и географија

Дејана Радивојевић Пекић

5.

Техника и технологија

Небојша Јовановић

6.
7.

Природне науке: Биологија, хемија и физика
Математика и информатика

Драгослав Јовановић
Петар Пантовић

8.

Физичко васпитање

Ненад Мркаљ

9.

Веронаука

Владимир Петровћ

10.

Разредна настава

Душица Радосављевић
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СТРУЧНИ РУКОВОДИОЦИ СЕКЦИЈА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
РЕД.
БР.

СЕКЦИЈЕ
(разредна настава)

РУКОВОДИОЦИ

1.

Рецитаторска секција

Сузана Димитријевић, Горица Младеновић, Зора
Милојевић, Драганка Јанковић, Драгана Крстић , Весна
Маринковић и Ана Бошковић

2.

Литерарна секцијa

Виолета Николић, Мирјана Јанковски

3.

Драмска секција

Снежана Станојевић, Даница Вучковић, Гордана
Миленковић, Љиљана Крстић, Душица Радосављевић,
Драгица Митић, Драгица Прешић

4.

Луткарска секција

Милијана Петровић, Жаклина Јевтић, Милица Павловић

6.

Млади математичари

Љиљана Трунић, Милена Милошевић

7.

Библиотечка секција

Марија Милојевић

9.

Етно секција

Светлана Милојевић

10.

Новинарска секција

Милан Милошевић и Марија Милојевић

11.

Секција страних језика

Марија Јовић Стевановић, Марина Богдановић, Бојан
Илић и Марија Радић

12.

Саобраћајна секција

Горица Добричић, Милена Милошевић

13.

Фолклорна секција

Оливера Ђокић, Лидија Станковић

14.

Шаховска секција

Срђан Димић
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2.5. САСТАВ СТРУЧНИХ АКТИВА, ТИМОВА И КОМИСИЈА

Ред.
бр.
1.

2.

3.

СТРУЧНИ АКТИВИ, КОМИСИЈЕ И ТИМОВИ
Стручни актив за развојно планирање школе доприноси
повезивању свих интересних група и стварању услова за њихово
учешћу у развојном планирању; доприноси успостављању
партнерских односа између школе и саветника за развој школе,
постизању договора о даљој сарадњи што подразумева
утвђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране;
анализира потенцијале и слабости школе, предлаже потребе и
приоритете развоја школе; припрема нацрт Развојног плана
школе на основу прикупљених података и урађених анализа за
наредни трогодишњи период; припрема нацрт акционог плана
за реализацију приоритета развојних циљева и задатака
планираних за сваку годину на почетку школске године; прати
реализацију развојног плана и подноси извештај школском
одбору једанпут годишње са предлогом мера; сарађује на изради
Годишњег плана рада школе ради усклађивања годишњег плана
са развојним планом школе; доприноси одлучивању о циљевима
и приоритетима развоја школе; предлаже нове боље и реалније
критеријуме за вредновање и оставривање постављених циљева;
доприноси одређивању носиоца планираних активности,
критеријума успеха, начину и вредновању процеса и задатака;
учествује у самовредновању квалитета рада установе; обавља и
друге послове по налогу директора, просветног саветника и
школског одбора.
Стручни актив за развој школског програма обезбеђује
самосталност и флексибилност наставника у приступу
наставном процесу и доношењу професионалних одлука;
припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и
програма; процењује и вреднује постигнуте резултате у односу
на дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних стандарда
знања; учествује у унапређвању школског програма руководећи
се резултатима процеса евалуације и властите процене своје
образовне праксе; утврђује посебне програме, садржаје и
активности (пројекте школе) којима школа пружа могућности да
ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе,
интересовања и потребе.
Тим за инклузивно образовање доноси инклузивни образовни
план, који усваја Педагошки колегијум; индетификација
ученика за које је потребно израдити ИОП (доношење одлуке о
изради ИОП-а); формира тимове за додатну подршку (ИОП);
праћење рада тимова за додатну подршку и спровођење ИОП-а;
ујсваја ИОП и даје мишњење Педагошком колегијуму који
верификује ИОП; вредњовање реализације ИОП-а; осмишљава

ЗАДУЖЕНИ

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

Снежана Ђорђевић
Виолета Проданић
Оливера Ђокић
Горица Младеновић
Милијана Петровић
Жаклина Јевтић
Марија ЈовићСтевановић
Биљана Мрдаковић
Марија Михајловић
ШО –Весна Митевски
УП– Новак Милановић
СР–Горан Милановић

➢
➢
➢
➢
➢

Лидија Станковић
Милан Милошевић
Александра
Младеновић
Виолета Проданић
Биљана Миланови
Милица Павловић
Милијана Петровић
Марко Илић

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ивана Миленовић
Ивана Орловић
Виолета Проданић
Виолета Николић
Снежана Станојевић
Ивана Ђуричковић
Лелица Николић
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антидискриминационе мере; осмишљава партиципацију
родитеља; брине о сарадњи наставника и родитеља; брине о
наставничким компетенцијама; осмишљава мере спровођење
ИОП-а; Сарадња са стручним органима школе; брине се о
примени Правилника о ближим упутствима за утврђивање права
на индивидуални образовни план, његову примену и
вредновање.

➢
➢
➢

Тим за самовредновање рада школе

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

4.

Основна улога овог тима је:
- Унапређење квалитета рада школе;
- Унапређење квалитета наставно-образовног процеса
- Унапредити квалитет школских постигнућа
- Усаглашавање стандарда квалитета рада
- Примена стандарда у пракси
- Обезбедедити одговорност свих актера у васпитнообразовном процесу
- Самовредновање рада свих актера у васпитнообразовном процесу школе.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
5.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
На основу Посебног протокола, у складу са специфичностима
рада, установа је у обавези да у Годишњем програму рада
дефинише Програм заштите деце/ученика од насиља и да
формира Тим за заштиту деце/ученика од насиља.

6.
Тим подршке Ученичким организацијама
▪
▪
▪

Ученички паламент
Тим за вршњачку медијацију
Дечији савез

7.
Тим за израду Годишњег плана рада
за школску 2020/2021. годину

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Снежана Голубовић
Јадранка Вељковић
Дејана Радивојевић
Пекић
Драгослав Јовановић
Марија Михајловић
Љиљана Трунић
Катарина Станковић
Гордана Миленковић
Сузана Димитријевић
Оливера Ђокић
Снежана Ђорђевић
Александра
Младеновић
Бојан Илић
Наташа Васић
Милијана Петровић
Марија Михајловић
Марија Милојевић
Снежан Иветић
Марина Ковановић
Соња Тројановић
Валентина Радевић
Петар Пантовић
Дејана Радивојевић
Пекић
ШО –Весна Митевски
УП– Новак Милановић
СР–Горан Милановић
Ненад Мркаљ
Владимир Милутиновић
Лелица Николић
Петар Пантовић
Милица Павловић
Виолета Проданић
Марко Илић – УП
Душица Стојановић
Марија Милојевић –
ВТ
Сара Топаловић
Ивана Ђуричковић
Виолета Николић
Снежана Ђорђевић
Виолета Проданић
Ивана Орловић
Ивана Миленовић
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Тим за обезбеђивање квалитета и
развој установе

8.

Праћење реализације циљева и задатака и остварености
стандарда наставних предмета
- Праћење постигнућа ученика
- Вредновање постигнућа ученика у односу на образовне
стандарде.
Рад наставницима
- Помоћ наставницима у коришћењу стандарда за
развијање тестова и других форми за процењивање
знања и вештина ученика
- Разматрање и анализирање резултата таквих
дијагностичких тестова
- Уочавање недостатака у раду ученика/наставника који
су узроковали изостанком кључних компетенција
- Предлагање наставницима одговарајућих педагошких
мера и праћење њихових ефеката на већој групи ученика
- Помоћ у изради планова и програма допунске наставе
(како допунском наставом обезбедити оствареност
основног стандарда)
- Помоћ при изради ИОП-а у прилагођавању стандарда и
образлагању
Напомена: У доношењу одлуке, исказе стандарада треба
игнорисати када се извештава о напретку ученика са тешкоћама
у развоју.
-

Рад са ученицима
- При праћењу успеха и напредовања ученика стандарди;
- Омогућавају увид у то шта се од ученика очекује, шта
треба да науче, који су суштински делови градива;
- Омогућавају лакшу идентификацију ученика којима је
потребан корективни рад;
- Помажу у препознавању, откривању и идентификовању
даровитих ученика;
- Подстичу одговорност ученика за сопствено
напредовање јер дају јасну информацију о томе шта се
од њих очекује.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Снежана Ђорђевић
Виолета Проданић
Марко Илић
Оливера Ђокић
Петар Пантовић
Горица Младеновић
Сузана Димитријевић
Мирјана Димић
Марина Богдановић

Рад у стручним органима
- Подизање нивоа информисаности наставника о
образовним стандардима наставног предмета;
- Помоћ при изради плана имплементације образовних
стандарда у:
1. Планирању,
2. Припремању,
3. Реализацији,
4. Праћењу и вредновању ученичких постигнућа,
5. Извештавању на нивоу појединачног ученика,
6. Извештавању на нивоу школе.
Истраживање образовно – васпитне праксе
- Сагледавање општих и посебних услова за одвијање
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образовно-васпитне праксе.
-

-

Појединачне школе се не могу поредити само на основу
“процента” ученика који достижу одређени ниво
постигнућа без узимања у обзир специфичних околности
у којима школа и њени наставници раде.
Одређивање специфичних околности и њиховог утицаја
на стандарде.

9.
Тим за развој међупредметних компетенција и
предузетништва

10.

Светлана Милојевић
Марија Јовић Стевановић
Марија Радић
Милан Милошевић
Снежана Стаменковић
Драгана Стаменковић
Драгица Матејић
Виолета Проданић
Ивана Орловић

Тим за подршку ученицима
Школа разрађује и реализује програме за подршку процесу
учења (увођење у технике учења, помоћ у превазилажењу
неуспеха, развијање мотивације, организована помоћ бољих
ученика слабијима, упућивање у начин процене сопственог
напредовања/ самооцењивање...).
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Виолета Проданић
Ивана Орловић
Миомир Станковић
Немања Кнежевић
Душан Трифуновић
Катарина Станковић
Снежана Ардалић
Биљана Милановић
Марко Илић
Ивана Миленовић
Весна Маринковић
Сузана Димитријевић

Тим за професионални развој

➢

Под сталним стручним усавршавањем наставника, васпитача и
стручних сарадника подразумева се праћење, усвајање и
примена савремених достигнућа у науци и пракси ради
остварења циљева и задатака образовања и васпитања и

➢
➢
➢
➢

Снежана Ђорђевић,
директор установе
Катарина Станковић
Виолета Проданић
Милица Павловић
Мирјана Димић

Циљеви, задаци и активности утврђују се пажљиво узимајући у
обзир индивидуалне потребе ученика. Школа разрађује и
реализује програме за подршку процесу учења за децу са
посебним потребама. Постигнућа и успех ученика се
систематски прате и на основу тога се утврђују посебне потребе
сваког ученика. Планирају се и припремају посебне активности
да би се ученицима који заостају у раду помогло у савладавању
тешкоћа у наставном процесу, а ученицима који брже напредују
омогућило даље напредовање и учешће у истраживачким
активностима и другим пројектима. Свако напредовање и успех
ученика се похваљују, а изуизетна постигнућа се промовишу и
награђују.
Постоји служба/особа задужена за подршку процесу учења. Ова
служба/особа прати напредовање и успех ученика на школском
нивоу; пружа потребну помоћ свим наставницима при
конципирању планова рада, бави се саветовањем и
координисањем активности. Редовно и према потреби
организује и помоћ стручњака изван школе.
11.
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унапређења образовно васпитне праксе.

➢
➢
➢

12.

Тим за израду пројеката
Пројектно планирање је све чешћи облик пословања и
набављања средстава из различитих фондова, чиме се може
поспешити функционалност школе, набавити боља дидактичка
средства,
асистивна
технологија,
омогућити
стручно
усавршавање запослених, побољшати квалитет наставе и учења.
Пројектно планирање је окренуто пре свега задовољењу потреба
деце, родитеља и запослених.

13.

Тим за дигитализацију

Комисија за превентивни и васпитни рад у области
понашања ученика у саобраћају

14.

Све немарнија вожња и непоштовање саобраћајних правила
довела је до све чешћих несрећа у којима, нажалост, страдају
најмлађи. Зато их одмалена треба упутити у културу понашања
у саобраћају. У том смислу, наша школа ће у у току следеће
године организовати едукативно-креативне радионице о
поштовању правила понашања учесника у саобраћају, нарочито
пешака.

➢

Снежана Ђорђевић
Милијана Петровић
Жаклина Јевтић
Марија Милојевић
Милица Павловић
Марија Јовић
Стевановић
Бојан Илић
Небојша Јовановић
Марија Радић
Снежана Ђорђевић
Виолета Проданић
Милица Павловић
Ненад Мркаљ
Марина Богдановић
Жаклина Јевтић
Дејана Радивојевић
Пекић
Катарина Станковић

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Иван Иветић
Милена Милошевић
Небојша Јовановић
Горица Добричић
Гордана Миленковић
Светлана Милојевић
Ана Бошковић
Александра Стојановић

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Марија Михајловић
Милена Милошевић
Љиљана Трунић
Катарина Станковић
Оливера Ђокић
Виолета Проданић
Виолета Николић
Марија Радић
Драгослав Јовановић

➢

Ивана Орловић

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Комисија за сарадњу са родитељима

14.

Укључивање родитеља и систематски васпитни рад
школе
- Усклађивање педагошких деловања породице и школе
Остваривање кроз међусобно информисање o здрављу, психо физичком и социјалном развоју, учењу, понашању,
ваннаставним и школским активностима, условима живота и
рада у породици и друштвеној средини; сарадњу у реализацији
делова програма слободних активности, професионалне
оријентације, екскурзије, решавање социјалних и здравствених
проблема, организовање слободног времена и сл.; укључивање
родитеља у обезбеђивању услова за успепшији рад школе;
Комисија за Професионалну оријентацију
- Анкете о избору занимања;
- Предавања ученицима и родитељима о факторима који
-

15.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Марина Ковановић
Марија Јовић
Стевановић
Милан Милошевић
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-

-

16.

Комисија за превенцију девијантних и деликвентних облика
понашања и употреб психоактивних супстанци (ПАС)
Сарадња са школским полицајцем и дечјим диспанзером
Циљ који школа треба да оствари у спречавању употребе
психоактивних супстанци, појаве запуштеног, девијантног и
делинквентног понашања је да код ученика, одговарајућим
васпитно – образовним поступцима развија позитиван, активан
однос према здраавом начину живота, формира потребу за
чувањем и унапређивањем менталног и физичког здравља, да
формира свест о штетном дејству дрога на њихово ментално и
физичко здравље, да утиче на младе да стичу знања и да
формирају негативаноднос према дрогама и неприхватљивом
понашању и развијају механизме одбране који ће им помоћи да
се супротставе различитим искушењима.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Снежана Голубовић
Јадранка Вељковић
Дејана Радивојевић
Пекић
Душица Стојановић
Драгослав Јовановић
Снежана Стаменковић
Наташа Васић
Марија Михајловић
Бојан Илић
Славка Морача
Марија Милојевић
Марија Радић

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ивана Орловић
Милан Милошевић
Ивана Миленовић
Ненад Мркаљ
Милица Павловић
Снежана Стаменковић
Снежана Иветић
Дарко Димитријевић
Драгана Крстић

➢
➢
➢

Душица Стојановић
Ивана Ђуричковић
Виолета Проданић

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Драгица Митић
Душица Радосављевић
Гордана Миленковић
Сузана Димитријевић
Горица Младеновић
Драганка Јанковић

Комисија за друштвено – користан рад и акције
солидарности

17.

-

-

18.

утичу на избор занимања и о могућностима
запошљавања;
Посета објектима друштвене средине,
Обавештавање ученика и родитеља о могућностима
уписа у средњу школу;
У оквиру обавезних школских активности развијати и
усмеравати интересовања ученика.
У оквиру слободних активности и додатног рада, исто
тако, развијати и усмеравати професионална
интересовања;
Током целе године саветодавни рад са ученицима којима
је потребно помоћи у професионалномразвоју и
опредељењу за будуће занимање.

Повремена друштвено корисна активност (радне акције
у околини школе, сакупљање секундарних сировина,
хуманитарне акције и др.)
За ове активности би требало: конкретније ангажовати
родитеље, спољне сараднике и привредне организације и
боље проучити могућности повезивања друштвено
корисног рада са предметима.
Комисија - Подмладак Црвеног крста

Подмладак Црвеног крста обухвата ученике од првог до осмог
разреда који се редовно укључују у све акције општинске
организације Црвеног крста. Ова организација има за задатак да
код ученика развија здравствене навике и хумане особине,
негује другарство и солидарност међу народима, а кроз
солидарност и пружање помоћи развија се код ученика једна
општа хуманитарна здравствена култура. Сви задаци из ове
области биће реализовани као саставни део реализације плана
одељенске заједнице.
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20.

Комисија за школску кухињу

21.
Комисија за излете, екскурзије, наставу у природи,
зимовање, летовање и кампове

22.

Комисија за избор Ђака генерације

23.

Комисија за израду часописа

➢
➢
➢
➢

Љиљана Трунић
Марко Илић
Горица Младеновић
Даница Вучковић

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Зора Милојевић
Љиљана Крстић
Љиљана Трунић
Дејана Радивојевић
Оливера Ђокић
Марија Караић
Драгица Митић
Јадранка Вељковић
Виолета Проданић
Снежана Стаменковић
Наташа Васић
Марија Михајловић
Славка Морача
Бојан Илић

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Марија Радић
Марија Милојевић
Славка Морача
Ивана Ђуричковић
Катарина Станковић
Сара Топаловић
Дарко Димитријевић
Марија Михајловић
Петар Пантовић

➢
➢
➢

Зора Милојевић
Горица Младеновић
Сузана Димитријевић

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Славка Морача
Биљана Мрдаковић
Лидија Станковић
Душица Радосављевић
Жаклина Јевтић
Небојша Петровић
Милена Милошевић
Марија Милојевић
Марија Милојевић

24.
Пописна комисија

25.

Комисија за маркетинг, информисање и зидне новине школе
-Културна и јавна делатностУ школским ходницима биће стална и повремене поставке
ликовних радова, а поводом неких прослава биће и тематских
изложби. Путем књиге обавештења ученици ће се обавештавати
о важнијим догађајима а и огласна табла ће садржати актуелне
вести и новости. Током ове школске године биће редовно
ажурирани подаци на сајту наше школе што ће допринети
бољем представљању школе средини. Школа веома добро
сарађује са локалним листовима, радио и ТВ станицама које
често емитују прилоге означајним догађајима у нашој школи.
Исто тако, врло често су нам гости и ТВ екипе које снимају
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26.

значајне догађаје у школи (нпр. Полазак ученика у први разред,
како изгледа први час и др.)
Комисија за сарадњу са организацијама и институцијама
Ради остваривања васпитних циљева неопходна је свестрана,
континуирана и активна сарадња школеса друштвеном
средином.
Ученици који желе да се баве спортом или одређеним
програмима
културе
или
истраживања
изваншколе,
уклжључиваће се у разне активности клубова, удружења,
сликарских колонија и сл. Уколико нека установа затражи од
школе да реализује одређене програме као што су: радне
акције,уметнички програми и сл. школа ће се трудити да им
изађе јој сусрет.

➢
➢
➢
➢

Марија Милојевић
Оливера Ђокић
Драгица Прешић
Радиша Милошевић

➢
➢
➢
➢
➢

Небојша Јовановић
Снежана Голубовић
Мирјана Јанкоски
Драгица Прешић
Зора Милојевић

26.
Комисија за хигијену, заштиту животне средине и естетско
уређење школске средине
Опремање школских ходника уметничким делима; Опремање
ходника и учионица ученичким ликовним радовима;
Обликовање живог кутка у кабинету за биологију; гајење
биљака у сандуцима; гајење животиња (акваријум, кавези са
птицама);украшавање школских учионица и ходникаукрасним
биљкама; уређење школског парка; Чишћења учионица,
Чишћења и прања ходника, Чишћења и прања санитарних
чворова, Чишћење дворишта и уличног дела,Прање прозора.

3. ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
3.1. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА
COVID-19
Напомена: Оперативни план се доставља надлежној Школској управи на сагласност најкасније 27. 8.
2020. године. Одеређени подаци из овог плана уносе се и у ИС Доситеј. Уколико постоји потреба за
променама у оперативном плану у појединим елементима, о томе се обавештава надлежна школска управа
и директор школе доставља измењен оперативни план на сагласност.
Услед новонастале епидемиолошке ситуације на територији Републике Србије, настава у ОШ
''Свети Сава'' Баточина реализоваће се у посебно организованим условима уз поштовање свих
предвиђених мера заштите прописаних од стране МПНТР и Министарства здравља.
Након спроведеног анкетирања родитеља и анализе анкете, у нашој школи настава ће се органиозовати
свакодневно, кроз непосредни образовно-васпитни рад, уз додатну подршку преко платформе Microsoft
Teams преко које ће се реализовати: изборни предмети и слободне наставне и ваннаставне активности.
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У свим разредима Час одељењског старешине одржаваће се непосредно како би се ученици редовно
подсећали на правила понашања и мере заштите од вируса.
У матичној школи формиране су групе до 15 ученика у складу са препорукама МНПТР. Испоштована је
временска динамика; трајање часа 30 минута и пауза између смене група за детаљну дезинфекцију.
С обзиром да је сатница часа измењена сви запослени добили су препоруке за сажимање градива и
препоруке за добар одабир ефикасних облика рада, наставних метода, наставних средстава као и
препоруке за сталним праћењем напредовања и ангажовања ученика. Кроз овакав начин праћења треба
уочити да ли се остварују исходи учења и шта је потребно мењати у даљем раду у циљу остваривања
истих.
Исте мере ће се спроводити и у крилним одељењима, али без поделе на групе због малог броја ученика

1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу (заокружити модел
који се примењује):
1.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - сва одељења првог циклуса (уписати укупан број
одељења у првом циклусу)
1.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само матична школа (уписати број одељења првог
циклуса у матичној школи)
1.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - матична школа и поједина издвојена одељења
(уписати број одељења на свим локацијама ИО)

1.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења
(уписати број одељења на свим локацијама ИО)__19
1.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само поједина издвојена одељења
(уписати број одељења на свим локацијама ИО)
1.6. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - сва одељења
првог циклуса

1.7. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) само матична школа 8 одељења
1.8. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - матична школа и
поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО)
1.9. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - сва издвојена
одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО)
1.10. настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - само поједина
издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО)
1.11. неки други модел организације (концизан опис модела):
2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу (заокружити модел који се
примењује):
2.1. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - сва одељења другог циклуса (уписати
укупан број одељења у другом циклусу)
2.2. настава се остварује са одељењима у пуном саставу - само матична школа (уписати број
одељења другог циклуса у матичној школи)
2.3. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – матична школа и поједина издвојена
одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО)
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2.4. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само сва издвојена одељења
(уписати број одељења на свим локацијама ИО) ___4___
2.5. настава се остварује са одељењима у пуном саставу – само поједина издвојена одељења
(уписати број одељења на свим локацијама ИО)
2.6. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – сва одељења
другог циклуса
2.7. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само матична
школа

2.8. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) –
матична школа и поједина издвојена одељења (уписати број одељења на свим
локацијама ИО) __15_
2.9. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само сва
издвојена одељења (уписати број одељења на свим локацијама ИО)
2.10. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – само
поједнина издвојена одељења другог циклуса (уписати број одељења на свим локацијама ИО)
2.11. неки други модел организације (концизан опис модела):

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу
(опционо за школе): Microsoft Teams
4. Распоред часова по данима урађен је за сваки разред. У прилогу је дат недељни фонд
часова.

Први разред
1. Непосредна настава: Српски језик-5, Математика-5, Свет око нас-2, Музичка култура-1,
Ликовна култура-1, Енглески језик-2, Верска настава/Грађанско-1, Дигитални свет-1,
Физичко и здравствено васпитање-1 и Час одељењског старешине 1 / укупно 20 часова
2. Онлајн: Физичко и здравствено-2, Ваннаставне активности -1, Допунска настава 1 / 4 часа
Други/ трећи и четврти разред
1. Непосредна настава: Српски језик-5, Математика-5, Свет око нас/Природа и друштво-2,
Музичка култура-1, Ликовна култура-1, Енглески језик-2, Верска настава/Грађанско-1,
Пројектна настава-1, Физичко и здравствено васпитање-1 и Час одељењског старешине 1 /
укупно 20 часова
2. Онлајн: Физичко и здравствено-2, Ваннаставне активности -1, Допунска настава 1,
Ликовна култура -1, 4. разред – Додатна настава 1

Пети разред
1. Непосредна настава : Српски језик -5, Енглески језик -2, Ликовна култура-1, Немачки
језик-2, Музичка култура -1, Историја -1, Географија-1, Математика – 4, Биологија- 2,
Техника и технологија -2, Физичко и здравствено васпитање 2, Информатика -1, Час
одељењског старешине -1 / укупно 25 часова
2. Онлајн:Ликовна култура -1, Музичка култура -1, Физичко и здравствено васпитање- 1, Слободне
наставне активности-1, Допунска настава -1, Додатна настава-1

Шести разред
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1. Непосредна настава : Српски језик -4, Енглески језик -2, Немачки језик-2, Историја -2,
Географија-2, Физика-2, Математика – 4, Биологија- 2, Техника и технологија -2, Физичко
и здравствено васпитање -2, Час одељењског старешине -1 / укупно 25 часова
2. Онлајн:Ликовна култура -1, Музичка култура -1, Информатика -1, Физичко и здравствено
васпитање- 1, Слободне наставне активности-1, Допунска настава -1, Додатна настава-1

Седми разред
1. Непосредна настава : Српски језик -4, Енглески језик -2, Немачки језик-2, Историја -2,
Географија-2, Физика-2, Математика – 4, Биологија- 2, Хемија-2, Физичко и здравствено
васпитање 2, Час одељењског старешине -1 / укупно 25 часова
2. Онлајн:Ликовна култура -1, Музичка култура -1, Информатика -1, Техника и технологија-2,
Физичко и здравствено васпитање- 1, Слободне наставне активности-1, Допунска настава -1,
Додатна настава-1

Осми разред
1. Непосредна настава : Српски језик -4, Енглески језик -2, Немачки језик-2, Историја -2,
Географија-2, Физика-2, Математика – 4, Биологија- 2, Хемија-2, Физичко и здравствено
васпитање 2, Час одељењског старешине -1 / укупно 25 часова
2. Онлајн: Ликовна култура -1, Музичка култура -1, Информатика -1, Техника и
технологија-2, Физичко и здравствено васпитање- 1, Слободне наставне активности-1,
Допунска настава -1, Додатна настава-1
5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:
•

Посматрање (праћење и вредновање читања, изговора, усменог изражавања кроз
импровизовану ситуацију или дијалог, решавање задатака из вокабулара или граматике из
уџбеника, радне свеске или додатног материјала);
• Испитивање (усмено и писмено, распрострањен облик оцењивања, у великој мери
субјективан, али и често годи ученицима којима одговара неки облик испитивања)
• Тестирање (иницијално тестирање, контролне вежбе, петоминутне провере, тестови,
тестови на три нивоа сложености);
• ИОП – континуирано посматрање и праћење мера индивидуализације и индивидуалног
образовног плана на основу индивидуалних способности утврдити колико је ученик
напредовао у савладавању одређеног градива.
• На основу месечне систематизације градива утврдиће се колико су ученици савладали
предвиђено градиво у датом месецу.
• Индивидуални радови у настави на даљину и процена њихове тачности/успешности
• Кроз непосредни образовно-васпитни рад, у складу са Правилником о оцењивању
ученика у основном образовању и васпитању , спроводи се процена ученичких постигнућа
која подразумева формативно и сумативно оцењивање и свакодневно праћење ангажовања
и напредовања ученика.
6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и
у односу на породични контекст:
• Индивидуални разговори са учеником;
• Индивидуални разговори са родитељима;
• Заједнички и индивидуални рад са циљем превазилажења специфичних потешкоћа у
учењу и понашању и социјалној адаптацији ученика;
• У раду са ученицима којима је потребна додатна подршка биће укључени стручни
сарадници (психолог, дефектолог и педагог);
• Једносменски рад.
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7. Расположиви ресурси у школи
Људски ресурси: Директор, стручни сарадници, ученици, учитељи, наставници и
библиотекар
Материјални ресурси: Учионица и наставна средства у њој ( рачунари и пројектори), други
наставни материјали, уџбеници, радни листови и други материјал; природна срединашк.двориште, летња учионица, локално окружење (парк, обала Лепенице...); платформа за
додатну подршку и сајтови са едукативним садржајима везаним за област предмета.
8. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...):
• Социјални радник ( ређе);
• Градска библиотека (представљање занимљивих садржаја о којима се може развити циљна
дискусија која води разрешавању специфичних проблема, подршка у учењу);
• Локална самоуправа;
• Лични пратиоци.
9. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи
према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред):
Разред
Први
Други
Трећи
Четврти
Пети
Шести
Седми
Осми

Број ученика који не похађају наставу у школи
0
0
0
0
0
0
2
2

10. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и
недељном нивоу:
У продуженом боравку наставу похађају ученици првог и другог разреда (1/1 и 2/1). За
ученике првог разреда настава се одвија несметано по утврђеном плану и предвиђеном
распореду.
Реализација настава у другом разреду ( 2/1 -28 ученика), предвиђеним распоредом не може да
се испоштује у потпуности услед бројности ученика и услед потребе за још једним учитељем.
10.1. Укупан број група продуженог боравка: 2
10.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак: 44
10.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 44

11. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):
•
•
•
•

Праћење оперативног плана се може вршити кроз месечне извештаје о остварености
планираних активности из индивидуалних планова учитеља и наставника;
Модел праћења; планирано-реализовано-разлози одступања.
Праћење ће обухватити и предлог мера за превазилажење могућих потешкоћа у
остваривању планираних активности.
У виду реализације оперативних планова рада учитеља и наставника кроз евиденцију у
електронском дневнику.
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3.2. ИЗБОРНА НАСТАВА

Раз Одељ.

I

1/1
1/2

II
III

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

IV

Раз

V

VI

VII

4/1
4/2

Баточина
разредна настава - изборни предмети
Верска настава
Грађанско Бр.уч.
Изборни
Број
васпитање
предмети
група
Дечаци девојчице ук
Деч.
дев
Бр.уч. Чувари Традиција
13
9
22
/
/
/
22
/
/
Верска14
10
24
/
/
/
24
/
/
6 група
1Грађанско
ИОП2
-2. гр.
9
9
18
3
7
10
28
/
/
Чувари1
13
17
30
/
/
/
30
/
/
Традиција
13
14
27
/
/
/
27
/
/
1
1 –ИОП 2
18
11
29
/
/
/
29
/
/
1ИОП1
17
7
24
/
/
/
24
24
/
11
8
19
3
3
6
25
/
25
11-ИОП1
ИОП
1
Баточина
(предметна настава- изборни предмети)
Верска настава
Грађ.вас.
Бр.уч.

Одељ.

Број група

Бр.уч. Свакодневни
живот у
прошлости Верска

Дечаци

девојчице

Ук.

Деч.

дев

8

12

20

3

5

8

28

5/1

1 уч.ИОП2

5/2

11

9

20

3

6

9

29

6/1

/

1

1

15

5

20

21

6/2

8

2

10

6

5

11

21

6/3

13

8

21

/

/

/

21

7/1

10

13

23

/

/

/

23

1 уч.

Изборни
предмети

7 група
5/1 -1
1 уч. 5/2 -1
ИОП2 6/1,6/2 -1
6/3 -1
29
7/1 -1
7/2,7/3 -1
21
81,2,3 -1
Грађ. 5 гр.
21
5/1,5/2-1 гр.
6/1,6/2-1 гр.
7/2,7/3 -1 гр.
8/1 –1 гр.
21
8/2,8/3-1 гр.
28

23

Свакодневни
живот у
1 уч. ИОП2
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ИОП2
7/2

/

прошлости

6

6

10

9

19

25

2 уч.ИОП2
7/3

6

6

11 група

2 уч. ИОП2
12

4

4

8

20

1 уч.
ИОП2

VIII

25

20
1 уч. ИОП2

8/1

2

2

4

13

10

23

27

27

8/2

3

4

7

8

5

13

20

20

8/3

9

8

17

2

2

4

21

21
1 уч. ИОП1

1
уч.ИОП1

Брзан
(разредна и предметна настава- изборни предмети)
Раз

Одељ.

Верска настава

Грађ.вас.

Бр.уч.

Дечаци

девојчице

ук

Деч.

Дев.

Бр.уч.

Изборни
Број
предмети
група
Свакодневни
живот у
прошслости Верска
6 група
Грађ.1 гр.
Народна
традиција 1
СЖВ 4

I

1

3

2

5

/

/

/

5

II

2

/

1

1

/

/

/

1

III

3

1

4

5

/

/

/

5

IV

4

1

4

5

/

/

/

6

Народна трад.
6 ученика

V

5

4

2

6

/

/

/

6

СЖВ - 6

VI
VII

6
7

3
5

4
13

2
/

1
/

3
/

7
13

VIII

8

3

1
8
1-ИОП1
1

4

6

2

8

12

СЖВ - 7
СЖВ 13
1-ИОП1
СЖВ -12

Бaдњевац
(разредна и предметна настава- изборни предмети)
Раз

Одељ. Верска настава
Дечаци

девојчице

Грађ.вас.
ук

Деч.

дев

Бр.уч.
Бр.уч.

Изборни
предмети
НТ
СЖВ

Број
група
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I

IV

1
2
3
4

8
7
4
6

3
6
6
3

11
13
10
9

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

11
13
10
9

/
/
/
9

/
/
/
/

V

5

2

10

5

1

6

16

/

VI
VII
VIII

6
7
8

8
1-ИОП2
4
13
13

6
6
9

10
19
22

/
/

7
/

7
/

17
19
22

/
/
/

16
1-ИОП2
17
19
8

II
III

МИЛАТОВАЦ
Комбинација 1. и 2.разред
1. група верска
ПОЛ
РАЗРЕД
УКУПНО
М
Ж
I

/

4

4

II

1

3

4

1

7

8

ДОБРОВОДИЦА
Сви уче верску 1 група / 1.група Традиција
Неподељена школа
Изборни
ПОЛ
РАЗРЕД
народна
М
Ж
традиција

Верска
8 група
Грађ.2
гр.
НТ 1
СЖВ 4

МИЛАТОВАЦ
Комбинација 3.и 4.разред : 1 група верска
1 група Народна традиција
ПОЛ
Изборни
РАЗРЕД
УКУПНО
М
Ж
НТ
III
/
2
/
2
IV
2
/
2
2

2

1

/

/

1

II
III
IV

1
1
1

1
/
2

/
/
3

2
1
3

УКУПНО

4

3

3

7

2

4

КИЈЕВО
Комбинација 1.и3.разред
1.група верска
ПОЛ
РАЗРЕД
УКУПНО
М
Ж

УКУПНО

I

2

I

1

/

1

III
УКУПНО

2
3

2
2

4
5

КИЈЕВО
Комбинација 2.и 4.разред: 1.група верска / 1.група Традиција
ПОЛ

II
IV

М
4
2

Ж
2
3

Изборни
Традиција
/
5

УКУПНО

6

5

5

РАЗРЕД

УКУПНО
6
5
11

ЖИРОВНИЦА
Чиста одељења: 2 гр. Верска / 1.гр.
Традиција
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ПОЛ

РАЗРЕД

М

Ж

II

6

IV

5

4
3
ИОП1
7

11

Изборни УКУПНО
Народна
традиција
/
10
8

8

8

18

ЖИРОВНИЦА
КОМБИНАЦИЈА 1. И
3.РАЗРЕД
1 гр. верска
ПОЛ
РАЗРЕД
УКУПНО
М Ж
I
3
4
7
III

Прњавор
Комбинација 1 .и 3.разред
Верска настава
ПОЛ
РАЗРЕД
УКУПНО
М
Ж
I

/

2

2

III
УКУПНО

/
/

5
7

5
7

Солило
1.разред чисто одељење
Верска настава
ПОЛ
РАЗРЕД
УКУПНО
М
Ж
I
5
2
7
УКУПНО
5
2
7

5

/

5

8

4

12

Прњавор
Комбинација 2.и 4.разред
1.група Традиција
1.група Верска настава
ПОЛ
Изборни
РАЗРЕД
УКУПНО
Традиција
М
Ж
1
II
/
/
1
ИОП1
1
IV
1
2
2
ИОП2
УКУПНО 1
2
2
3

СОЛИЛО
Комбинација 2.и 3.разред: Сви уче верску 1
група
ПОЛ
РАЗРЕД
УКУПНО
М
Ж
II
/
2
2
III
/
7
7
УКУПНО:
/
9
9
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ЦРНИ КАО
Неподељена школа: 1.група Чувари Природе / 1.група Верска настава
ПОЛ
Изборни
РАЗРЕД
Чувари
М
Ж
I
3
/
II
2
/
III
1
1
1
2
IV
1
ИОП1
ИОП1
УКУПНО:

7

2

УКУПНО

2

3
2
2
2
9

3.3. ПРИПРЕМНА НАСТАВА
Ученици осмог разреда полажу три теста на завршном испиту:
▪
▪
▪

српски језик,
математику и
комбиновани тест (историја, географија, биологија, физика и хемија).

Припремна настава реализовати из наведених предмета у периоду - од почетка другог
полугодишта и по завршетку наставе.
Припремна настава за ученике осмог разреда организује се од почетка другог полугодишта из
српског језика, математике и предмета обухваћених комбинованим тестом ( историја,
физика,хемија, биологија и географија). Динамика одржавања часова је следећа:
▪ за српски језик и математику по 1 час сваке недеље,
▪ за предмете у оквиру комбинованог теста 1 час недељно из једног предмета.
Додатну подршку осмацима пружамо и преко платформе Завршни испит где увежбавају
готове, већ понуђене тестове или наставници креирају нове и имају могућност самопроцене
знања.
Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу.
Завршни испит полажу и ученици којима је потребна врста подршке па се ако је то потребно
ученицима :
-

прилагођава простор и обезбеђују услови за полагање ЗИ,
прилагођавање ЗИ (форма, припрема, пратилац),
прилагођавање спровођена ЗИ,
прилагођавање начина бодовањ резултата ЗИ.

За ученике се праве посебни тестови гдеје форма као и за остале ученике, сличан
однос познатих и непознатих задатака где могу да се користе и задаци са основног нивоа.
Прави се посебан кључ, као и упутство за дежурне наставике где се води рачуна ако ученик
мора да буде сам то буде наставник који је близак ученку.
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3. 4. OДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
За успешан рад одељења у целини, али и сваког ученика у њему значајна је улога
Одељењског старешине. Одељењски старешина је индивидуални стручни орган који
руководи одељењем са наглашеном организационом, административном и педагошком
улогом.
Прогам рада Одељењског старешине садржи поред специфичних и нека општа питања:
➢ планирање и програмирање рада;
➢ руковођење радом Одељењског већа;
➢ координација рада и васпитних утицаја свих чинилаца васпитања ученика;
➢ формирање одељења и рад на развијању Одељењске заједнице;
➢ пружање помоћи ученицима у реализацији разноврсних облика интересовања;
➢ успостављање сарадње са управом школе, стручним органима, стручним
сарадницима и специјалистичким службама;
➢ организовање радних група и комисија;
➢ организовање послова за унапређивање, анализирање и вредновање квалитета и
ефеката васпитно-образовног рада (самовредновања рада школе);
➢ реализација превентивних радионица о безбедности деце.
Одељењски старешина самостално или у сарадњи са другим чиниоцима васпитнообразовног рада сачињава следеће програме:
➢ Програм рада Одељењског већа;
➢ Програм рада Одељењеског старешине;
➢ Програм образовања родитеља.
Остваривање ових програмских садржаја реализоваће се са 1 часова недељно од I до IV
разреда и са 1 часом недељно у одељењима од V до VIII разреда.
Оперативни програми рада Одељењског старешине саставиће се према узрасту ученика и
налазиће се у прилогу Годишњег плана рада.
Одељењски старешина остварује задатке у раду са одељењем на часу Одељењске
старешине, одмору, излету, игри, посети биоскопу и позоришту, предавањима и даје
сагласност на програм организовања екскурзије, односно програм наставе у природи и
разматра извештај о њиховој реализацији.
Програм Основи безбедности деце реализоваће се у школској 2020/21.године једном
месечно, на часовима одељењске заједнице и то у трајању од 8 месеци. Школа као установа
ће кроз овај програм повећати сарадњу са Министарством унутрашњих послова, чији ће
запослени бити предавачи и реализатори бројних предвиђених тема везаних за безбедност
деце.
Теме су саставни део Плана рада одељењских заједница четвртог и шестог разреда, а
циљ самог пројекта (програма) јесте да ове узрасне групе стекну нова и унапреде постојећа
знања и вештине којима се подиже ниво безбедности деце. Самим тим се подиже и ниво
безбедносне културе ученика, што је од великог значаја за живот у школи и ван ње.
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
-ПРВИ ЦИКЛУСАКТИВНОСТ
✓ Упознавање са планом рада и опремљеност ученика
прибором
✓ Кућни ред у школи и избор Одбора одељењске заједнице
✓ Буквар дечјих права
✓ Наше обавезе наша одговорност
✓ Обавезе, права и дужности ученика
✓ На прагу пубертета
✓ Безбедност деце у саобраћају
✓ Како се преноси корона вирус – видео
✓ Како да правилно опереш руке
✓ Радионица – Пандемија у школи и ван ње
✓ Учешће у активностима Дечје недеље
✓ Трећа превентивна радионица Шта је све насиље
✓ Четврта превентивна радионица Шта ћу да будем кад
порастем
✓ Полиција у служби грађана
✓ Успех и дисциплина у нашем одељењу
✓ “Писана и неписана правила”
✓ Толеранција према разликама
✓ радионица “Како се доносе правила (консензусдоговарање)”
✓ Насиље као негативна појава
✓ Породични и други празници
✓ Лепа реч и гвоздена врата отвара
✓ Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола
✓ Шта замерам себи и свом другу
✓ Разговор о првом просветитељу Светом Сави
✓ учествујемо у прослави Дана школе
✓ На крају првог полугодишта
✓ Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
✓ Ругати се не значи шалити се
✓ Кроз игру учимо
✓ Тамо где борави младост љубав побеђује насиље
✓ Када бих могао, променио бих..
✓ Како помоћи другу кад има проблем и подршка ученицима
од стране учитеља
✓ Превенција и заштита деце од трговине људима
✓ Стрес-извори, утицаји, стилови уочавања и превазилажења
✓ Живот у одељењу-однос дечака и девојчица
✓ Прихватање личних проблема као изазова за њихово
решавање
✓ обележавамо 8. март
✓ 22. март- Светски дан воде
✓ Занимљивости у природи
✓ Живот у одељењу- однос дечака идевојчица
✓ Наш досадашњи резултат
✓ Заштита од пожара
✓ Шалимо се али и радимо
✓ Жива бића на земљи
✓ 7. април – Светски дан здравља

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

45

ОШ „СВЕТИ САВА“ БАТОЧИНА

✓ Вређање, сплеткарење
✓ Како се чува тајна и коме поверити проблем
✓ Заштита од техничко-технолошких опасности и природних
непогода
✓ Радионица Лаж и крађа
✓ 15.мај – Међународни дан породица
✓ понашање у игри са вршњацима
✓ Наша очекивања за крај школске године
✓ Ја сам ученик школе без насиља
✓ Дан заштите природе
✓ Ведар одељењски састанак

МАЈ

ЈУН

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
- ДРУГИ ЦИКЛУС-

АКТИВНОСТ

✓ Oбавезе ученика на почетку школске године и
опремљеност прибором и уџбеницима
✓ Kakoтреба учити методе и технике успешног учења
✓ ''Ризични или не“ радионица
✓ Организација пружања помоћи у превазилажењу тешкоћа
у учењу (напомена: у складу са акционим планом
самовредновања из области Подршка ученицима)
✓ Безбедност деце у саобраћају
✓ Раст и развој тела
✓ Здравствене установе – њихов значај и намена
✓ Како се преноси корона вирус - видео
✓ Како да правилно опереш руке
✓ Радионица – Пандемија у школи и ван ње
✓ Дечја права у дечјој недељи
✓ Превентивна радионица ''Шта је све насиље''
✓ Крагујевачки октобар
✓ Превентивна радионица ''Шта све утиче на здравље''
✓ Утицај породице и психосоцијални развој детета
✓ Шта нас чини срећним
✓ Толеранција у комуникацији
✓ Полиција у служби грађана
✓ Анализа успеха на крају првог класификационог периода
и идентификација ученика за додатну,допунску наставу
✓ Општа и лична хигијена
✓ Бити здрав спречавање инфекција
✓ Брига и одговорност о телу
✓ Насиље као негативна појава-новембар
✓ Радионица ''Слушам те, слушаш ме'', Бонтон
✓ Ко има друга има све
✓ Превентивна радионица ''Како се доносе правила(концезус)''
✓ Утицај медија на младе

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Дечја права у дечјој недељи
Превентивна радионица ''Шта је све насиље''
Крагујевачки октобар
Превентивна радионица ''Шта све утиче на здравље''
Утицај породице и психосоцијални развој детета
Шта нас чини срећним
Толеранција у комуникацији
Полиција у служби грађана
Анализа успеха на крају првог класификационог периода и
идентификација ученика за додатну,допунску наставу
Општа и лична хигијена
Бити здрав спречавање инфекција
Брига и одговорност о телу
Насиље као негативна појава-новембар
Радионица ''Слушам тер, слушаш ме'' Бонтон
Ко има друга има све
Превентивна радионица ''Како се доносе правила(концезус)''
Утицај медија на младе
Превентивна радионица ''Ризична понашаша''
Општа и лична хигијена
Насиље у...(избор теме)
Превентивна радионица ''Та ''тешка'' реч-извини
(реституција)
Хигијена спорта – значај физичке активности и утицај на
нормални раст и развој; превенција деформитета и
трауматизма код деце школског узраста
Превенција и заштита деце од опојних дрога и
алкохола-децембар
Превенција и лечење гојазности, анорексије и булимије
Болести неправилне ихране
Народни обичаји...празници
Како проводим слободно време
Анализа успеха на крају првог полугодишта
Превенција и лечење гојазности, анорексије и булимије
Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа –
јануар
Одолевање социјалним притисцима – '' Не хвала ја имам
мозак ''- радионица
Како одабрати занимање
Радионица ''Ризично или не''
Проблеми са којима се сусрећемо и како их решавати
Превенција и заштита деце од трговине људимафебруар
Наше активности на очувању животне средине
Млади и болести зависности
Сукоб генерација
Право и лажно другарство
Бонтон
Одолевање социјалним притисцима – '' Не хвала ја имам

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

мозак ''- радионица
Конфликти – радионица
Заштита од пожара-март
Април Светски дан здравља
Пасивно пушење, решавање проблема-радионица
Омиљена књига
Заштита од техничко-технолошких опасности и
природних непогода-април
Пирамида исхране
Дан борбе против пушења
Екскурзија
Ја сам ученик Школе без насиља
Како планирамо слободно време
Прве симпатије...
Бонтон
Сада када пуно тога знам могу да преносим знање другима
Шта смо урадили, хтели, обећали..

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН
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4. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
4.1. ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
В.

IX

Садржаји

Носиоци

Сарадници

Доношење одлука о одржавању редовне, допунске,
додатне наставе, слоб. активности и изборних
предмета
Утврђивање броја ученика у одељењима и
разредима
Превоз, осигурање и исхрана ученика

Комисије

Наставници

Стручни
сарадници
Директор

Координатор,
директор
Задужени
наставници
Задужени
наставници
Задужени наставници

Усвајање распореда часова: редовне, изборне,
додатне, допунске наставе и слободних активности
Задужења наставника у оквиру 40 часовне радне
недеље ( подела предмета на наставнике и ОС)
Информације о иницијалном тестирању

Директор

Разматрање год. извештаја о раду за претходну школску
годину

Директор,
педагог,
психолог
Директор,
педагог,
психолог
Тимови и
комисије

Разматрање годишњег плана рада и анекса
Школског програма
Упознавање са акционим плановима рада стручних
актива и тимова (Актив за развојно планирање, Тим за
самовредновање, Тим за заштиту од НЗЗ, Тим за
инклузивно образовање, Ученички парламент)
Упознaвање са планом стручног усавршавања
Разматрање правила понашања у школи
Реализовати у току школске године предавања на теме:
Превенција против Covida 19, Управљања одељењем,
Школа као животна заједница
Улога одељењског старешине у поступку заштите
ученика од вршњачког насиља
Организовање прославе Дечје недеље
Примена стандарда образовних постигнућа ученика
X
Утврђивање облика сарадње са родитељима

Директор
Директор

Задужени
наставници
Задужени
наставници
Задужени
наставници
Наставници

Координатор
стручног
усавршавања
ОС
Директор
Тимови

Директор,
наставници

Психолог

Директор

Комисија,
учитељи 1. и 2 р.
Тим за
имплементацију
и праћење
образовних
стандарда
Педагог

Помоћник
директора
Помоћник
директора, педагог

Помоћник
директора,
наставници

Директор

49

ОШ „СВЕТИ САВА“ БАТОЧИНА

XI

XII

I

Сарадња са родитељима- нов приступ

Директор

Анализа успеха и владања и реализације
прграмских садржаја свих облика активности напрвом
тромесечју
Вредновање и самовредновање рада школе
Извештај о реализацији Дечје недеље

Предметни
наставници

Организација прославе Дана школе и школске славе
светог Саве
Подела Новогодишњих пакетића
Стручно усавршавање – анализа

Тим, наставници
Задужени
наставници
Комисија
Комисија
Комисија

Припреме за завршетак наставе у првом
Полугодишту
Задужења за Извештај о раду школе у
I полугодишту
Организовање родитељских састанака
Анализа успеха и дисциплине на крају првог
Полугодишта
Прослава Савиндана
Реализација свих облика образовно-васпитног рада

Директор

Директор
Директор,
педагог
Педагог, помоћник

Директор

Задужени наставници

ОС
Педагог

Наставници
Наставници

Припреме за учешћа на смотрама и такмичењима

Стручна већа

Разматрање Извештаја о раду школе у првом
полугодишту
Такмичења ученика

Директор

Припремна настава за ученике 8. разреда

Директор

Доношење одлуке о коришћењу уџбеника 1- 8. разреда

Комисија

Стручно усавршавање наставног особља
Организација пробног завршног испита

Комисија
ОС и стручни
сарадници
Директор

Директор

II

IV

Педагог,
Помоћник
Педагог,
директор,
помоћник
Наставници
Психолог,
педагог
Директор

Анализа и унапређивање рада стручних органа, тимова
и комисија
Анализа успеха и владања на трећем тромесечју

Директор

Педагог

Вредновање и самовредновање рада школе
Анализа такмичења

Комисија
Педагог

Професионална оријентација ученика 8. Разреда

Психолог,
Комисија
Учесници
пројеката
Директор

Информисање о реализацији пројеката школе
Доношење одлуке о додели Вукових и посебних
диплома
Реализација свих облика образовно-васпитног рада

Директор

Директор
Наставници,
стр.сарадници
Директор,
Помоћник
Задужени
наставници
Задужени
наставници
Задужени
наставници
Наставници, Стручна
већа
Директор
Директор
Руководиоци ОВ
Директор,
помоћник
Наставници
Директор, стручна
већа
ОС
Директорка
Наставници
Стручни сарадници,
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Анализа успеха и дисциплине на крају наставне године
Анализа рада Наставничког већа
Организација полагања завршног испита
Свечани пријем такмичара и додела диплома и књига
Додела сведочанстава ученицима 8. разреда
Задужења за Годишњи извештај о раду школе
ушколској 2020/21.години
Предлог задужења за Годишњи план рада школе у
школској 2021/22. Години
Предлог дестинација за екскурзије и наставу у природи
у шк. 2021/22. години
Сређивање педагошке документације

V

VI

Организација родитељских састанака
Формирање комисија за поправне испите
Организација припремне наставе
Предлог поделе предмета на наставнике

VII

Предлог поделе одељ. старешинства и других задужења
у оквиру 40-часовне радне недеље
Предлог распореда часова
Свечани пријем првака
Упознавање ученика и родитеља са Правилима
понашања

Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Наставници, ОС
Наставници
Директор
Руководиоци
стручних већа
Руководиоци
стручних већа
Наставници
Задужени
наставници
Задужени
наставници
Директор

наставници
Наставници
Наставници
Наставници
Наставници
Наставници
Помоћник директора
Педагог, Помоћник
директора
Наставници
Педагог, психолог,
дефектолог
Директор
Помоћник директора
Наставници
Наставници
Наставници
Директор
Директор
Педагог,
Психолог

4. 2. ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
Као стручни орган који се бави васпитно–образовним радом настојаће, пре свега, да
што потпуније оствари план и програм образовног као и васпитног рада школе.
Одељењска већа ће реализовати следеће задатке
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

оствариваће увид у резултате рада и владања ученика, анализирати резултате које
постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године;
расправљаће о оптерећености ученика и опредељивању за слободне активности;
стараће се о координацији и корелацији појединих наставних предмета у настави;
утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања;
предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у
одељењу;
утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета и оцену из
владања на предлог одељењског старешине;
предлаже ученике за доделу похвала и награда;
разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и
предузетим мерама;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима у оквиру своје надлежности;
предлаже Наставничком већу програм екскурзија, такмичења и сл.;
разматра питања покренута на родитељским састанцима;
упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере Наставничком већу
за побољшање уочених недостатака;
обавља и друге послове у складу са законом и општим актом;
утврдиће распоред писмених задатака;
организоваће извођење додатне, допунске и припремне наставе;
обављаће остале послове из свог делокруга;
приликом доношења одлука и утврђивања предлога који се односе на само једно
одељење, у изјашњавању ће учествовати само они чланови који предају том
одељењу.
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА
Одељењско веће I – IV разред

СЕДНИЦЕ

I
септембар

АКТИВНОСТИ

Носиоци
активности

Усвајање плана рада Одељењског већа

ОВ

записник

Утврђивање распореда редовне, додатне,
допунске наставе, слободних активности и
изборних предмета

ОВ

записник

Утврђивање распореда писмених задатака и
контролних вежби

ОВ

Идентификација ученика за такмичења

Предметни наставвници

Евиденција у
дневницима
рада
Свеске
стручних већа

Идентификација ученика за инклузију
(надпросечни и ученици са потешкоћама у
учењу) и ученика којима треба пружити
индивидуализовану наставу

Предметни наставници
ППС

Родитељски састанци
Израда плана рада одељењских старешина и
плана рада са одељењском заједницом
Прилагођавање ученика I разреда школи
Напредовање ученика I разреда

II
октобар

Директор, Разредне
старешине, Стр.сар.
Одељењске старешине
Учитељи I разреда

Начин
праћења

извештаји

Евиденција у
дневницима
рада
План рада и
извештаји
Записници

План припрема отворених и корелацијских
часова

Чланови ОВ

Извештаји

Начини вредновања рада у првим месецима рада

Чланови ОВ и

Извештаји
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школе – подстицајне мере
Анализа рада и дисциплине ученика и
постигнутих резултата на крају првог
класификационог периода
Мере за побољшање успеха и владања ученика

III
новембар

Провера читања и разумевања текста у првом
разреду
Анализа одржаних угледних, отворених и
корелацијских часова

Самоевалуација рада
Анализа реализације наставних планова и
програма, слободних активности - секција,
допунске и додатне наставе.

Педагошко –
психолошка служба
Разредне старешине,
педагог

Разредне старешине,
педагог

Тим за имплементацију
и праћење образовних
стандарда
Чланови ОВ
Чланови ОВ
Тим за самовредновање
рада школе
ОВ, Педагог

Екскурзија и настава у природи – договор око
реализације и одређивање стручних вођа пута

Комисија за путовања,
директорка школе,
учитељи

Анализа сарадње родитеља и школе – искуства
одељењских старешина и комисије за сарадњу
са родитељима

Чланови ОВ, Педагог
Комисија за сарадњу
породице и школе

Обележавање Дана школе и школске славе
''Свети Сава''
IV
децембар

Организација такмичења по календару
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја

Чланови ОВ и Комисија
за културну и јавну
делатност школе
Чланови ОВ

Анализа рада ученика и дисциплине као и
постигнутих резултата на крају I полугодишта
Анализа реализације Наставног плана и

Разредне старешине,
Педагог

Записник
педагога и
записници у
дневницима
рада
Записник
педагога и
записници у
дневницима
рада
Учитељи првог
разреда,
Извештај
педагога и
записници
Извештаји
Записник и
анализа анкете

Извештаји
стручних већа и
дневници рада
План и програм
екскурзије,
записник
комисије
Записници
родитељских
састанака,
Савета
родитеља и
анализе
Комисије
Извештај

Извештаји
Извештај
педагога и
записници у
дневницима
рада
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програма и фонда часова

V
јануар

VI
април

Чланови ОВ, педагог

Извештај
педагога и
записници у
дневницима
рада

Вредновање реализације РПШ у I полугодишту
у одељењу

Педагог, учитељи

Извештај
анализе

Родитељски састанци

Чланови стручног
актива за развојно
планирање

Извештај

Разредне старешине

Анализа ефикасности предузетих мера за
побољшавање успеха и владања ученика и
доношење нових мера

Анализа рада и дисциплине ученика и
постигнутих резултата на крају трећег
класификационог периода

Разредне старешине,
педагог

Записници у
дневницима
рада
Записник
педагога и
записници у
дневницима
рада

Анализа угледних, отворених и корелацијских
часова

Чланови ОВ

Извештаји

Сагледавање степена коришћења дидактичких
материјала и сачињавање предлога за набавку
нових наставних средстава

Чланови ОВ у
консултацији са
директорком школе

Извештај

Припрема наставе у природи и екскурзија

Учитељи и директорка
школе

Записник

Анализа рада ученика и дисциплине као и
постигнутих резултата и изостанака на крају II
полугодишта

Разредне старешине,
Педагог

Утврђивање предлога за похвале и награде

Чланови ОВ

Извештај
педагога и
записници у
дневницима
рада
Извештаји
стручних већа и
предметних
наставника

Припремна настава

Предметни наставници

Записници у
дневницима
рада

Вредновање реализације Школског програма I,
II, III и IV разреда у другом полугодишту

Чланови Стручног
актива за развој
школског програма

Извештај

VII
Јун
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Анализа екскурзија и наставе у природи

Планирање излета, посета, екскурзија и наставе
у природи за школску 2020/21. годину.

▪

Разредне старешине,
стручни вођа пута и
директор школе

Извештаји

Чланови ОВ, директор
школе, Комисија за
путовања

Записници

План рада ОВ биће усклађен са динамиком рада школе у складу са Школским
оперативним планом у ванредним ситуацијама.
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА
Одељењско веће V – VIII разред

Седнице

АКТИВНОСТИ
Усвајање плана рада Одељењског већа
Упознавање чланова одељењских већа
V/1, V/2, V/3, V/Брзан и V/Бадњевац са
карактеристикама ученика
Утврђивање распореда редовне, додатне,
допунске наставе, слободних активности
и изборних предмета

I
Септембар

Утврђивање распореда писмених задатака
и контролних вежби

Носиоци
активности
ОВ

Начин праћења
записник

Учитељи IV
разреда

Индивидуални
записници наставника
записник

ОВ

ОВ

Евиденција у
дневницима рада

Идентификација ученика за такмичења

Предметни
наставвници

Свеске стручних већа

Идентификација ученика за инклузију
(надпросечни и ученици са потешкоћама
у учењу) и ученика којима треба пружити
индивидуализовану наставу

Предметни
наставници и ППС

извештаји

Родитељски састанци

Директор, Разредне
старешине,
Стр.сарадници
Одељењске
старешине

Евиденција у
дневницима рада

Израда плана рада одељењских
старешина и плана рада са одељењском
заједницом

План рада и
извештаји
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II
октобар

III
Новембар

Утврђивање реализација мера и
активности РПШ од V - VIII разреда

Чланови Стручног
актива за РПШ

Извештај актива

Укљученост ученика у додатни, допунски
рад, секције и друге активности

Предметни
наставници

Евиденција Дневника
рада

Прилагођеност ученика V разреда
предметној настави – резултати анкете

Предметни
наставници,
психолог

Извештај и анализа
анкете

Професионална орјентацијa

Тим ПВ

Извештај тима

Анализа рада и дисциплине ученика и
постигнутих резултата на крају првог
класификационог периода

Разредне
старешине,
педагог

Записник педагога и
записници у
дневницима рада

Мере за побољшање успеха и владања
ученика

Разредне
старешине,
педагог

Записник педагога и
записници у
дневницима рада

Провера читања и разумевања текста у
првом разреду

Тим за
имплементацију и
праћење
образовних
стандарда
Чланови ОВ

Учитељи првог
разреда, Извештај
педагога и записници

Чланови ОВ, Тим
за самовредновање
рада школе
ОВ,
Педагог

Записник и анализа
анкете

Анализа одржаних угледних, отворених и
корелацијских часова
Самоевалуација рада
Тима за самовредновање рада школе
Анализа реализације наставних планова
и програма, слободних активности секција, допунске и додатне наставе.
Анализа сарадње родитеља и школе –
искуства одељењских старешина и
комисије за сарадњу са родитељима
Обележавање Дана школе и школске
славе Свети Сава

Чланови ОВ,
Педагог
Комисија за
сарадњу породице
и школе
Чланови ОВ и
Комисија за
културну и јавну
делатност школе

Извештаји

Извештаји стручних
већа и дневници рада

Записници
родитељских
састанака, Савета
родитеља и анализе
Комисије
Извештај
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IV
Децембар

V
јануар

Организација такмичења по календару
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја
Анализа рада ученика и дисциплине као и
постигнутих резултата на крају I
полугодишта
Анализа реализације Наставног плана и
програма и фонда часова
Анализа ефикасности предузетих мера за
побољшавање успеха и владања ученика
и доношење нових мера
Вредновање реализације РПШ у I
полугодишту у одељењу
Родитељски састанци
Анализарада и дисциплине ученика и
постигнутих резултата на крају трећег
класификационог периода

VI
Април

Анализа угледних, отворених и
корелацијских часова
Анализа резултата пробног завршног
испита
Анализа резултата са такмичења и смотри
у организацији Министарства просвете
Сагледавање степена коришћења
дидактичких материјала и сачињавање
предлога за набавку нових наставних
средстава
Припрема екскурзија, договор око
реализације и одређивање стручних вођа
пута
Утврђивање појединачног успеха и
владања ученика и одељења VIII разреда,
на крају II полугодишта

VII
Јун

Анализа реализације образовно –
васпитних активности у одељењу
(редовна настава, ваннаставне
активности, припремна настава за
полагање завршног испита)

Чланови ОВ

Извештаји

Разредне
старешине, Педагог

Извештај педагога и
записници у
дневницима рада
Извештај педагога и
записници у
дневницима рада
Извештај анализе

Чланови ОВ,
педагог
Педагог, учитељи,
Чланови ОВ
Чланови стручног
актива за раз. пла

Извештај

Разредне
старешине
Разредне
старешине,
Педагог

Записници у
дневницима рада
Записник педагога и
записници у
дневницима рада

Чланови ОВ

Извештаји

Стручна већа,
педагог
Стручна већа,
педагог
Чланови ОВ у
консултацији са
директорком школе

Извештаји

Разредне
старешине,
учитељи, комисија
за путовања,
директорка школе
Чланови ОВ
Разредне
старешине, Педагог

План и програм
екскурзије, записник
комисије

Чланови ОВ

Извештаји стручних
већа и предметних
наставника

Извештаји
Извештај

Извештај педагога и
записници у
дневницима рада
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Припремна настава за ученике који
полажу поправни испит
Предлог ученика за похвале и награде,
Предлог ученика за ђака и спортисту
генерације,
Предлог ученика за посебне дипломе за
изузетан успех и владање

VIII
јун

Чланови ОВ
Разредне
старешине
Чланови ОВ,
Разредне
старешине

Записници у
дневницима рада
Извештаји са
такмичења,
документација
разредног старешине
и педагошко –
психолошке службе,
Правилник о избору
ђака генерације
Правилник о
завршном испиту

Завршни испит за ученике VIII разреда

Директорка школе

Анализа рада ученика и дисциплине као и
постигнутих резултата и изостанака на
крају II полугодишта, ученика од V до VII
разреда
Утврђивање предлога ученика за похвале
и награде

Разредне
старешине, педагог

Записник педагога и
записници у
дневницима рада

Чланови ОВ,
Разредне
старешине

Припремна настава за ученике који
полажу поправни испит у августовском
испитном року

Чланови ОВ
Разредне
старешине

Извештаји са
такмичења,
документација
разредног старешине
и педагошко –
психолошке службе
Записници у
дневницима рада

Вредновање реализације Школског
програма V,VI, VII и VIII разреда у
другом полугодишту
Вредновање реализације РПШ у II
полугодишту у одељењу

Чланови ОВ
Разредне
старешине
Чланови стручног
актива за раз. пла

Извештај

Анализа стручног усавршавања унутар и
ван установе

Стручна већа, Тим
за стручно
усавршавање
Комисија за
путовања, стручне
вође пута

Извештаји

Анализа изведенихекскурзија, зимовања и
наставе у природи за школску 2019/20.
годину.
Планирање излета, посета, екскурзија,
зимовања и наставе у природи за школску
2020/21. годину.
Реализација припремне наставе

Чланови ОВ,
директор школе,
Комисија за
путовања
Предметни

Извештај

Извештаји

Записници
Извештаји и
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IX
Август

▪

наставници

аписници

Резултати поправних испита

Одељењске
старешине

Записници и
извештави

Утврђивање појединачног и општег
успеха ученика и одељења, после
поправних испита

Одељењске
старешине

Извештај о успеху

План рада ОВ биће усклађен са динамиком рада школе у складу са Школским
оперативним планом у ванредним ситуацијама.
4.3. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА
4.3.1. План рада Стручног већа разредне наставе

Стручно веће за разредну наставу има 29 чланова. Активности Стручног већа прати и
педагошко- психолошка служба која учитељима помажу у раду.
Чланови Стручног већа за разредну наставу су:
1. Милијана Петровић - I1 Баточина
2. Оливера Ђокић - I2 Баточина
3. Мирјана Јанкоски - I Баточина (боравак)
4. Жаклина Јевтић - II1 Баточина
5. Драгица Прешић - II2 Баточина
6. Лидија Станковић – II - Баточина (боравак)
7. Виолета Николић - III1 - Баточина
8. Љиљана Трунић - III2 - Баточина
9. Драгица Митић - IV1 - Баточина
10. Сузана Димитријевић - IV2 - Баточина
11. Светлана Милојевић– I и III - Кијево
12. Даница Вучковић – II и IV - Кијево
13. Милан Милошевић – I, II, III и IV - Доброводица
14. Снежана Станојевић - I, II, III и IV - Црни Као
15. Зора Милојевић – II, III - Брзан
16. Душица Радосављевић – I и IV - Брзан
17. Весна Маринковић – II и III - Брзан (Солило)
18. Aна Бошковић- I Брзан - Солило
19. Милена Милошевић – II - Бадњевац
20. Љиљана Крстић – III- Бадњевац
21. Милица Павловић – II - Жировница
22. Горица Младеновић – IV - Бадњевац
23. Горица Добричић- I - Бадњевац
24. Мирјана Димић - I и III - Жировница
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25. Гордана Миленковић – IV - Жировница
26. Катарина Станковић- II и IV - Прњавор
27. Драганка Јанковић – I, III - Прњавор
28. Александра Стојановић – I и II - Милатовац
29. Драгана Крстић – III и IV - Милатовац
Ред.
Бр.

ЦИЉ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТ

Избор руководиоца и заменика
Стручног већа за разредну
наставу
-Израда Плана рада Стручног
већа за разредну наставу
-Подела Сручног већа по
активима на нивоу разреда
- Консултације учитеља у вези
израде глобалних и
оперативних планова у
новонасталој епидемиолошкој
ситуацији изазваној вирусом
- Усклађивање критеријума
оцењивања знања и умења
ученика
-Усклађивање распореда часова (непосредан
рад и настава на даљину), избор платформе за
рад на даљинДоговор на нивоу актива разреда
око израде иницијалних тестова
- Израда плана Стручног
усавршавања- преглед
актуелног Каталога стручног
усавршавања
-Договор у вези организације
пријемаза прваке - подела
задужења за учитеље
-Израда плана одржавања
предавања и презентација добре
праксе, као и одржавање
угледних часова када се за то
створе повољни услови за рад
НАПОМЕНА: Услед
епидемиолошке ситуације
изазване вирусом КОВИД 19 ,
сви планирани угледни часови
одлажу се до даљњег када се за
то створе повоњни услови за
рад и нормализује наставни
процес
- Текућа пиања
2.
-Упознавање чланова Већа са
1.

НОСИОЦИ

-Планирање,
припремање и
извођење наставе
-Стручна питања
васпитно- образовног
рада
- Усклађивање
распореда чаова,
непосредан рад са
ученицима и настава
на даљину и договор
око избора
платформе за рад на
даљину
- Договорити се око
стручног
усавршавања
наставника и начина
усавршавања
-Сарадња међу
активима у оквиру
разредног већа
-Усклађивање
критеријума
оцењивања

Руководилац
већа,
Чланови
Стручног већа за
разредну
наставу,
педагог,
психолог

ИНДИКАТОРИ

Записник са
седнице већа,
План стручног
усавршавања,
Годишњи план
рада Стручног
већа за
разредну
наставу

ВРЕМЕ

Август
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3.

тренутном епидемиолошком
ситуацијом и начинима заштите
наставника и ученика у школи
-Упознавање Стручног већа са
актуелним садржајима из
Школског развојног планирања.
- Преглед планова за
ваннаставне активности,
слободних активности и
секција, ЧОС
-Сачињавање листа потребног
материјала за рад настаника као
и план коришћења матерјалних
средстава.
-Избор ђачких листова и
часописа за наредну школску
годину.
-Припремне активности
поводом Дечје недеље.
-Сарадња са другим Стручним
већима у нашој школи
(састанак са Стручним већима
за математику и српски језик у
вези резултата иницијалног
тестирања, резултати тестирања
петог разреда)
-Угледно предавање и
реализација са дисукусијом
-Повезивање садржаја у вези
тематског планирања;примери
добре праксе.
-Договор о изради Плана
писмених задатака и писмених
вежби;
Такмичења и смотре намењене
ученицима
Идентификација нових ученика
којима је потребна подршка у
учењу као и наставак рада са
ученицима који су
идентификовани прошле
школске године.
-Повезивање садржаја у вези
тематског планирања; примери
добре праксе.
-Угледнo предавање и анализа
- Пано прикази на тему
спречавања насиља.
-Утисци о реализованој Дечјој
недељи.
- Конкурси и такмичења

-Анализа
реализованих
задатака
-Стручно и
дидактичко
методичко
усавршавање наставе
-Организацију
допунске, додатне
наставе и слободних
активности
-Припремање
ученика и
реализацију
такмичења
-Избор уџбеника и
приручника

руководилац
већа,
чланови већа

Извештај на
нивоу већа
разреда

Септем
бар

чланови већа за
сваки разред
Током
целе
школск
е
године
Предавање и
обука за
коришћење
платформе
Microsoft
Teams:
Катарина
Станковић
Милица
Павловић
Жаклина Јевтић

Уочити ученике
којима је потребна
додатна подршка
- Стручно
усавршавање
наставника на основу
предавања колега и
примена истог у
настави
- увођење иновација
у настави на основу
угледних предавања

Презентацијеи
предавања из
области
образовања и
васпитања:
Мирјана
Јанкоски

Предавање или
презентација,
листа
напредовања
ученика,
панои,записник
са седнице

Октоба
р
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4.

5.

6.

7.

Реализација угледног
предавања и анализа
-Повезивање садржаја у вези
тематског планирања;примери
добре праксе.
-Праћење мера
индивидуализације наставе и
ваннаставних активности за
предложене ученике.
-Анализа резултата са I
класификационог периода.
-Извештавање Педагошког
колегијума о реализацији
школског програма и
напредовању ученика
Повезивање садржаја у вези
тематског планирања;примери
добре праксе.
-Реализација угледног часа и
анализа истог.
-Упознавање Стручног већа са
актуелним садржајима из
Школског развојног планирања.
-Договор о реализацији
прославе Нове године и
Божића.
-Извештавање о реализацији
угледних часова
-Извештавање Педагошког
колегијума о реализацији
школског програма и
напредовању ученика.
Договор око припремања
Светосавске академије и
прослава Дана школе
-Повезивање садржаја у вези
тематског планирања;примери
добре праксе.
-Анализа успеха на крају првог
полугодишта и шта учинити да
наш и рад ученика буде
успешнији и бољи
- Ораганизовање школског
такмичења из математике трећи
и четврти разред
-Избор уџбеника за наредну
школску годину
-Договор у вези планираних
такмичења ученика
- Анализа конкурса и
реализованих такмичења нижих

- Стручно
усавршавање
наставника на основу
предавања колега и
примена истог у
настави
Индивидуализација
наставе
- Разматрање успеха
и напредовања
ученика

Презентације и
предавања из
области
образовања и
васпитања:
Мирјана Димић

-Стручно
усавршавање на
основу предавања
колега и примена
наученог у раду
- Тематско
планирање наставе и
примери добре
праксе

Презентације и
предавања из
области
образовања и
васпитања:
Љиљана Крстић

Учешће у
припремању
програма за Дан
школе
Анализа успеха и
постигнућа ученика
на крају првог
полугодишта

Реализатори:
носиоци свих
секција

- Изабрати уџбенике
за наредну школску
годину
- узети учешће на
конкурсима и
такмичењима

Предавање или
презентација,
листа
напредовања
ученика,
извештаји о
напредовању
ученика,записн
ик са седнице

Предавање или
презентација,
листа
напредовања
ученика,
извештаји о
напредовању
ученика,записн
ици са седнице
стручног већа

Светосавска
академија

записник са
седнице
стручног већа

Новемб
ар

Децемб
ар

Јануар

Фебруа
р
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8.

9.

10.

11.

разреда, календар такмичења.
Реализација угледног
предавања и анализа.
-Извештај са одржаних
школских такмичења и план
општинских такмичења.
-Договор у вези реализације
рекреативне наставе.

-Применити научено
са угледног
предавања у настави
-Анализирати
резултате такмичења

Реализација угледног
предавања и анализа.
-Договор о реализацији
екскурзије планиране у мају.
- Извештавање Педагошког
колегијума о реализацији
школског програма и
напредовању ученика
- Анализа резултата са
IIIкласификационог периода.

-Усвојити и
применити примере
добре праксе
-Анализирати успех
и напредовање
ученика за овај
период
-Направити план
извођења екскурзије

Реализација угледног
предавања и анализа.
-Извештај о реализацији
програма за ученике којима је
потребна подршка у учењу.
-Утисци са екскурзије,
рекреативне наставе и излета.
- Teстирање ученика 4.разреда
– израда тестова. Анализа
резултата

Применити научено
у раду
- Уочити напредак
код ученика којим су
имали додатну
подршку у раду
-Тестирати ученике
4. разреда

Реализација угледног
предавања и анализа .
-Повезивање садржаја у вези
тематског планирања;примери
добре праксе.
-Анализа успеха ученика на
крају другог полугодишта.
-Извештај о посећеним
семинарима.
-Извештај о раду Стручног већа
у претходној школској години.
- Извештавање Педагошког
колегијума о реализацији
школског програма и
напредовању ученика
- Извештај о остварености

-Анализирати све
примере добре
праксе и применити
их у раду
-Анализирати успех
и постигнућа свих
ученика на крају
школске године
-Анализирати
ефикасност
посећених семинара
и њихов утицај на
побољшљње
наставног процеса
-Анализирати успех

Презентације и
предавања из
области
образовања и
васпитања:
Драгица Митић
Презентације и
предавања из
области
образовања и
васпитања:
Светлана
Милојевић и
Даница
Вучковић
Презентација
из области
образовања и
васпитања:
Драгица Прешић
Презентације из
области
образовања и
васпитања:
Милан
Милошевић,
представљање
пројекта

Предавање или
презентација
,записник са
седнице
стручног већа,
извештаји са
одржаних
такмичења

Март

Април
Записник са
седнице
стручног већа,
извештај о
реализацији
програма и
успеху ученика

Предавање или
презентација,
записник са
седнице
стручног већа,
извештаји о
ученицима
којима је
потребна
подршка у
учењу

Мај

Јун
руководилац
већа,чланови
већа

Предавање или
презентација
,записник са
седнице
стручног већа,
листе за
евалуацију

Током
целе
школске
године
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плана рада Стручног већа
-Праћење и евалуација примене
стечених знања у настави
-Извештаји са такмичења

и пласман ученика на
такмичењима

Нaпомена: Планиране активности биће реализоване у зависности од ситуације везане за вирус
Ковид 19, ако се нормализује наставни процес реализоваће се и угледни часови по распореду од
прошле школске године.

4.3.2. План рада Стручног већа математике
Стручно веће чине следећи настаници математике:
1.
2.
3.
4.
5.

Јадранка Вељковић
Снежана Иветић
Валентина Радевић
Петар Пантовић
Соња Тројановић

Стручно веће је одговорно за реализацију наставног плана и програма, остваривања
васпитно-образовних задатака и стално унапређивање наставе.
У току школске године бавиће се следећим питањима:
1. планирањем, припремањем и изођењем наставе,
2. стручним питањима васпитно образовног рада,
3. анализом реализације планираних задатака,
4. стручним и дидактичко-методичким усавршавањем наставника,
5. организацијом додатне, допунске наставе и слободних активности,
6. припремањем ученика и организацијом такмичења,
7. избором уџбеника и приручника.
8. разматрањем и доношењем мера за побољшање успеха ученика у току школске
године и на матурском испиту
Ред.
бр.

1.

АКТИВНОСТИ

ЦИЉЕВИ

ВРЕМЕ
ИЗВОЂЕЊА

-Организовање допунске,
припремне и додатне наставе
-Планирање распореда израде
писмених и контролних задатака
-Договор о организовању
огледних,угледних,тематских и
тимских часова
-Иницијалнопроцењивање спровођење и резултати
-спровођење детаљне анализе
завршног испита ученика 8.

Распоред контролних вежби
за школску 2020/2021.год.
Распоред стручних
предавања-Распоред
припремне наставе

септембар

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ИНДИКАТОРИ

Чланови
стручног
већа

Записници
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3.

4.

разреда
- Усвајање акционог плана за
побољшање кључне области
самовредновање(Настава и
учење)
- Анализа из завода
-Разматрање образаца намењених
вођењу евиденције о
напредовању и оцењивању
ученика током школске године
- Идентификација ученика за
такмичења
- Текућа питања
-Иновације у настави
-Корелација у настави
математике
-Разговор о методама и начинима
рада за унапређивање наставе
-Усаглашавање и утврђивање
критеријума оцењивања
- Текућа питања
Анализа успеха ученика из
математике на крају првог
класификационог периода
-Доношење мера за ученике који
заостају у раду и за ученике који
брже напредују
-Реализација програмских
садржаја додатне, допунске
наставе и слободних активности
- Текућа питања

Подстицање ученика на
додатни рад и развој
креативности.

октобар

Чланови
стручног
већа

Записници,
писане
припреме

Подстицање и
унапређивање образовног
рада у школи;-Предлог мера
за побољшање успеха
напредовање ученикаОтклањање и ублажавање
узрока који ометају развој
ученика и њихово
напредовање-Подстицање
ангажовања родитења у
раду школе( акције,
активности, пројекти
школе)-Стручно
усавршавање

новембар

Чланови
стручног
већа

Записници,
писане
припреме

Сарадња са институцијама
од културног значаја

5.

-Анализа рада већа у протеклом
периоду
- Текућа питања

Тимски рад на реализацији
заједничког угледног часа.
Стручно усавршавање

децембар

Чланови
стручног
већа

Записници,
писане
припреме

6.

-Анализа успеха ученика на крају
првог полугодишта
-Припрема за предстојећа
такмичења
- Текућа питања
Реализација угледног часа и
анализа:
Јадранка Вељковић ––јануар 8/1
Петар Пантовић – јануар – 5/5

Отклањање и ублажавање
узрока који ометају развој
ученика и њихово
напредовање-Подстицање и
унапређивање образовног
рада у школи-Предлог мера
за побољшање успеха
ученикаи њихово
напредовање- Стручно
усавршавање

Јануар/
фебруар

Чланови
стручног
већа

Записници,
писане
припреме

7.

-Посећеност додатних и
допунских часова, анализа рада и
постигнућа ученика

Подстицање на бољи
тимски рад чланова Већа

март

Чланови
стручног
већа

Записници,
писане
припреме
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-Разговор о минимуму знања за
задовољавајућу оцену и
усклађивање критеријума
оцењивања
-Спровођење такмичења Кенгур
и Мислиша
-Спровођење пробног матурског
испита за ученике 8.разреда
-Учешће на општинском
такмичењу
- Текућа питања

8.

9.

-Анлиза пробног завршног
испита и доношење мера за
побољшање резултата
Анализа успеха ученика на
крају трећег класификационог
периода
-Анализа успеха ученика на
окружном такмичењу
- Планови о обележавању
Маја месеца математике
Реализација угледног часа и
анализа:
Вања Радевић – април – 6/1
- Текућа питања
-Резултати са такмичења и
смотри и предлагање ученика
за похвале и дипломе
- Анализа реализације
наставних планова, плана
стручног већа
-Анализа резултата рада
ученика на крају школске
године
- Реализација угледног часа и
анализа:
Соња Тројановић – мај- 5/2
Снежана Иветић – мај – 5/4

10.- Мај месец

математике,обележавање
-Припрема за матурски испит
-Извештај о раду стручног
већа
- Извештај о стручном
усавршавању
- Планирање садржаја рада
стручног
већа за следећу школску
годину
- Текућа питања

Подстицање ученика на
развијање и неговање
талента и развијање
љубави математици

Подстицање и
унапређивање образовног
рада у школи;
-Предлог мера за
побољшање успеха
напредовање ученикаОтклањање и ублажавање
узрока који ометају развој
ученика и њихово
напредовање-Подстицање
ангажовања родитења у
раду школе( акције,
активности, пројекти
школе)-Стручно
усавршавање
Благовремено
обавештавање ученика о
датумима Школских
такмичењаОбавештавање ученика о
резултатима Школских
такмичења и пласману на
Општинско такмичење
Стручно усавршавање

април

Чланови
стручног
већа

Записник

мај

Чланови
стручног
већа

Записник

јун

Чланови
стручног
већа

Записник
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10.

- Конституисање актива за
текућу годину
- Усвајање извештаја о раду
стручног већа у школској
2019/2020.години
- Доношење плана рада већа,
усвајање плана рада као и
договор о реализацији
- Израда глобалних и
оперативних планова,
допунске, додатне и
припремне наставе, као и
планова рада секција уз
усаглашавање градива
различитих предмета,
критеријума оцењивања
- Планирање стручног
усавршавања у установи и ван
установе
- Размена идеја у креирању
припрема за час и
инструмената за праћење
напредовања ученика
- Анализа завршног испита
- Доношење мера за
побољшање резултата након
анализе завршног испита,
анализа из завода
- Усаглашавање критеријума
оцењивања

Израда плана Стручног
већа у сагласности са
важећим планом и
програмом Министарства
просвете-Тимски рад при
синхронизацији садржаја
из различитих предмета Развијање партнерског
односа кроз паралелно
деловање у интересу
деце-

август

Чланови
стручног
већа

Записници

4.3.3. План рада Стручног већа физичког фаспитања
Редн
и
број

1.

2.

АКТИВНОСТ

Израда планова и
програма рада по
разредимаи циклусима

Инклузивна настава и
израда индивидуалних
планова

ЦИЉ
АКТИВНОС
ТИ

Организација
рада стручног
веће

Помоћ
ученицима са
посебним
потребама.

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМЕ

Чланови
стручног већа

Лична
документација
професора;
Планови и
припреме
наставника;
Записници са
састанка
стручног већа

Август
Септембар

Записници са
састанка стручног
већа

Август
Септембар

Чланови
стручног већа
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Израда плана стручног
усавршавања професора
физичке култутре
Упознавање са
правилником
оцењивања ученика
и усаглашавање на
нивоу стручног
већа
Безбедоносне мере у
наставним и ваннаставним
активностима
Оквирни акциони план за
спречавање насиља у
школи

Анализа реализације
наставе и резултата рада
на крају сваког
класификационог периода

Вредновање и
самоврадновање рада
наставника

Усавршавање
наставника и
унапређење
наставе.

Чланови
стручног већа

Усаглашено
оцењивање на
нивоу
стручног већа

Чланови
стручног већа

Превенција
безбедоносни
х проблема.

Чланови
стручног већа

Превенција
насиља путем
спорта.

Чланови
стручног већа

Записници са
састанака
стручног већа

Август
Септембар

Чланови
стручног већа

Лична
документација
професора;
Записници са
састанака
стручног већа

Квартално

Чланови
стручног већа

Лична
документација
професора;
Записници са
састанака
стручног већа

јун

јун

Август
септембар

Сумирање
резултата

Унапређење
наставе и
наставника.

Записници са
састанака
стручног већа
Каталог стручног
усавршавања
Лична
документација
професора
Записници са
састанака
стручног већа
Дневник рада
Записници са
састанака
стручног већа
Извештаји о
тренутном стању

Анализа реализације
наставе и резултата рада
на крају школске године

Сумирање
резултата

Чланови
стручног већа

Лична
документација
професора;
Записници са
састанака
стручног већа
Дневник рада

Израда плана за обавезне
активности

Организација
рада и нзн

Чланови
стручног већа

Лична
документација
професора

Август
Септембар

Август
Септембар

Током целе године
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4.3.4. План рада Стручног већа српског језик и грађанско васпитање
Ред.
бр.

АКТИВНОСТИ

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

1.

-Избор руководства Стручног већа
-Примена постојећег обрасца за Глобални
план и подела задужења у вези са израдом
Глобалних плановаод 5. до 8. разреда.
-Подсећање на постојећи Правилник о
наставномплану и програму који је
објављен у последњем Службеном
гласнику
-Подсећање на Правилник о усклађивању
критеријума оцењивања у складу са
Правилником и образовним стандардима
-Подела задужења за рад у слободним
ваннаставним активностима
-Израда Глобалних планова, са акцентом на
измене за седми разред и Планова рада
ваннаставних активности
Усвајање Плана рада Већа за нову школску
годину
-Планирање и организација угледних и
тематских часова
-Планирање и реализација едукативних
радионица у оквиру ,,Читалачког
маратона“
-Стручноусавршавање –увид у број сати
стручног усавршавања, избор семинара и
израда планова индивидуалног стручног
усавршавања и израда заједничког плана
индивидуалног усавршавања на нивоу Већа
-Планирање и израда иницијалних тестова
-Анализа Завршног испитаученика
8.разреда у школској 2019/2020. години

2.

НОСИОЦИ

ИНДИКАТ
ОРИ

ВРЕМЕ

Израда плана Стручног
већа у сагласности са
важећим планом и
програмом
Министарства просветеТимски рад при
синхронизацији садржаја
из различитих предмета Развијање партнерског
односа кроз паралелно
деловање у интересу
деце-

Чланови;
Стручног
већа

Записниксас
астанка
Примерак
обрасца
глобалног и
оперативног
плана
Примерак
Правилника
Критеријум
и
оцењивања

Август

Подстицање и
унапређивање
образовног рада у
школи-Подизање
квалитета наставе
применом принципа
очигледности и
обучавање наставника за
имплеметацију тимског и
практичног рада у живот
и рад школе-Стручно
усавршавање

Чланови;
Стручног
већа

Ззаписник
са седнице
План рада
Већа
План
индивидуал
ног
усавршавањ
а наставника

Август
шк.2020
/2021.

Примери
иницијалних
тестоваИзве
штај о
Завршном
испиту,
анализа
психолога
школе,
анализа
Завода за
вредновање
квалитета
наставе
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-Реализација и анализа иницијалног теста
-Договор о терминима писмених провера
-Усаглашавање критеријума оцењивања
-Идентификација ученика за
допунску,додатну наставу и ваннаставне
активности.
-Одређивање минимума постигнућа за
ученике који би требало да похађају
допунску наставу
-Договор око организовања припремне
наставе за ученике 8. разреда
-Упознавање чланова Већа са
активностима Актива за Развојни плана
школе

Распоред контролних
вежби за школску
2020/2021.годинуРаспоред стручних
предавања-Распоред
припремне наставе

4.

*Планирање и реализација активности
поводом Дечије недеље
*Планирање активности поводом
манифестације ,,Обредни хлебови“
-*Планирање активности поводом
обележавања 21. октобра

Подстицање ученика на
додатни рад и развој
креативности.
Сарадња са
институцијама од
културног значаја

Руководиоци
секција и
чланови
Комисје
закултурну и
јавну
делатност
школе
Чланови
Стручног
већа

5.

-Анализа резултата ученика на крају првог
класификационог периода
-Увид у ученичке портфолије и анализа
истих
-Одређивање мера за побољшање успеха
-Упознавање чланова Већа са
активностима Тима за самовредновање
-Размена мишљења чланова Већа о
коришћењу нестручне литературе
(приручници) у припремању наставе
*Почетне активности у вези са
реализацијом ,,Читалачког маратона“

Подстицање и
унапређивање
образовног рада у
школи;-Предлог мера за
побољшање успеха
напредовање ученикаОтклањање и
ублажавање узрока који
ометају развој ученика и
њихово напредовањеПодстицање ангажовања
родитења у раду школе(
акције, активности,
пројекти школе)Стручно усавршавање

Чланови
Стручног
већа

3.

Чланови
Стручног
већа
Наставници
српског,
математике и
страних
језика

Наставници
који предају
у 8.разреду

Чланови
Стручног
већареализатори
часа, ПП
служба и
директор
школе

Ззаписник
са састанка
Анализа
иницијалних
тестова
Распоред
писмених
провера
дужих од 15
минута
Евиденција
у Дневнику
за
ваннаставне
активности
План рада
припремне
наставе
Записник са
састанка
План
активности
за Дечју
недељу
Извештај о
реализовани
м
активностим
а
Припрем за
часЕвиденц
ија
директора,
педагога и
психолога
Записниксас
астанка

септемб
ар

октобар

Новемб
ар

Припремаза
час
Евиденцијад
иректора,
педагога и
психолога

70

ОШ „СВЕТИ САВА“ БАТОЧИНА

6.

-Планирање активности поводом Дана
школе
-Анализарадаваннаставнихактивности
(токприпремезаСветосавскуакадемију)
-Реализацијачасова у одељењима 4. разреда
-Реализација и анализа прве едукативне
радионице

-Анализарезултатаученика у редовној,
допунској и додатнојнаставинакрају I
полугодишта
Освртнареализацијуплановарадаваннаставн
ихактивности
-Увид у евиденцијучлановаВећа о
напредовањуученика (ученичких
портфолиа) – анализа и дискусија
*Анализа реализоване приредбе поводом
Данашколе
*Реализација и анализа едукативне
радионице ,,Читалачког маратона“

7.

8.

-Извештаји са посећених семинара
-Планирање школског такмичења – подела
задужења
-Реализација школског такмичења
-Обележавање Дана матерњег језика
*Реализација и анализа едукативне
радионице ,,Читалачког маратона“
-Планирање и реализација активности
везаних за Дан жена(кроз рад ваннаставних
активности)
-Реализација новог Плана и програма за
седми разред
-Реализација Општинског такмичења
-Размена мишљења чланова већа у вези са
израдом савремених и практичних
припрема за час
-Обележавање Дана позоришта-27.марта)
-Реализација и анализа едукативне
радионице ,,Читалачког маратона
-Презентовање стручне теме на

Тимски рад на
реализацији Дана школеСтручно усавршавање

Отклањање и
ублажавање узрока који
ометају развој ученика и
њихово напредовањеПодстицање и
унапређивање
образовног рада у
школи-Предлог мера за
побољшање успеха
ученикаи њихово
напредовање-Тимски рад
на реализацији Дана
школе-Стручно
усавршавање
Стручно усавршавање

Подстицање на бољи
тимски рад чланова Већа

Руководиоци
слободних
ваннаставних
активности и
чланови
Комисје за
културну и
јавну
делатност
школе
Чланови
Стручног
већа
Чланови
Стручног
већареализатори
часа, ПП
служба и
директор
школе
Чланови
Стручног
већа

Записниксас
астанка

децемба
р

Припремаза
час,
извештај и
евиденција
у
Дневникура
да
Извештај о
одржаној
радионици

Записниксас
астанка

Јануар

Дневницира
да
Публикован
иматеријалр
адасекција
Писаниизве
штај
Извештај о
одржанојрад
ионици
Чланови
Стручног
већа

Руководиоци
слободних
ваннаставних
активности и
чланови
Комисије за
културну и
јавну
делатност
школе
Чланови
Стручног
већа

Писаниизве
штај
Тестови са
такмичења
Извештај о
одржаној
радионици
Записниксас
астанка;
фотографије
и
другиматери
јал
Извештај о
такмичењу.
Припремаза
часЕвиденц
ијадиректор
а, педагога и
психолога

фебруа
р

Март
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Наставничком већу

9.

-Организација рецитаторске смотре –
школско и општинско такмичење
-Анализа резултата ученика на крају III
класификационог периода
-Активности везане за пробни завршни
испит
-Обележавање месеца књиге:Међународни
дан књиге, 23.април и Дан дечије
књижевности,4.април
(Израда паноа:Моја омиљена књига)
*Реализација и анализа едукативне
радионице ,,Читалачког маратона“

10.

-Анализа усклађености Плана рада већа и
Развојног плана школе
-Интезивирање припремне наставе за
полагање Завршног испита
-Реализација часова у одељењима 4.
разреда
-Размена мишљења у вези са иновативним
методама и техникама учења коришћеним
током године
-Мере за побољшање резултата након
анализе пробног Завршног испита

11.

-Анализа извештаја о раду и активностима
Тима за самовредновање и Актива за
Развојни план школе
-Извештај са посећених семинара
-Анализа резултата у редовној, допунској,
додатној настави и секцијама
-Увид у евиденцију чланова већа о
напредовања ученика (ученички
портфолио, картон праћења напредовања)
-Анализа постигнутих резултата на
такмичењима
-Мере и предлози за побољшање резултата
у редовној настави и такмичењима
-Организација и реализација пригодног
програма за крај школске године (рад

Подстицање ученика на
развијање и неговање
талента и развијање
љубави према језику
икњижевности

Биљана
Мрдаковић
Чланови
Стручног
већа

Чланови;
Стручног
већареализаторич
аса, ПП
служба и
директоршко
ле

Подстицање и
унапређивање
образовног рада у
школи;-Предлог мера за
побољшање успеха
напредовање ученикаОтклањање и
ублажавање узрока који
ометају развој ученика и
њихово напредовањеПодстицање ангажовања
родитења у раду школе(
акције, активности,
пројекти школе)Стручно усавршавање
Благовремено
обавештавање ученика о
датумима Школских
такмичењаОбавештавање ученика о
резултатима Школских
такмичења и пласману на
Општинско такмичење

Чланови
Стручногвећа

Координатор
итимова и
члановиВећаз
асрпскијезик
Чланови
Стручног
већа

Извештај о
одржанојрад
ионици
Писаниизве
штаји о
такмичењим
а
Анализа
ПЗИ
Реализоване
активности,
извештај
фотографије
и други
материјалПр
ипремa за
час
Евиденција
директора,
педагога и
психолога
Извештај о
одржаној
радионици
Записниксас
астанка,
Евиденција
у Дневнику
рада
Припрем за
час
Евиденција
директора,
педагога и
психолога

Записник са
сатанка
Извештај са
посећених
семинара
Одржана
приредба
Писани
извештај

април

мај

јун/авг
уст

Стручно усавршавање
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секција)
-Анализа Завршног испита ученика осмог
разреда
-Анализа рада Већа у протеклој школској
години и писање извештаја

Руководиоци
слободних
ваннаставних
активности

Напомена: Означене активности биће реализоване у складу са епидемиолошком ситуацијом. Индивидуалним планом стручног усавршавања, сваки члан актива предвидео
је реализацију угледног часа која ће такође зависити од развоја епидемиолошке ситуације те ће у складу са термином реализовања угледних часова, они бити и анализирани
на састанцима Већа.

Обавезни изборни предмет
Грађанско васпитање
Ред
АКТИВНОСТ
.
Бр.
1.
Договор о броју састанака,
времену одржавања

ЦИЉ
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМЕ

Избор
руководиоца
стручног већа
Доношење плана
рада стручног
већа

Чланови стручног
већа

Увид у
записник

септембар

Чланови стручног
већа

Увид у
записник

септембар

Сарадња унутар
школе

Чланови свих
стручних већа,
тимови, ученици

Увид у
записнике,
извештаје

Септембар
, јун

Унапређење
квалитета наставе

Чланови стручног
већа

Током
школске
године

Смањење насиља
у школи међу
ученицима
Сарадња изван
школе

Педагог школе

6.

Евидентирање насилног понашања
-превентивни рад са ученицима
кроз радионице
Разматрање предлога за
реализацију једнодневне
екскурзије
-сарадња са локалном заједницом

Увид у
записнике,
извештаје,
фото и видео
документацију
Извештаји

7.

Обезбеђивање потребног
материјала и материјалних

Маеријална
подршка

2.

3.

4.

5.

Дефинисање активности унутар
стручног већа обавезог изборног
предмета
-договор око писања извештаја
-планирање тимских часова
-доношење плана рада стручног
већа који је усаглашен са
акционим планом Развојног плана
школе и Акционог плана
Вредновања и самовредновања
школе
Сарадња са комисијама
-Сарадња са тимовима
-Сарадња са стручним већима
-Сарадња са ученичким
организацијама
-Израда плана стручног
усавршавања
-држање тимских часова
-похађање семинара

Наставни
ци ГВ и ВН,
локална заједница,
институције,
Црква
Директор,
Општина, Црква

Увид у
документацију

Евиденције

Током
школске
године
Септембар
-јун

Током
школске
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средстава за рад
-Набавка уџбеника и наставних
средстава
Анализа резултата рада стручног
већ у текућој години са циљем
његовог иновирања у наредној
школској години

8.

године
Анализа
успешности
реализације
планираних
задатака у
васпитно
образовном раду

Чланови стручног
већа

Увид у
записник

авг
уст

4.3.5. План рада Стручног већа страних језика

Стручно веће чине:
наставници енглеског језика:
1. Марија Јовић Стевановић
2. Бојан Илић
3. Наташа Васић
4. Марина Богдановић
5. Марија Радић
наставници немачког језика:
1. Снежана Голубовић
2. Сара Топаловић
Стручно веће је одговорно за реализацију наставног плана и програма, остваривање
васпитно-образовних задатака и стално унапређивање наставе.
У току школске године бавиће се следећим темама:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ред
бр.

Планирањем, припремањем и извођењем наставе;
Стручним питањима васпитно-образовног рада;
Планирањем и организовањем „Европског дана језика“;
Стручним и дидактичко-методичким усавршавањем наставника;
Организацијом додатне, допунске наставе и слободних активности;
Припремањем ученика и организацијом такмичења;
Избором уџбеника и приручника.

АКТИВНОСТИ

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

1.

Спровођење и
анализа иницијалног
тестирања

Договор и припрема за
спровођење
иницијалног тестирања

Чланови
Стручног већа

2.

Индентификација

Предлог и припрема

Чланови

ИНДИКАТОР
И
Прегледани
иницијални
тестови,
анализа
тестирања
Записник са

ВРЕМЕ
Септембар

Септембар
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ученика за такмичења

ученика за такмичење

Стручног већа

састанка

3.

Преглед Планова за
допунску и додатну
наставу.

Припрема и преглед
планова за допунску и
додатну наставу.

Чланови
Стручног већа

Септембар

4.

Преглед планова за
ваннаставне
активности,
слободних
активности и секција,
ЧОС.
Утврђивање термина
за израду писмених
задатака и
усаглашавање са
другим наставним
предметима
(математика, српски
језик, немачки језик)
Упознавање чланова
већа са извештајем
Тима за
самовредновање
(јаким и слабим
странама и мерама за
побољшање)
Размена мишљења у
вези са иновативним
методама и
техникама учења које
ће се користити
током године
Планирање
активности поводом
обележавања
Европског дана језика
Обележавање
Европског дана језика

Припрема и преглед
планова за ваннаставне
активности, слободних
активности и секција,
ЧОС.

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка,
евиденција у
Дневнику рада
Записник са
састанка,
евиденција у
Дневнику рада

Договор око термина за
израду писмених
провера и утврђивање
распореда истих

Наставници
страних језика,
српског језика
и математике

Записник са
састанка,
евиденција у
Дневнику рада,
записници са
седница

Септембар(
На почетку
школске
године)

Анализа извештаја
Тима за
самовредновање и
упознавање са јаким и
слабим странама и
мерама за побољшање

Бојан Илић,
Наташа Васић

Записник са
састанка

Септембар

Разговор и договор о
имплементирању
иновативних метода и
техника учења које ће
се користити током
године
Припрема и педлог
активности поводом
обележавања Европског
дана језика
Индивидуално
обележавање Европског
дана језика

Чланови
Стручног већа

Дневне
припреме,
записник са
састанка

Септембар(
Током целе
школске
године)

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка

Септембар

Чланови
Стручног већа

Извештај о
реализованим
активностима

Септембар
26. 09. 2020.

10.

Анализа активности
поводом
обележавања
Европског дана језика

Анализа спроведених
активности поводом
обележавања Европског
дана језика

Чланови
Стручног већа,
Марија Радић

Октобар

11.

Уређивање кутка за
стране језике

Чланови
Стручног већа

12.

Размена приручника,

Прикупљање ученичких
радова и уређивање
кутка за стране језике
Размена приручника,

Записник са
састанка,
Извештај о
реализованим
активностима
Записник са
састанка

Чланови

Записник са

Октобар

5.

6.

7.

8.

9.

Септембар

Октобар
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очигледних
наставних средстава
и израда и набавка
нових
Презентација из
области образовања и
васпитања

очигледних наставних
средстава и израда и
договор око набавке
нових
Презентовање новина
из области образовања
и васпитања

Стручног већа

састанка

(у току
школске
године)

Снежана
Голубовић

Извештај о
реализацији са
списком
учесника

14.

Одржавање угледног
часа са анализом и
дискусијом

Наташа Васић

15.

Анализа резултата
ученика на крају
првог
класификационог
периода
Мере и предлози за
побољшање успеха

Одређивање датума
одржавања угледног
часа са анализом и
дискусијом
Анализирање успеха
ученика на крају првог
класификационог
периода

Чланови
Стручног већа

Евиденције у
Дневницима
рада, записник
са састанка

Октобар (у
току
школске
године)
Октобар
(У току
школске
године)
Новембар

Разговор о неопходним
мерама и давање
предлога за побољшање
успеха ученика
Извођење и присуство
угледном часу са
анализом и дискусијом
Анализа и разговор о
одржаном угледном
часу

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка

Новембар

Бојан Илић

Припрема за
час

Новембар

Чланови
стручног већа.
ПП служба и
директор
школе
Чланови
Стручног већа

Извештај о
одржаном часу

Новембар

Записник са
састанка

Новембар
(у току
школске
године)

Чланови
Стручног већа

Дневне
припреме,
записник са
састанка

Децембар

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка

Децембар

Снежана
Голубовић

Припрема за
час

Децембар

13.

16.

17.

18.

Одржавање угледног
часа са анализом и
дискусијом
Анализа угледног
часа

19.

Размена мишљења
Разговор о савременим
чланова већа у вези са припремама за час
савременим
припремама за час

20.

Интезивирање рада са
ученицима који имају
потешкоћа са
савладавањем
градива
Тешкоће у раду –
текући проблеми

21.

22.

Угледни час –
Снежана Голубовић

Разговор о методама за
појачани рад са
ученицима који имају
потешкоћа са
савладавањем градива
Разговор о евентуалним
потешкоћама у раду и
како их решити
Извођење и присуство
угледном часу са
анализом и дискусијом
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23.

Анализа угледног
часа

Анализа и разговор о
одржаном угледном
часу

24.

Осврт на реализацију
планова рада секција
Планирање школског
такмичења – подела
задужења
Тема за разговор:
размена искустава и
примена стручног
усавршавања у раду
Размена материјала за
припрему ученика 8.
разреда за такмичење

Анализа реализације
планова рада секција
Планирање, припрема и
подела задужења око
школског такмичења
Размена искустава и
примена стручног
усавршавања у даљем
раду
Припрема, планирање и
размена материјала за
припрему ученика 8.
разреда за такмичење
Анализирање резултата
ученика у редовној,
допунској и додатној
настави на крају првог
полугодишта и разговор
о мерама за побољшање
успеха
Одређивање датума
одржавања
презентације новина из
области образовања и
васпитања
Анализа извештаја са
посећених семинара
Реализовање школског
такмичења

25.

26.

27.

28.

Анализа резултата
ученика у редовној,
допунској и додатној
настави на крају
првог полугодишта

29.

Презентација из
области образовања и
васпитања

30.

Извештаји са
посећених семинара
Реализација школског
такмичења

31.

32.
33.

34.

Избор уџбеника и
приручника
Реализација
општинског
такмичења
Угледни час – Сара
Милановић

35.

Анализа угледног
часа

36.

Увид у евиденцију

Чланови
Стручног већа,
ПП служба и
директор
школе
Чланови
Стручног већа
Чланови
Стручног већа

Извештај о
одржаном часу

Децембар

Записник са
састанка
Записник са
састанка

Јануар

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка

Јануар

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка

Јануар

Чланови
Стручног већа

Евиденције у
Дневницима
рада

Јануар

Марија Радић

Извештај о
реализацији са
списком
учесника

Чланови
Стручног већа
Чланови
Стручног већа

Фебруар
(У току
другог
полугодишта
)
Фебруар

Јануар

Договор о избору
уџбеника и приручника
Реализовање
општинског такмичења

Чланови
Стручног већа
Чланови
Стручног већа

Писани
извештај
Тест за
такмичење,
Извештај о
такмичењу
Записник са
састанка
Извештај о
такмичењу

Извођење и присуство
угледном часу са
анализом и дискусијом
Анализа и разговор о
одржаном угледном
часу

Сара
Милановић

Припрема за
час

Март

Чланови
Стручног већа,
ПП служба и
директор
школе
Чланови

Извештај о
одржаном часу

Март

Портфолија

Март

Анализа личног

Фебруар

Фебруар
Март
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наставника о личном
напредовању
(анализа)
Размена мишљења
чланова у вези са
израдом савремених
припрема за час
Презентација из
области образовања и
васпитања

нпредовања наставника

Стручног већа

наставника

Разговор о изради и
примени савремених
припрема за час

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка

Презентовање новина
из области образовања
и васпитања

Марија Јовић
Стевановић

Анализа резултата
ученика на крају
трећег
класификационог
периода
Анализа рада секција
и уређење паноа
школе ликовним и
литерарним радовима
ученика
Анализа резултата
постигнутих на
такмичењима

Анализирање успеха
ученика на крају трећег
класификационог
периода

Чланови
Стручног већа

Извештај о
реализацији са
списком
учесника
Евиденције у
Дневницима
рада

Уређивање паноа и
кутка за стране језике
радовима ученика

Чланови
Стручног већа

Евиденције у
Дневницима
додатног рада

Април (у
току
школске
године)

Анализирање извештаја
резултата са одржаних
такмичења

Чланови
Стручног већа

Април

42.

Презентација из
области образовања и
васпитања

Презентовање новина
из области образовања
и васпитања

Mарина
Богдановић

43.

Реализација часова у
одељењима 4. разреда

Извођење часова у
одељењима 4. разреда

Чланови
Стручног већа

44.

Изложба радова
ученика нижих и
виших разреда
Припрема и
организовање
школског такмичења
за ученике I – VII
разреда

Одржавање изложбе
радова ученика нижих и
виших разреда
Договор око
припремних активности
за организовање и
одржавање такмичења
за ученике I – VII
разреда
Припрема активности и
организовање учешћа
ученика нижих разреда
на приредби за будуће
прваке
Извођење и присуство
угледном часу са

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка,
Извештај о
резултатима
такмичења
Извештај о
реализацији са
списком
учесника
Припрема за
час, Извештај и
евиденција у
Дневнику рада
Записник са
састанка

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка

Мај

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка

Мај

Марина
Богдановић

Припрема за
час

Мај

37.

38.

39.

40.

41.

45.

46.

47.

Организовање
учешћа ученика
нижих разреда на
приредби за будуће
прваке
Угледни час –
Марина Богдановић

Март
(у току
школске
године)
Март

Април
(На крају
трећег
тромесечја)

Април

Мај

Мај
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анализом и дискусијом
Анализа и разговор о
одржаном угледном
часу

48.

Анализа угледног
часа

Чланови
Стручног већа,
ПП служба и
директор
школе
Чланови
Стручног већа

Извештај о
одржаном часу

Мај

49.

Анализа резултата у
редовној, допунској и
додатној настави и
секцијама

Анализирање резултата
ученика у редовној,
допунској, додатној
настави и секцијама на
крају другог
полугодишта и разговор
о мерама за побољшање
успеха наредне школске
године

Евиденција у
Дневнику
додатног рада

Јун

50.

Анализа одржаног
школског такмичења
за ученике I – VII
разреда

Анализирање степена
успешности одржаног
школског такмичења за
ученике I – VII разреда

Чланови
Стручног већа

Тестови са
такмичења,
извештај о
такмичењу

Јун

51.

Увид у евиденцију
чланова већа о
напредовању ученика
(ученички
портфолио, картон
праћења
напредовања)
Сачињавање
извештаја о
постигнутом
стручном
усавршавању
Анализа рада већа у
протеклој школској
години

Размена мишљења и
анализа напредовања
ученика увидом у
ученички портфолио,
картон праћења
напредовања

Чланови
Стручног већа

Наставничка
евиденција,
записник са
састанка

Јун

Прикупљање и
обједињавање
извештаја о
постигнутом стручном
усавршавању
Анализирање рада већа
и степена остварености
Плана рада већа

Чланови
Стручног већа

Извештај о
стручном
усавршавању

Јун

Чланови
Стручног већа

Јун (На
крају
школске
године)

54.

Анализа успеха на
крају школске године

Анализирање успеха
ученика на крају
школске године

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка,
Извештај о
раду Стручног
већа
Записник са
састанка

55.

Предлози у вези са
изменама и допунама
оперативних и
глобалних планова за
наредну
школску годину

Разговор и предлози о
евентуалним изменама
и допунама
оперативних и
глобалних планова за
наредну
школску годину

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка

Август –
први
састанак

52.

53.

Август –
први
састанак
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56.

Избор руководиоца и
подела задужења за
наредну школску
годину

Одабир руководиоаца
веа за наредну школску
годину и подела
задужења

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка

Август –
први
састанак

57.

Усвајање Плана рада
Већа за нову школску
годину

Чланови
Стручног већа

План рада
стручног већа

Август –
други
састанак

58.

Усаглашавање
критеријума
оцењивања
Договор и размена
искустава у вези са
евиденцијом праћења
напредовања ученика
за школску
2020/2021.
Стручно
усавршавање–
Избор семинара и
израда планова
индивидуалног
стручног
усавршавања
Договор око израде
иницијалних тестова

Писање и усвајање
Плана рада Већа за
наредну школску
годину
Усаглашавање и
усвајање критеријума
оцењивања
Размена
искустава и мишљења у
вези са евиденцијом
праћења напредовања
ученика за школску
2020/2021.
Договор о избору
семинара и израда
планова стручног
усавршавања за
наредну школску
годину

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка

Август –
други
састанак
Август –
други
састанак

Чланови
Стручног већа

План
индивидуалног
усавршавања
наставника

Август –
други
састанак

Договор и припрема за
спровођење
иницијалног тестирања

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка,
иницијални
тестови

Август –
други
састанак

59.

60.

61.

62.

Прелиминарни
договор
у вези са прославом
Европског дана језика

Предлог активности и
програма за
обележавање Европског
дана језика

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка

Август –
други
састанак

63.

Утврђивање
распореда одржавања
угледних
часова

Договор око термина за
одржавање угледних
часова

Чланови
Стручног већа

Записник са
састанка

Август –
други
састанак
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4.3. 6. План рада Стручног већа природних наука
Стручно веће чине наставници природних наука физике, биологије и хемије:
1. Драгослав Јовановић
2. Марина Ковановић
3. Лелица Николић
4. Снежана Стаменковић
5. Драгана Стаменковић
6. Драгица Матејић
Стручно веће је одговорно за реализацију наставног плана и програма, остваривање
васпитно-образовних задатака и стално унапређивање наставе.
У току школске године бавиће се следећим питањима:
1. стручним и дидактичко-методичким усавршавањем наставника,
2. планирањем, припремањем и изођењем наставе,
3. стручним питањима васпитно- образовног рада,
4. анализом реализације планираних задатака,
5. организацијом додатне, допунске наставе и слободним активностима,
6. припремањем ученика и организацијом такмичења,
7. избором уџбеника и приручника.
МЕ
СЕ
Ц

С
Е
П
Т
Е
М
Б
А
Р

О

АКТИВНОСТИ

ДИНАМИКА

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ИНДИКАТОРИ

-Организовање слободних активности,
допунске,додатне и припремне наставе
-Договор о организовању угледних
часова
-Стручно усавршавање наставникакаталог семинара за школску 2020/2021.
-Разговор о методама за унапређивање
наставе и остваривање програмски
садржаја
-Иницијално процењивање и анализа
-Усвајање акционог плана за побољшање
области самовредновања
Настава и учење.
-Идентификација ученика за такмичења
-Текућа питања

Током
школске
године

Чланови
стручног већа

Иницијални тестови и
резултати
Дневник рада и
записници са
седница

-Иновације у настави
-Корелација у настави природних наука

Дневни планови
Записник са састанка

План стручног
усавршавања
наставника

Током
школске

Чланови
стручног већа

Реализоване
активности
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К
Т

-Разговор о методама и начинима рада за
унапређивање наставе

године

Чланови
стручног већа

О
Б
А

-Увид у евиденцију наставника о личном
напредовању
-Текућа питања

Чланови
стручног већа и
чланови других
Већа

Р

Н
О
В
Е
М
Б
А
Р

Записник
са састанка
Дневник рада
(оцене ученка)

Портфолија
наставника

-Анализа успеха ученика из природних
наука на крају првог класификационог
периода
-Доношење мера за ученике који
заостају у раду и за ученике који брже
напредују

Током
школске
године

Д
Е
Ц
Е
М
Б
А
Р

-Реализација програмских садржаја
додатне, допунске наставе и слободних
активности
- Тематски час- Састављање модела
молекула угљоводоника
- Текућа питања

Ј
А
Н
У
А
Р

-Припрема за предстојећа такмичења
- Текућа питања
-Искоришћеност постојећих наставних
средстава евидентирање потребе за
новим

Током
школске
године

Чланови
стручног већа

-Децембар

Драгана
Стаменковић и
Драгица
Матејић

Записник
са састанка
Писани извештај
Дневни планови

Припрема за час

Писани извештаји,
продукти рада секција
-Припрема за час

-Јануар

Чланови
стручног већа

Током

Записник
са састанка
Писани извештај

Током
школске
године

Увид у евиденцију чланова већа о
напредовању ученика

-Анализа успеха ученика на крају првог

Чланови
стручног већа

Лелица
Николић и
Снежана
Стаменковић

- Тематски час-биологија
- Текућа питања

Ф

Писани извештај

Дневни планови
Чланови
стручног већа

Припреме наставника,
извештај тима за
самовредновање

Чланови
стручног већа

Наставничке свеске за
праћење напредовања
ученика
Писани извештај
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Е
Б
Р
У
А
Р

полугодишта
-Извештај са посећених семинара
-Реализација школског такмичења
-Осврт на реализацију планова рада
секција
-Текућа питања

школске
године

М
А
Р
Т

-Посећеност додатних и допунских
часова, анализа рада и постигнућа
ученика
-Увид у евиденцију наставника о личном
напредовању

Током
школске
године

Чланови
стручног већа

Записник са састанка
Тестови за такмичење,
извештаји

Чланови
стручног већа

Реализоване
активности
Тестови
Писани извештај
Реализовани програм

-Организација пробног завршног испита
Портфолија
наставника

- Март
Угледни час-Елек.Струја
- Текућа питања
А
П
Р
И
Л

-Анализа успеха ученика на крају трећег
класификационог периода
-Анализа успеха ученика на школским и
општинским такмичењима
-Анализа пробног завршног испита и
мере за постизање бољих резултата

-Март

Драгослав
Јовановић

-Април

Чланови
стручног већа

-Током
школске
године

-Едукативна радионица наставника
природних наука Сајам науке и технике
Сви наставници стручног већа
- Текућа питања
М
А
Ј

-Резултати са такмичења и смотри и
предлагање ученика за похвале и
дипломе
-Тимскичас-физика-српскијезик

Током
школске
године

- Текућа питања
Ј
У
Н

-Анализа реализације наставних
планова, плана стручног већа
-Анализа резултата рада ученика на
крају школске године
-Извештај о раду стручног већа
-Искоришћеност постојећих наставних
средстава евидентирање потребе за
новим

Током
школске
године

Припрема за час
Реализоване
активности

Дневници рада
Школски планови
Чланови
стручног већа

Припрема за тимски
час

Чланови
стручног већа

Реализоване
активности

Марина
Ковановић

-Угледни час-Притисак

Дневни планови

Драгослав
Јовановић
Чланови
стручног већа

Писани извештај
Реализовани програм
Припреме за часове
Припреме наставника,
Ивештај тима за
самовредновање
Писани извештај
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-Извештај посећених семинара
-Планирање садржаја рада стручног већа
у следећој школској години
-Увид у евиденцију чланова већа о
напредовању ученика
-Мере и предлози за побољшање
резултата
-Анализа рада већа у протеклој години
-Текућа питања
А
В
Г
У
С
Т

- Анализа Завршног испита ученика
-Август
осмог разреда у школској 2019/2020.
- Мере за побољшање резултата након
анализе Завршног испита
-Избор руководства Стручног већа за
нову школску годину
-Подсећање на Правилник о
усклађивању критеријума оцењивања у
складу са Правилником и образовним
стандардима
-Усвајање Плана рада Већа за нову
школску годину
-Упознавање чланова Већа са изменама у
Правилницима
-Стручно усавршавање –увид у број сати
стручног усавршавања , избор семинара
и израда планова индивидуалног
стручног усавршавања и израда
заједничког плана индивидуалног
усавршавања на нивоу Већа
-Планирање и израда иницијалних
тестов

Увид у евиденцију
чланова већа о
напредовању ученика
Записник са састанка

Чланови
стручног већа

Записник са састанка
Планови(глобални,
оперативни планови)
Дневници рада
Извештај о Завршном
испиту, анализа
психолога школе
Писани извештаји
Записник са састанка
Примерак Правилника
Критеријуми
оцењивања
План индивидуалног
усавршавања
наставника
План рада Већа

4. 3.7. План рада Стручног већа техничког и информатичког образовања
Стручно веће технике и технологије чине следећи наставници:
1. Небојша Јовановић
2. Иван Иветић
Стручно веће је одговорно за реализацију наставног плана и програма, остваривање
васпитно –образовних задатака и стално унапређивање наставе.
У току школске године бавиће се следећим питањима:
1. Планирањем, припремом наставе;
2. Стручним питањима васпитно-образовног рада;
3. Aнализом реализације планираних задатака;
4. Стручним усавршавањем наставе и наставника;
5. Припремом ученика за такмичења;
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6. Анализа остварених резултата са такмичења;
7. Избором уџбеника и приручника.
Ред.
број
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Садржај
Избор руководиоца Већа
Предлог плана и програма рада
стручног актива ТиТ
Израда плана одржавања угледних
часова
Израда плана Стручног усавршавањa
преглед актуелног Каталога стручног
усавршавања
Преглед планова за допунску и
додатну наставу.
Преглед планова за ваннаставне
активности, слободних активности и
секција
Сачињавање листа потребног
материјала за рад настаника као и
план коришћења матерјалних
средстава.
Идентификација ученика за такмичења
Израда планова секција
Идентификација нових ученик којима је
потребна
подршка у учењу
као и наставак рада са ученицима који
су идентификовани прошле школске
године.
Анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода
Савремени облици, методе и наставна
средства у настави
Извештавање Педагошког колегијума о
реализацији школског програма
Резултати сарадње стручних актива ТиТ,
физика, математика

Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта
Повезивање садржаја у вези
тематског планирања;примери добре
праксе.
Прикупљање збирки материјала

Време
реализаци
је

Август

Септембар

Носиоци
посла

Чланови
већа

Руководила
ц већа
Чланови
већа

Индикатори
за праћење
активности

Записник са
седнице већа

Записник са
седнице већа

Октобар

Руководила
ц већа

Записник са
седнице већа

Новембар

Руководила
ц већа
Чланови
већа

Записник са
седнице већа

Децембар

Руководила
ц већа
Чланови
већа

Записник са
седнице већа

Јануар

Руководила
ц већа
Чланови
већа

Записник са
седнице већа

Фебруар

Руководила

Записник са

Циљ
активности
Ускалађивањ
е
критеријума
оцењивања
знања и
умења
ученика
Упознавање
Стручног
већа са
актуелним
садржајима
из Школског
развојног
планирања.
Повезивање
садржаја у
вези
тематског
планирања;
примери
добре
праксе.
Примена
очигледних
наставних
средстава у
настави
Анализа
месечних
планова

Планирање
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Избор уџбеника за наредну годину

8.

9.

10.

Извештај са одржаних школских
такмичења и план општинских
такмичења..
Угледни час - Небојша Јовановић

Март

Анализа успеха ученика на крају трећег
класификационог периода
Извештај о одржаним угледним часовима
Април
Извештај Педагошког колегијума о
реализацији школског програма
Угледни час - Иван Иветић
Извештај о реализацији програма
ученике којима је потребна подршка у
учењу.
Мај

11.

Повезивање садржаја у вези тематског
планирања;примери добре
праксе. Анализа успеха ученика 5.,6.,7.и
8. разреда на крају школске године
Извештај о посећеним семинарима.
Извештавање Педагошког
колегијума о реализацији школског
програма и напредовању ученика
Извештаји са такмичења

Јун

ц већа
Чланови
већа
Руководила
ц већа
Чланови
већа
Реализатор
угледног
часа
Руководила
ц већа
Чланови
већа
Реализатор
угледног
часа
Руководила
ц већа
Чланови
већа

Руководила
ц већа
Чланови
већа

седнице већа

распореда
такмичења

Записник са
седнице већа
Писана
припрема

Анализа
сарадње
стручних
актива ТиТ,
физика,
математика,и
нформатика
Повезивање
садржаја у
вези
тематског
планирања;
примери
добре
праксе.
Анализа
сарадње
стручних
актива ТиТ,
физика,
математика,и
нформатика
Анализа рада
Стручног
већа ТиТ у
школској
2019./2020.
години

одржаног
часа
Записник са
седнице већа
Писана
припрема
одржаног
часа

Записник са
седнице већа

Записник са
седнице већа

4.3.8. План рада Стручног већа верске наставе
Ред
Бр.

1.

2.

АКТИВНОСТ

- Избор руководиоца стручног већа
-Израда плана Стручног усавршавањапреглед актуелног Каталога стручног
усавршавања
-Израда плана одржавања угледних
часова
-Усклађивање критеријума оцењивања
-Доношење плана рада стручног већа
који је усаглашен са акционим планом
развојног плана школе и акционог
плана вредновања и самовредновања

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМЕ

-Избор
руководиоца и
израда плана

Руководилац
већа,
чланови већа

Записник са
седнице већа

Август

- Избор
руководиоца
стручног већа,

Руководилац
већа,
чланови већа

Записник са
седнице већа

Септе
мбар
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школе
-Дефинисање активности унутар
стручног већа изборног предмета
-договор око писања извештаја
-Сарадња унутар школе
-Сарадња са Стручним већима за
Српски језик и Разредну наставу.

- Доношење плана
рада стручног већа

Угледни часови

Презентовање
примера добре
праксе
-Анализа
успешности
реализације
планираних
задатака у васпитно
образовном раду

3.

4.

Анализа резултата рада стручног већа
у текућој години са циљем његовог
иновирања у наредној школској
години
-Реализација плана и програма по
разредима
-Извештај о раду Стручног већа у
претходној школској години
Посета цркви

5.

6.

7.

Организовање такмичења из веронауке
и спровођење такмичења
„Квизирација“
Разматрање предлога за реализацију
једнодневне екскурзије

- Успостављање
сарадње унутар
школе
Сви чланови
већа

Извештај,
фотографије

Април

Чланови већа

Извештај,
фотографије

Јун

Учествовање деце у
Евхаристијској
заједници
Анимирање ђака

Вероучитељ и
ђаци

Извештај,
фотографије

Током
године

Чланови већа

Извештај

Током
године

Сарадња изван
школе

Чланови већа,
локална
заједница,
црква

Извештај,
фотографије

Током
године

4.3.9. План рада Стручног већа за музичку и ликовну културу
Стручно веће за ликовну и музичку културу има 4 члана. Активности Стручног већа
прати и педагошко-психолошка служба која учитељима помаже у раду.
Чланови Стручног већа за ликовну и музичку културу су:
▪
▪
▪

Небојша Петровић, руководилац већа,
Миомир Станковић, музичка култура,
Дарко Димитријевић, ликовна култура.

Стручно веће је одговорно за реализацију наставног плана и програма, остваривање
васпитно- образовних задатака и стално унапређивање наставе као и за:
3.
4.
5.
6.
7.

Планирање, припремање и извођење наставе;
Стручна питања васпитно- образовног рада;
Анализу реализованих задатака;
Стручно и дидактичко методичко усавршавање наставе;
Организацију допунске, додатне наставе и слободних активности;
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8. Припремање ученика и реализацију такмичења;
9. Избор уџбеника и приручника.
Ред.
Бр.

1

2

Активности

Циљ активности

Преглед Планова за допунску
и додатну наставу.
Преглед планова за
ваннаставне активности,
слободних активности и
секција
-Сачињавање листа потребног
материјала за рад наставника
као и план коришћења
матерјалних средстава.
-Припремне активности
поводом Дечје недеље.
-Сарадња са другим Стручним
већима у нашој школи .
-Угледни час и реализација са
дисукусијом
-Повезивање садржаја у вези
тематског планирања;
примери добре праксе.
Такмичења и смотре
намењене ученицима
Планирање рада хора и
припрема планова за Дан
школе.

Преглед Планова
материјала за рад
наставника као и план
коришћења матерјалних
средстава.
-Припремне активности
поводом Дечје недеље.
-Сарадња са другим
Стручним већима у нашој
школи .
-Угледни час и реализација
са дисукусијом
-Повезивање садржаја у
вези тематског планирања;
примери добре праксе.
Такмичења и смотре
намењене ученицима
Планирање рада хора и
припрема планова за Дан
школе.

Идентификација нових
ученика којима је потребна
подршка у учењу као и
наставак рада са ученицима
који су идентификовани
прошле школске године.
-Повезивање садржаја у вези
тематског планирања;
примери добре праксе.
- Пано прикази на тему
спречавања насиља.
-Утисци о реализованој Дечјој
недељи.
Укључивање ученика и
наставника у разне активности
наше школе.
Корелација у настави ликовне

Идентификација нових
ученика којима је потребна
подршка у учењу као и
наставак рада са ученицима
који су идентификовани
прошле школске године.
-Повезивање садржаја у
вези тематског планирања;
примери добре праксе.
- Пано прикази на тему
спречавања насиља.
-Утисци о реализованој
Дечјој недељи.
Укључивање ученика и
наставника у разне
активности наше школе.
Корелација у настави

Носиоци
активности

руководилац
већа,
чланови
већа

Индикатор
и

Записник
са седнице
већа, листа
потребног
материјал

Време

Септемба
р

*планиран
е две
седнице*

чланови
већа

реализациј
а угледног
часа:

Извештај
на нивоу
већа

Небојша
Петровић

Током
целе
школске
године

чланови
већа

листа
напредова
ња
ученика,
панои,запи
сник са
седнице

Октобар
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3

4

и музичке културе.
Сарадња наставника ликовне
и музичке културе.
Унапређење односа између
ученика, наставника и
родитеља у комуникацији
помоћу школског
електронског дневника.
Припрема ученика за школска
и друга такмичења.
Реализација угледног часа и
анализа часа.
-Повезивање садржаја у вези
тематског планирања;примери
добре праксе.
-Праћење мера
индивидуализације наставе и
ваннаставних активности за
предложене ученике.
-Анализа резултата са
квалификационог периода.
-Извештавање Педагошког
колегијума о реализацији
школског програма и
напредовању ученика

ликовне и музичке културе.
Унапређење односа између
ученика, наставника и
родитеља у комуникацији
помоћу школског
електронског дневника.
Припрема ученика за
школска и друга такмичења.

Повезивање садржаја у вези
тематског планирања;примери
добре праксе.

Повезивање садржаја у вези
тематског планирања;
примери добре праксе.
-Реализација угледног часа
и анализа истог.
-Договор о реализацији
прославе Нове године и
Божића.
-Извештавање о
реализацији угледних
часова
-Извештавање Педагошког
колегијума о реализацији
школског програма и
напредовању ученика.
Израда инструмената за
објективно мерење рада и
напредовање ученика свих
узраста из ликовне и
музичке културе.
Извештај са стручних
већа,семинара или
предавања.

-Реализација угледног часа и
анализа истог.
-Договор о реализацији
прославе Нове године и
Божића.
-Извештавање о реализацији
угледних часова
-Извештавање Педагошког
колегијума о реализацији
школског програма и
напредовању ученика.
Израда инструмената за
објективно мерење рада и
напредовање ученика свих
узраста из ликовне и музичке
културе.
Извештај са стручних

-Реализација угледног часа
и анализа часа.
-Повезивање садржаја у
вези тематског
планирања;примери добре
праксе.
-Праћење мера
индивидуализације наставе
-Анализа резултата са
квалификационог периода.
-Извештавање Педагошког
колегијума о реализацији
школског програма и
напредовању ученика

Реализатор
угледног
часа:

Миомир
Станковић

Реализатор
угледног
часа:

Небојша
Петровић

Писана
припрема
реализован
ог часа,
листа
напредова
ња
ученика,
извештаји
о
напредова
њу
ученика,за
писник са
седнице
Писана
припрема
реализован
ог часа,
листа
напредова
ња
ученика,
извештаји
о
напредова
њу
ученика,
записници
са седнице
стручног
већа

Новембар

Децембар
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већа,семинара или предавања.
5

6

Договор око припремања
Светосавске академије и
прослава Дана школе

Договор око припремања
Светосавске академије и
прослава Дана школе

-Повезивање садржаја у вези
тематског планирања;
примери добре праксе.

Повезивање садржаја у вези
тематског планирања;
примери добре праксе.

-Анализа успеха на крају
првог полугодишта и шта
учинити да наш и рад ученика
буде успешнији и бољи

-Анализа успеха на крају
првог полугодишта и шта
учинити да наш и рад
ученика буде успешнији и
бољи

Реализација угледног часа и
анализа.

Реализација угледног часа и
анализа.

-Избор уџбеника за наредну
школску годину

-Избор уџбеника за наредну
школску годину

-Договор у вези планираних
такмичења ученика

-Договор у вези планираних
такмичења ученика

- Анализа конкурса и
реализованих такмичења
нижих разреда, календар
такмичења.

- Анализа конкурса и
реализованих такмичења
нижих разреда, календар
такмичења.

Реализатори
: чланови
већа

Реализатор
угледног
часа:
Дарко
Димитријеви
ћ

Светосавск
а
академија

Писана
припрема
реализован
ог
часа,запис
ник са
седнице
стручног
већа

Јануар

Фебруар

4.3.10. План рада Стручног већа за историју и географије

Ред.
Бр.

1.

АКТИВНОСТ

▪

▪

▪
•
•

Усвајање распореда
контролних вежби за прво
и друго полугодиште шк.
2020/2021. Године
Планирање часова
додатне, допунске,
припремне наставе и
секција у складу са
интересовањима ученика
Подела задужења везаних
за ваннаставне активности
Оспособљавање ученика за
коришћење нове
платформе Microsoft Teams
Анализа резултата
иницијалног процењивања

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

Распоред контролних
вежби за школску
2020/2021.год.
Распоред стручних
предавања-Распоред
припремне наставе

НОСИОЦИ

ИНДИКАТО
РИ

ВРЕМЕ

Чланови
Стручног
већа у
сарадњи са
одељењским
стареши-нама
и СТИО

Документац
ија чланова
Стручног
већа, Тима
за
самовреднов
ање и СТИО

Септемб
ар
2020.

Координатор
Тима за
самовреднова
ње

Портфолио
ученика,
Праћење и
вредн.
постигнућа
учен.; увид
у припреме
и наставни
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•
•
•
2.

•
•

3.

•
•
•
•

4.

•
•

5.

•
•
•
•

и идентификација ученика
који постижу слабије
резултате
Извештај Тима за
самовредновањекоординатор
Идентификација ученика
за такмичења
ФормирањеИОП тимоваизрадаИОП-а
Самопроцена ученичких
постигнућа
Оспособљавање ученика
како да себи постављају
циљеве у учењу

материјал

Подстицање ученика на
додатни рад и развој
креативности

Чланови Већа

Анализа успеха ученика на
крају првог
класификационог периода
Постигнућа ученика
којима је потребна додатна
образовна подршка
Анализа одржаног
угледног часа наставника
Снежане Ардалић
Договор око реализације
часоваисторије и
географије у одељењима 4.
разреда

Подстицање и
унапређивање
образовног рада у
школи,
предлог мера за
побољшање успеха и
напредовање ученика,
стручно усавршавање

Чланови
Стручног
већа

Идентификација ученика
за предстојећа такмичења
Анализа одржаног
угледног часа наставнице
Дејане Радивојевић Пекић

Обавештавање ученика
о датумима Школских
такмичења и припрема
за предстојећа
такмичења,
стручно усавршавање

Реализација наставног
плана и програма у првом
полугодишту
Реализација
индивидуалних
образовних планова
Реализација часова
редовне, додатне, допунске
наставе и секција
Анализа успеха ученика на

Тимски рад на
реализацији Дана
школе,
предлог мера за
побољшање успеха
ученикаи њихово

Стручни
тим за
инклузивно
образовање
Тим за
стручно
усавршавање
Одељењско
веће
Чланови Већа

Чланови
Стручног
већа
Тим за
инклузивно
образовање

Школска
документац
ија,
документац
ија
Стручног
већа
Извештаји
С. већа и
СТИО,
праћење и
вреднова-ње
пости-гнућа
уче-ника

Октобар
2020.
-током
шк.
године
Новембар
2020.

Дискусија,
анализа
угледног
часа

Дискусија,
анализа
угледног
часа
Школска
документац
ија
Документац
ија
Стручног
већа, СТИО,
Одељењског
и
Наставничк
ог већа већа

Децембар
2020.

Јануар
2021.

Одељењска
већа
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•

6.

•
•

7.

•
•
•
•

8.

•
•
•
•

•

9.

•
•

•
•
•

крају првог полугодишта
Прослава школске
славе,Светог Савеорганизовање квиза знања
Израда плана одржавања
часова припремне наставе
Организовање школског
такмичења из историје и
географије
Организовање општинског
такмичења из историје и
географије
Организација пробног
завршног испита
Анализа одржаних часова
пројектне наставе
Анализа одржаног
угледног часа наставнице
Александре Младеновић
Анализа успеха ученика на
крају трећег
класификационог периода
Постигнућа ученика
којима је потребна додатна
образовна подршка
Анализа постигнутих
резултата ученика на
окружним такмичењима
Анализа резултата пробног
завршног испита са мерама
за побољшање резултата
ученика на пробном
завршном испиту
Анализа одржаног
угледног часа наставника
М. Илића
Реализација наставног
плана и програма за 8.
разред
Реализација часова
редовне, додатне,
допунске, припремне
наставе и секција у 8.
разреду
Организовање полагања
поправног испита
Похвале и награде
ученицима осмог разреда
Анализа одржаног
угледног часа наставнице

Обавештавање ученика
о резултатима
Школских такмичења и
пласману на Општинско
такмичење
Отклањање и
ублажавање узрока који
ометају развој ученика и
њихово напредовање,
праћење реализације
пројектне наставе по
новом плану и
програму,
стручно усавршавање

Чланови
Стручног
већа

Документац
ија
Стручног
већа

Фебруар
2021.

Чланови
Стручних
већа
Тим за
стручно
усавршавање

Школска
документац
ија
Стручних
већа и Тима
за стручно
усавршавањ
е

Март
2021.
-током
школск
е
године

Предлог мера за
побољшање успеха
напредовање ученика,
отклањање и
ублажавање узрока који
ометају развој ученика и
њихово напредовање,
стручно усавршавање

Чланови
Стручногвећа
Тим за
инклузивно
образовање

Школска
документац
ија
Стручног и
Одељењски
х већа

Април
2021.

Праћење одржаних
часова, чланова
Стручног већа, у осмом
разреду, стручно
усавршавање

Чланови
Стручногвећа
Одељењска
већа
Тим за
инклузију
Тим за
стручно
усавршавање

Портфолио
ученика,
педагошка
документац
ија
наставника

Школска
документац
ија
Стручног
већа, СТИО,
Тима за
стручно
усавршавањ
еи
Одељењског
већа 8.
разреда
Документац
ија

Мај
2021.
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М. Караић
Анализа постигнутих
резултата ученика на
републичким такмичењима
• Организовање посета
установама културе
10. • Реализација наставног плана и
програма5., 6. и 7. разреда
• Реализација часова редовне,
додатне, допунске наставе и
секција
• Организовање полагања
разредних и поправних
испита
• Орагнизовање полагања
завршног испита
• Постигнућа ученика
којима је потребна додатна
образовна подршка
• Похваљивање и
награђивање ученика за
постигнуте резултате на
такмичењима
• Извештај о раду Стручног
већа у школској 2020/2021.
години
• Извештај о стручном
усавршавању у установи и
ван установе – 2020/21
• Анализа одржаног
угледног часа наставника
Радише Милошевића
11.
• Анализа резултата
завршног испита школске
2020/2021. године са
мерама за побољшање
резултата ученика на
завршном испиту
• Усвајањеплана рада
Стручног већа наставника
историје и географије за
школску 2021/2022.
годину.
• Избор руководиоца
Стручног већа за школску
2021/2022. годину.
• Израда глобалних и
оперативних планова у
складу са ШРП и ШП-ом
• Подела часова по

организатор
а такмичења

•

Праћење одржаних
часова, чланова
Стручног већа, у 5., 6. и
7. разреду,
учествовање и праћење
резултата ученика осмог
разреда на завршном
испиту,
стручно усавршавање

Чланови
Стручногвећа
Одељењска
већа
Тим за
инклузију
Тим за
стручно
усавршавање

Школска
документац
ија
Стручног
већа, СТИО,
Тима за
стручно
усавршавањ
еи
Одељењски
х већа од 5.
до 7.
разреда

Јун
2021.

Анализа целокупног
рада током школске
2020/21. године

Чланови
Стручногвећа
, Тим за
стручно
усавршавање

Документац
ија
Стручног
већа и Тима
за стручно
усавршавањ
е

Август
2021.

Портфолио
ученика,
педагошка
документац
ија наставника,
свеске
праћења,
дневник
рада

93

ОШ „СВЕТИ САВА“ БАТОЧИНА

•

•
•

предметима
Стручно усавршавање–
избор семинара и израда
планова индивидуалног
стручног усавршавања
Договор око израде
иницијалних тестова
Усклађивање критеријума
оцењивања

4.4. ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
План рада директора ОШ „Свети Сава“ засниваће се на функционално
интегрисаним знањима, способностима и вештинама управљања, организовања и
руковођења рада у школи усклађеним са чланом 6,7, 10, 30, 31, 33, 34, 38, 42, 48, 49, 52, 55,
79, 80, 82, 83, 85-87, 106, 112, 116, 119, 120, 122-130, 132, 133, 138, 149, 152, 154, 158, 159,
164-168, 170, 191, 192, 196 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018, и 10/2019), Правилником о Стандардима
компетенција директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број
38/2013), Правилника о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС“ –
Просветни гласник 14/2018), Правилником о посебном програму образовања и васпитања
("Службени гласник РС", број 110/2020) и чланом 68 Статута ОШ “Свети Сава“.
На основу критеријума које утврђују стандарди компетенције директора, директор
планира кључне активности којима обезбеђује унапређење квалитета рада који доприносе
остваривању општих исхода образовања и васпитања дефинисаним законом. На основу
квалитативних и квантитативних показатеља који су саставни део плана рада директора,
директор школе је у могућности да вреднује свој рад и да буде вреднован од стране
других.
Кључне области рада директора школе у оквиру којих се реализује план су:
1. Руковођење васпитно-образовним процесом у школи;
2. Планирање, организовање и контрола рада установе;
3. Праћење и унапређивање рада запослених;
4.Развој
сарадње
са
родитељима/старатељима,
органом
управљања,
репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
5. Финансијско и административно управљање радом установе
6. Обезбеђење законитости рада установе.
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ОБЛАСТИ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

САРАДНИЦИ

ОСТВАРЕН
СТАНДАРД
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ОЧЕКИВАНИ
ЕФЕКТИ

1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНООБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ

Квалитетна
настава и
функционална
знања

1.2.1

Школа је
безбедна и
здрава средина

1.2.2

током године

Тим за
промоцију
школе

значајне
активности
школе медијски
пропраћене

1.2.2

током године

Тим за
професионал
ни развој,
педагошкопсихолошка
служба

Наставни процес
се реализује
квалитетно

1.2.3

током године

Тимови,
наставници,
стручни
сарадници

Наставне и
ваннаставне
активности у
функцији развоја
ученика

1.2.3

током године

Тим за
инклузију,
стручни
сарадници

Образовноваспитни процес
у функцији свих
ученика

1.2.4

током године

Стручни
сарадници
Наставници

Образовноваспитни процес
у функцији свих
ученика

1.2.5

Август,
септембар

Педагошкопсихолошка
служба,
наставно

Благовремено
урађени планови
рада

2.1

-Организује активности у циљу
промовисања вредности учења

током године

-Организује превентивних активности
које омогућавају безбедно окружење
(поштовање мера за спречавање и
сузбијање заразне болести Covid -19,
дежурство наставника, поштовање
правила понашања, вршњачка едукација)

током године

-Медијски промовише резултата рада
школе

-Присуствује угледним часовима,
припрема презентације и промовише
иновације у образовно-васпитном
процесу
-Организује активности које подстичу
креативност ученика, стицање
функционалних и трајних знања, развој
социјалних вештина и здравих стилова
живота
-Ствара услове и подстиче процес
квалитетног образовања и васпитања за
све ученике (таленте, ученике са
посебним потребама...)
-Учествује у изради ИОП-а
-Анализира постигнућа ученика на
класификационим периодима,
такмичењима, завршном испиту
-Процењује ученичка постигнућа и
награђује најбоље

Педагошкопсихолошка
служба,
наставници
Педагошкопсихолошка
служба,
наставници
Ученици,
родитељи

2. ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ
И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
-Организује и оперативно спроводи
процес планирања и програмирања рада
школе
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особље
до 1. септембра
- Израђује Општи акт о организацији и
систематизацији послова
- образује стручна тела, већа, обавезне
тимове и друге тимове, стручне активе и
комисије

-Израђује четрдесеточасовну радну
недељу

Секретар,
педагошкопсихолошка
служба,
до 1. септембра

до 1. септембра

Педагошкопсихолошка
служба,
стручна већа

- Учествује у изради Годишњег плана
рада и Школског програма

до 15.
септембра

Тимови,
наставно
особље,
педагошкопсихолошка
служба

-Учествује у изради планова рада које
Школски одбор усваја

до 15.
септембра

Секретар
школе

-Организује процес праћења, вредновања
и самовредновања, извештавања и
Током године
анализу резултата рада школе и
предузима корективне мере

-Упознаје Школски одбор, Савет
родитеља, Наставничко веће,
Педагошкои колегијум са извештајима и
анализама резултатима рада и
предузетим корективним мерама
-Упознаваје Наставничко веће, Савет
родитеља и Школски одбор са
Правилником о измени правилника о
наставном плану за други циклус
основног образовања и васпитања и
наставним планом за пети и шести
разред основног образовања и
васпитања,Правилником о оцењивању
ученика у основном образовању и

Током године

Добра и
квалитетна
организациона
структура
запослених
Успостављена
координација
рада стручних
органа, већа и
тимова
Запослени су
равномерно
оптерећени
поделом
задужења

2.2 и 2.5

2.2

2.2 и 2.5

Квалитетно
урађен годишњи
план рада и
школски
програм

2.2

Усвојени сви
планови на
нивоу установе

2.1

Тимови,
наставно
особље,
педагошкопсихолошка
служба

Квалитетна
анализа успеха и
израда акционих
планова у циљу
унапређења рада
школе,
полугодишње и
годишње
извештавање о
свим сегментима
рада школе

Тимови,
наставно
особље,
педагошкопсихолошка
служба

Школски одбор,
Савет родитеља,
Наставничко
веће, Педагошки
колегијум
упознати са свим 2.3
извештајима,
анализама и
предузетим
корективним
мерама

2.3
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васпитању, Правилником о организацији
и остваривању наставе у природи и
екскурзије у основној школи,
Правилником
о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и
занемаривање

-Информише све запослене о важним
питањима живота и рада школе

-Прати реализацију екскурзија и наставе
у природи, информише Наставничко
веће, Савет родитеља и Школски одбор

-Организује обуку запослених за
примену савремених информационокомуникационих технологија за примену
у настави, обука заполених за
коришћење платформе за учење
Microsoft Teams

-Учествује у процесу самовредновања
рада школе и сопственом
самовредновању

-Анализира постигнућа ученика на

Током године

педагошкопсихолошка
служба

Током године

педагошкопсихолошка
служба,
наставници

Током године

Наставнници,
тим за стручно
усавршавање

Током године

Тим за
самовредновањ
е, педагошкопсихолошка
служба

новембар
април

Наставници,
педагошкопсихолошка
служба

Важне
информације
доступне свим
запосленима
преко огласне
табле, сајта
школе, фејсбук
странице и
вајбер група
Важне
информацје
доступне
члановима
Школског
одбора, Савета
родитеља,
запосленима и
родитељима
ученика

2.4

2.4

Наставници
користе
информационокомуникационе
технологије,
воде
електронски
2.4
евиденцију и
користе
платформуMicro
soft Teams за
наставуна
даљину
Резултати
самовредновања
су у функцији
2.5
унапређења
квалитета рада
школе
Урађене анализе
завршног испита
и презентоване
2.5
на Наставничком
већу,
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пробном завршном испиту и завршном
испиту

Педагошком
колегијуму,
Савету родитеља
и Школском
одбору

3.ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЋИВАЊЕ
РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Поштујући
законске
регулативе
обезбеђен
квалитетан
наставни кадар
-Приправници
стручно
оспособљени за
посао и
прилагођени
радној средини
Планиране
активности
стручног
усавршавања и
професионалног
развоја
остварене
Професионална
сарадња, тимски
рад, позитивна
атмосфера

-Обезбеђује стручан наставни кадар

до првог
септембра

Секретар

- Прати рад ментора и приправника

током године

ментори

-Организује стручно усавршавање и
професионални развој запослених

Током године

Наставници,
Тим за
стручно
усавршавање

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

Током године

Сви
запослени

Током године

Педагошкопсихолошка
служба

Побољшан
квалитет наставе

3.4

Током године

Педагошкопсихолошка
служба,
секретар,
координатори

Родитељи
ефикасно
учествују у
животу и раду
школе

4.1

-Остварује педагошко-инструктивни
увид и надзор образовно-васпитног рада
у складу са Годишњим планом рада
школе и Планом педагошкоинструктивног рада

3.1

3.1

3.2

3.3

4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА
РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА,
ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА,
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
-Организује рад Савета родитеља
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Тимова
-Сарађује са Полицијском управом на
основу споразума Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и
Министарства унутрашњих послова
(реализација часова ОЗ за ученике 1., 4.
и 6. разреда)
-Сарађује са Заводом за јавно здравље,
Црвеним крстом, Центром за културу

Током године

-Организује дан отворених врата за
родитеље

Током године

-Конструктивно решава конфликте
ученика у сукобу

Током године

-Истраживање за ученике и наставнике
„Предности и недостаци наставе на
даљину“
-Правовремено обавештава Школски
одбор о свом раду (два пута годишње), о
реализацији васпитно-образовног
програма, Школског програма,
Годишњег плана рада установе,
финансијском пословању, постигнућима
ученика и другим питањима за које је
надлежан Школски одбор
-Сарађује са репрезентативним
синдикатом

5. ФИНАНСИЈСКО И
АДМИНИСТРАТИВНО
УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
-Учествује у изради финансијског плана,
благовремено планира финансијске
токове у циљу позитивног финансијског
пословања
-Распоређује материјалне ресурсе у
циљу оптималног извођења образовноваспитног процеса, прати спровођење

Октобар

Педагошкопсихолошка
служба,
секретар

Школа је
укључена у
активности које
организује град

4.1

Наставници,
педагошкопсихолошка
служба
Тим за
заштиту
ученика од
насиља,зостав
љања и
занемаривања
, педагошкопсихолошка
служба
Педагошкопсихолошка
служба,
наставници

-Побољшана
сарадња и
комуникација са
родитељима

4.1

-Конфликтне
ситуације
успешно решене

4.1

Током године

Педагошкопсихолошка
служба,
Тимови

Током године

Представниц
и
репрезентати
вног
синдиката

Током године

Шеф
рачуноводств
а

Током године

Шеф
рачуноводств
а, секретар

Извршена
анализа и обрада
добијених
података
Правовремено и
детаљно
обавештен ШО о
свим сегментима
рада школе који
су предвиђени
законском
регулативом
-поштовање
колективног
уговора и закона

Ефикасно
управљање
финансијским
ресурсима
Ефикасно
управљање
материјалним

4.1

4.2

4.2

5.1

5.2
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јавних набавки

-Учествује у изради потребне
документације предвиђене законском
регулативом
- редовно прати процес ажурирања
података о свим запосленима у
електронском програму Доситеј
-редовно прати уношење података у
електронски дневник

ресурсима, јавне
набавке
спроведене у
складу са
законском
регулативом

Током године

Секретар,
администрати
вно особље,
педагошкопсихолошка
служба

Током године

Секретар,
администрати
вно особље,
педагошкопсихолошка
служба

Током године

Секретар,
администрати
вно особље,
педагошкопсихолошка
служба

Током године

педагошкопсихолошка
служба

Школа поседује
законом
прописану
документацију

5.3

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

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

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

Школа
функционише и
поседује
документацију
урађену у складу
са законском
регулативом
Школа
функционише и
поседује
документацију
урађену у складу
са законском
регулативом
Урађена
документација,
општи акти и
прописи у
складу са
законом
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4.5. ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Чланови педагошког колегијума су:
1.
2.
3.
4.

Директор;
Стручни сарадници;
Руководиоци стручних већа и актива;
Координатори стручних тимова.

ПОДРУЧЈЕ РАДА И САДРЖАЈИ
АКТИВНОСТИ
1. Програмирање,планирање и организовање рада:
-конституисање Педагошког колегијума
-израда предлога плана рада Педагошког колегијума
-разматрање плана професионалног развоја
наставника и стручних сарадника
-разматрање плана стручних већа сродних предмета

Време

Носиоци

септембар
септембар
септембар

Директорка
Чланови
Чланови

Септембар

Руководиоци стручних
већа
Директорка

-реализација пројеката у оквиру школе
Током године
2. Стручно усавршавање
-предлагање наставника за менторе у раду са
Током године
приправницима
-непосредна примена мера предложених за увођење
Током године
иновација у ВОР
-индивидуално стручно усавршавање вазано за
Током године
програм иновација уз размену литературе и
информација
-едукација везана за учење на даљину
Током године
-едукација везана за пројекте
Током године
3. Праћење, вредновање и унапређивање рада школе
-праћење реализације и вредновање рада са
Током године
сагледавањем проблема при реализацији планова и
програма који су сачинила стручна већа и активи
-прикупљање информација, израда извештаја и
Април, јун
анализа о раду ученика
-праћење развоја и напредовања ученика и ефеката
различитих облика ОВР у школи
-усвајање ИОП-а за ученике којима је потребна
подршка
-реализација оперативних и глобалних планова

Током године

-реализација планираних месечних активности
-реализација допунске, додатне наставе и слободних
наставних активности

Током године
Током године

Током године
Током године

Чланови
Чланови
Чланови
Чланови
Чланови
Педагошкопсихолошка служба
Тим за
самовредновање,
Руководиоци стручних
већа
Тим за инклузивно
образовање,
Руководиоци стручних
већа
Чланови
Наставници
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-анализа успеха и владања ученика
-анализа сарадње са родитељима
-анализа резултата постигнутих на такмичењима
-анализа квалитета посећених часова
-упознавање са начином полагања завршног испита
-разматрање календара активности за спровођење
завршног испита/ организација завршног испита
4. Посебне активности
-анализа остварености образовно-васпитних планова
и програма
-анализа рада стручних већа, актива, тимова,
комисија
-упознавање са прописима и документима из
областиобразовања и васпитања
- сарадња са локалном самоуправом (обезбеђивање
средстава за стручно усавршавање)

Квалификациони
периоди
Током године
Током године
Децембар/Април
Март
Мај/Јун

Педагог
Наставници
Одељењске старешине
Директор, Педагошко
психолошка служба
Директорка, Разредне
старешине 8. разреда
Координатор уписа

Током године

Наставници

Крај 1.
полугодишта/
крај године
Током године

Руководиоци стручних
већа, актива, тимова,
комисија
Сви запослени

Током године

Директорка,
наставници

Педагошки колегијум ће континуирано обавештавати Наставничко веће о свом раду,
прикупљати сугестије наставника и уносити потребне допуне у свој рад. Водиће записнике са
састанака и радити годишње извештаје о раду.

4. 6. ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког
одељења
Савет родитеља:
1) предлаже представнике родитеља деце и ученика у школски одбор;
2) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног
рада;
3) разматра предлог школског програма, развојног плана и годишњег плана рада
школе, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
4) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге
тимове школе;
5) учествује у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника;
6) разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од
проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља;
7) разматра услове за рад школе;
8) учествује у поступку прописивања мера безбедности деце и ученика и правила
понашања у школи;
9) даје сагласност на програм и организовање екскурзије и наставе у природи и
разматра извештај о њиховом остваривању;
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10) разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика,
спортске и друге манифестације у школи;
11) заједно са директором и стручним органима организује и спроводи сарадњу са
надлежним органима у општини;
12) брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика;
13) обавља и друге послове од интереса за школу, односно одлучује о питањима о
којима органи школе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења
родитеља;
14) разматра и друга питања утврђена статутом установе
План рада Савета родитеља
Сед
нице
1.

2.

Активности

Време
реализације

Конституисање Савета родитеља
Упознавање са Пословником о раду Савета
родитеља
Именовање члана и заменика у локални Савет
родитеља
Именовање члана за Школски одбор
Доношење одлуке о избору осигуравајуће куће за Септембар
шк.2020/2021.год
Разматрање прелога МПНТР о организацији
екскурзија
Комплетна анализа успеха и дисциплине ученика
за шк.2019/2020.год.
Анализа Завршног испита за шк.2019/2020.год.
Извештај о раду школе за школску 2019/2020.год.
Разматрање Годишњег плана рада за школску
2020/2021.год.
Екскурзија ученика, рекреативне наставе и
зимовање- разматрање релација
Разматрање извештаја о остваривању Развојног
плана на годишњем нивоу
Разматрање извештаја о самовредновању за
школску 2019/2020.год.
Извештаји о реализацији екскурзије 8.разреда,
наставе у природи ученика од 1.до 4.разреда и
зимовање – стр.вођа пута за шк.2019/2020.
Упознавање са планом Тима за самовредновање и
Развојног плана школе за шк.2020/2021.год.
-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
првог класификационог периода
шк.2020/2021.год.
-Екскурзије ученика од 1. до 8. разреда- дневнице
за наставнике
-Професионална орјентација за ученике 7. и 8.
разреда –

Новембар

Носиоци
активности

Индикатори

Чланови
Савета
родитеља

Записници са
састанака

Чланови
Савета
родитеља
-педагог
Тим за
заштиту

- Записници
са састанака
-Понуде
туристичких
агенција
-Извештаји
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3.

-Рекреативна настава – дневнице
-Анкета за родитеље ''Задовољство и сарадња
родитеља и школе''
- Рад на платформи Microsoft Teams
-Учешће тима за заштиту деце од злостављања у
оквиру Дечије недеље-нивои угрожености ****
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
првог полугодишта шк.2019/2020.год.
-Припреме за прославу Дана школе и школске
славе
-Анкетирање, чланова Савета родитеља од стране
тима за самовредновање и актива РПШ у вези са
постигнућима ученика
-Настава и учење – анкете, извештаји о
иновацијама у настави, Техникама учења
предавања педагошко - психолошке службе

ученика
Координатор
Тима за
дигитализац
и-ју

Јануар

Чланови
Савета
родитеља
Директор

Записник са
седнице
Савета

-Извештаји
ППС
Анализа
анкете

5.

6.

-Набавка уџбеника за наредну школску годину
2021/2022.
-Ваннаставне активности и такмичења –
укључивање ученика
-Разговор о реализованим активностима
Вршњачког тима и Ученичког парламента
-Анализа успеха и дисциплине на крају трећег
класификационог периода шк.2019/2020.год.
-Извештај са реализоване наставе у природи
-Организовање екскурзија ученика
-Професионална оријентација ученика VIII
разреда
Испитивање укључености ученика у онлајн
наставу преко одабране платформе, резултати
у редовној и изборној онлајн настави и
слободним активностима – анкета

Март

Април

Чланови
Савета
родитеља,
библиотекар

Чланови
Савета
родитеља,
психолог
педагог

Записници са
седнице
Савета
родитеља
Записници са
седнице
Савета
родитеља
Анализа
анкете,
записник са
седнице
Савета

7.
-Извештај о успеху ученика на такмичењима
-Организавција матурске вечери за ученике 8.
разреда
-Извештај о реализованим активностима
самовредновања у току другог полугодишта
-Извештај о активностима везаним за
професионалну орјентацију
-Упознавање родитеља са процедуром Завршног
испита

Мај

Чланови
Савета
родитеља
Директор
педагог

Записници са
седнице
Савета
родитеља

Чланови
Савета
родитеља,
стручне вође
пута,
директор

Записници са
седнице
Савета
родитеља

8.
-Анализа школског успеха ученика на крају
другог полугодишта
-Извештај о реализацији екскурзија
-Извештај о реализацији програма професионалне
оријентације ученика VIII разреда
-Извештај о самовредновању рада школе
-Извештај о реализацији РПШ-а

Јун
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-Анализа рада Савета родитеља и предлози за рад
у наредној школској години

школе

4. 7. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Сед
нице

1.

2.

Активности

-Презентација извештаја о успеху и владању
ученика на крају школске 2019/20 после
поправних испита
-Анализа завршног испита
- Усвајање извештаја о раду школе у току
школске 2019/2020.године
- Усвајање извештаја директора школе о
свом раду за школску 2019/2020.годину
-Усвајање извештаја о остваривању
развојног плана на годишњем нивоу
-Усвајање Извештаја о самоврендовању
рада школе
-Усвајање Извештаја о остваривању плана
стручног усавршавања
-Усвајање Извештаја о остваривању
годишњег плана рада за школ.2019/20
- Усвајање плана рада школског одбора за
школску 2020/2021.
- Усвајање Годишњег плана рада за школску
2020/21.
- Усвајање Годишњег плана рада за
образовање одраслих за школску 2020/21.
- Давање сагласности директору школе за
потписивање уговора са осигуравајућом
кућом за осигурање ученика
- Усвајање извештаја о раду ученичког
парламента у школској 2019/20. години
-Усвајање плана стручног усавршавања
-Усвајање индивидуалног образовног плана
-Именовање чланова стручног актива за
развојно планирање школе
- Текућа питања
- Презентација извештаја о успеху и
владању ученика на крају првог

Време
реализације

Носиоци
активност

септембар

Директор
Школски
одбор
Педагог
секретар

новембар

Педагог

Индикатори

Одлуке о
усвојеним
извештајима,
Годишњем
плану рада,
Записник са
седнице
Школског
одбора

Одлуке о
105

ОШ „СВЕТИ САВА“ БАТОЧИНА

3.

4.

5.

6.

7.

квалификационог периода школске
2020/2021.
- Усвајање предлога Финансијског плана
школе за 2021. годину
- Информисаност о раду тима за
професионалну орјентацију за ученике 7. и
8. разреда
- Анализа активности у оквиру тима за
самовредновање и РПШ-а
- Доношење одлуке о попису имовине и
обавеза са стањем на дан 31.12.2020.године
- Текућа питања
-Усвајање одобреног Финансијског плана
школе за 2021. годину
- Текућа питања
- Усвајање са извештајима пописних
комисија о попису имовине и обавеза са
стањем на дан 31.12.2020.године
- Усвајање плана јавних набавки за 2021.
годину
-Текућа питања
-Усвајање финансијског извештаја о
утрошеним буџетским средствима за 2020.
годину
-Анализа успеха и владања ученика на крају
првог полугодишта школске 2020/21. године
- Усвајање извештаја о раду школе и
директора школе у првом полугодишту
- Текућа питања
-Анализа успеха и владања ученика на крају
трећег тромесечја школске 2020/21.год.
-Извештај о раду тима за самовредновање
- Извештај о активностима везаним за
професионалну орјентацију ученика 7. и 8.
разреда
- Именовање Комисије за утврђивање ранг
листе наставника (ако има потребе за
бодовањем)
-Текућа питања
-Усвајање Извештаја са наставе у природи
ученика, зимовања ученика и извештаја
стручних вођа пута са екскурзије ученика од
првог до осмог разреда
-Анализа успеха и владања ученика на крају
школске 2020/21. године

Психолог
Шеф
рачуноводст
ва

усвојеним
финансијском
плану и попису
имовине
Записник са
седнице
Школског
одбора

јануар

Педагог
Директор
секретар

Записник са
седнице
Школског
одбора, Одлуке

фебруар

Шеф
рачуноводст
ва

Записник са
седнице
Школског
одбора

мај

Педагог
Тим за
самовреднов
ање
Тим за
професионал
ну
орјентацију

Записник са
седнице
Школског
одбора

јун

Директор
Педагог
Стручне
вође пута

Записник са
седнице
Школског
одбора

децембар
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-Обавештење о коначној ранг листи
наставника уколико је било бодовања
- Текућа питања

4.8. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
4.8.1. Програм рада педагога школе
ЦИЉ:
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог
доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са
циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама
система образовања васпитања, као и посебним законима.
ЗАДАЦИ:
• Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање
образовно-васпитног рада,
• Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
• Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и
организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и
напредовању,
• Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и
осавремењивању васпитно- образовног рада,
• Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових
васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима
значајним за васпитање и образовање деце и ученика,
• Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,
• Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним
организацијама од значаја за успешан рад установе,
• Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке
и праксе. О свом раду педагог води евиденцију кроз: дневник рада педагога (садржи
таксативно побројане све активности у току дана уз основни опис, а ако се
активност односи на непосредни рад може да садржи и: име и презиме особе, разлог
рада, ко је иницирао рад, препоруке за рад и друго), инструменте за васпитни рад са
децом, односно ученицима, родитељима, васпитачима односно наставницима
протоколе за праћење васпитно-образовног рада, односно наставе и осталих
васпитно-образовних, односно ваннаставних активности у установи.
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План рада педагога школе

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ПОДРУЧЈА
РАДА

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
ПО ОБЛАСТИМА

- Учествовање у изради Годишњег плана рада
установе и његових појединих делова;
-Формирање одељења, распоређивање
новопридошлих ученика и ученика који су
упућени да понове разред;
-Учествовање у изради школског програма;
- Припремање годишњих и месечних планова
рада педагога;
- Спровођење анализа и истраживања у
установи у циљу испитивања потреба деце,
ученика, родитеља, локалне самоуправе;
- Припрема плана сопственог стручног
усавршавања;
- Иницирање и учешће у иновативним
видовима планирања наставе и других облика
образовно-васпитног рада;
- Учествовање у писању пројеката установе и
конкурисању;
- Учествовање у избору и конципирању разних
ваннаставних и ваншколских активности,
односно учешће у планирању излета,
екскурзија, боравка деце и ученика у природи;
- Посећивање часовима предметне и разредне
наставе;
-помоћи наставницима у изради планова
допунског, додатног рада, практичне наставе и
амбијенталне наставе, плана рада одељењског

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ/
ДИНАМИКА

Август,
септембар
септембар,током
године
током године
на крају првог
полугодишта
септембар

ПРЕДВИЂЕНИ
САРАДНИЦИ

- директор, стручни
сарадници,
наставници,
руководиоци ОВ
ученици, родитељи,
одељењски
старешина, стручни
сарадници
- стручни сарадници,
рук. стручних и
одељ. директор

током године
током године
Током године
На почетку и
током године
Током године

Тим за пројекте
Директор
Одељењске
старешине,Директор
Вршњачки тим
Уч.парламент
Учитељи и
предметнинаставниц
и

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОСВАЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

На почетку и
током године
- Систематско праћење и вредновање васпитно
- образовног, односно наставног процеса
развоја и напредовања деце, односно ученика;

Директоршколе
Токомгодине

- Праћење реализације васпитно-образовног
рада;
- Праћење ефеката иновативних активности и
пројеката, као и ефикасности нових
организационих облика рада;

Стручнисарадници
Токомгодине
Токомгодине

- Рад на развијању и примени инструмената за
вредновање и самовредновање различитих
области и активности рада установе;
- Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и индивидуалног
образовног плана;

Одељењскистарешин
еипредметнинаставн
ици
Тимзапраћењеквалит
етаиразвојаустанове
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Тимзапраћењеоствар
еностистандарда

- Учешће у изради годишњег извештаја о раду
установе;
- Учествовање у праћењу реализације
остварености општих и посебних стандарда,
постигнућа ученика;

ТЗС

- Праћење анализе успеха и дисциплине на
класификационим периодима, као и
предлагање мераза њихово побољшање;
- Праћење успеха ученика у ваннаставним
активностима, такмичењима, завршним и
пријемним испитима за упис у средње школе;

РАД СА НАСТАВНИЦИМА

- Учествовање у праћењу реализације
остварености општих и посебних стандарда,
постигнућа ученика;
- Праћење поступака и ефеката оцењивања
ученика;
- Праћење узрока школског неуспеха ученика
и предлагање решења за побољшање школског
успеха.
- Пружање помоћи наставницима на
конкретизовању и операционализовању
циљева и задатака васпитно - образовног, рада;

Наставници
Стручни сарадници
Директор

- Пружање стручне помоћи наставницима на
унапређивању квалитета васпитно образовног рада, односно наставе увођењем
иновација и иницирањем коришћења
савремених метода и облика рада ;
- Пружање помоћи наставницима у
проналажењу начина за имплементацију
општих и посебних стандарда;

Август
Септембар,

Тим за
професионални
развој

Током године
Стручни актив РПШ
и ТЗС

- Мотивисање наставника на континуирано
стручно усавршавање и израду плана
професионалног развоја и напредовања у
струци;
-Анализирање часова редовне наставе у
школама и других облика васпитнообразовног, рада којима је присуствовао и
давање предлога за њихово унапређење;

Одељењске
старешине
7.и8.разреда
Комисија за ПО

- Пружање помоћ наставницима у вођењу
педагошке документације;
Пружање и помоћ наставницима у реализацији

Одељењске
старешине
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огледних и угледних активности;

Центар за социјални
рад и бригу о
породици

- и пружање стручне помоћи наставницима у
коришћењу различитих метода, техника и
инструмената оцењивања ученика;
- Пружање помоћи наставницима у
остваривању задатака професионалне
оријентације;

Ментори и
приправници
Учитељи , предметни
наставници

- Пружање помоћи наставницима у изради
планова допунског, додатног рада, практичне
наставе и амбијенталне наставе, плана рада
одељењског старешине и секција;
- Пружање помоћи одељењским старешинама
у реализацији појединих садржаја часа
одељењске заједнице;
- Пружање помоћи наставницима у
остваривању свих форми сарадње са
породицом;

РАД СА УЧЕНИЦИМА

- Пружање помоћи приправницима у процесу
увођења у посао, као и у припреми полагања
испита за лиценцу;
- Пружање помоћ наставницима у примени
различитих техника и поступака
самоевалуације.
- Праћење дечјег развоја и напредовања;
-Саветодавни рад са ученицима;
- Праћење оптерећености ученика (садржај,
време, обим и врста и начин ангажованости
ученика);
- Пружање подршке и помоћи ученицима у
раду ученичког парламента и других
ученичких организација;
- Идентификовање и рад на отклањању
педагошких узрока проблема у учењу и
понашању;
- Рад на професионалној оријентацији ученика;
- Анализирање и предлагање мера за
унапређивање ваннаставних активности;
- Пружање помоћи и подршке укључивању
ученика у различите пројекте;
- Пружање помоћи на осмишљавању садржаја
и организовању активности за креативно и
конструктивно коришћење слободног времена;
- Учествовање у изради педагошког профила
детета, за ученике којима је потребна додатна
подршка израда индивидуалног образовног

Август
Септембар,

Наставници
Стручни сарадници

Током године

Директор
Ученички парламент
Психолог,дефектолог

После првог
тромесечја

Комисија за ПО
Ученици, предметни
наставници
Наставници стручни
сарадници
Родитељ
Одељењски
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плана;
- 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.

старешина
Директор школе
Родитељ

4.8.2. Програм рада психолога школе
ЦИЉ: Психолог установе применом теоријских и практичних сазнања психологије
као науке доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу
са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика
дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.
ЗАДАЦИ:
-

-

Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада,
Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика,
Подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција и њиховог
професионалног развоја,
Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера
које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада
установе,
Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда
постигнућа ученика и предлагање мера за унапређивање,
Подршка отворености установе према педагошким иновацијама,
Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама
родитеља, односно старатеља,
Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним
организацијама од значаја за установу,
Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.
План рада школског психолога

ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊ
Е
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ
РАДА

ПОДРУЧЈА
РАДА

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

- Учествовање у изради годишњег
плана рада школе
- Израда годишњег плана рада
психолога
- Израда месечних планова рада
психолога
- Учествовање у избору
дидактичког материјала, уџбеника

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

септембар

САРАДНИЦИ

- директор, стручни
сарадници, наставници,
руководиоци ОВ

септембар,током
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у школи
- Израда плана посета психолога
часовима
- Припрема плана стручног
усавршавања и професионалног
развоја психолога

године
током године

- стручни сарадници,
рук. стручних и
одељ. директор

РАД СА НАСТАВНИЦИМА

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА

септембар
- Праћење и вредновање
остварености општих и посебних
стандарда постигнућа
- Учествовање у изради годишњих
извештаја о раду школе
- Спровођење истраживања у циљу
унапређења ОВР
- Праћење и вредновање примена
мера индивидуализације и ИОП за
ученик

- Подршка наставницима у
планирањуи реализацији ОВР са
ученицима
- Подршка јачању наставничких
компетенција
- Упознавање наставника са
битним психолошким принципима
везаним за реализацију ОВР
- Саветовање наставника у погледу
индивидуализације наставе, на
основу психолошке процене
индивидуалних карактеристика
ученика
- Подршка наставницима у раду са
ученицима којима је потребна
додатна образовна подршка
(израда педагошког профила
ученика, израда и евалуација ИОП)
- Оснаживање наставника за рад са
даровитим ученицима
- Оснаживање наставника за рад са
ученицима из осетљивих
друштвених група
- Подршка наставницима у раду са
ученицима који имају психолошки
узрок неуспеха у учењу и
неадаптивне облике понашања
- Оснаживање наставника за рад у
области професионалне

Током године

- директор, стручни
сарадници,
стручни активи
- ОС, тим за додатну
подршку, СТИО

Током
године

директор, стручни
сарадници, наставници
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оријентације ученика
- Пружање помоћи наставницима у
формирању и вођењу ученичког
колектива
- Подршка наставницима у раду са
родитељима/старатељима
- Давање повратне активности
наставницима о посећеном часу и
предлагање мера за унапређење
ОВР
- Оснаживање наставника за
тимски рад
- Подршка наставницима
менторима и саветодавни рад са
приправницима
- Усмеравање наставника у
креирању плана стручног
усавршавања и њиховог
професионалног развоја
- Испитивање деце уписане у 1.
април, мај,
разред
август
- Провера спремности за полазак у
школу деце од 6 до 6,5 година
- Структуирање одељења првог и
петог разреда
- Испитивање и посебних
током године
способности, особина личности,
когнитивног стила, мотивације за
школско учење, професионалних
опредељења, вредносних
оријентација и ставова, групне
динамике одељења и статуса
појединца у групи, психолошких
чинилаца успеха и напредовања
ученика и одељења
- Саветодавно-инструктивни рад са
ученицима са тешкоћама у учењу,
развојним,
емоционалним
и
социјалним
тешкоћама,
проблемима
прилагођавања,
проблемима у понашању
- Пружање подршке ученицима
који
се
школују
по
индивидуализованој настави и
ИОП
- Пружање подршке ученицима из
осетљивих друштвених група
- Идентификовање и подршка
даровитим ученицима, процена
могућности за убрзано школовање
- Рад на унапређењу кључних

- стручни сарадници

- стручни сарадници,
директор, ОС, родитељи

- стручни сарадници,
директор, ОС,
родитељи, наставници
- стручни сардници, ОС
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компетенција, ставова и вредности
ученика потребних за живот у
савременом друштву
- Професионално информисање и
саветовање ученика

током године

- Подршка ученичком активизму и
партиципацији у школском животу
- помоћ ученику и одељењу у
акцидентним кризама
- Учествовање у појачаном
васпитном раду са ученицима
- Организовање и реализовање
предавања, трибина, радионица и
др. за ученикае из области
менталног здравља, педагошке,
развојне и социјалне психологије

мај

током године

- Сарадња са родитељима ради
добијања информација о
Током године
ученицима потребних за
упознавање и праћење развоја
ученика
- Саветодавни рад са родитељима
ученика који имају тешкоће у
развоју, учењу или понашању
- Подршка јачању подитељских
васпитних компетенција
- Саветодавни рад са родитељима
ученика који врше повреду
правила понашања и којима је
одређен васпитни рад
- Сарадња са родитељима ученика
који се школују по ИОП
- Сарадња са родитељима
даровитих ученика
- Сарадња са саветом родитељапомоћ родитељима ученика који су
акцидентној кризи
- Сарадња на плану обезбеђивања
ефикасности, економичности и
Током године
флексибилности ОВР школе (избор
наставника ментора, подела
одељенског старешинства..)
- Сарадња на припреми докумената
школе (ивештај, планови,
прегледи, анализе)
- Сарадња у организовању трибина,
предавања, радионица... за
ученике, запослене и родитеље
- Сарадња у реализацији стручног

- стручни сардници, ОС,
директор,

- директор,
стручни сардници
- пратилац ученика
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усавршавања наставника у оквиру
установе
- Сарадња по питању приговора и
жалби ученика и
родитеља/старатеља на оцену из
предмета и владања
- Учествовање у раду комисије за
проверу савладаности за увођење у
посао наставника и стручног
сарадника
- Размена, планирање и
усаглашавање послова са
педагогом и дефектологом
- Сарадња са педагошким
асистентом и пратиоцем ученика
- Учешће у раду Наставничког већа
- Учешће у раду тимова, комисија
- Учешће у раду актива за развојно
планирање и развој школског
програма, педагошког колегијума

- Сарадња са образовним,
здравственим, здравственим,
социјалним и другим
институцијама
- Сарадња са локалном заједницом
и широм друштвеном средином
- Учествовање у раду стручних
удружења
- Сарадња са психолозима из
других установа, институција и
организација које су од значаја за
остваривање ОВР
- Вођење документације о свом
раду ( дневник рада, психолошки
досијеи ученика)
- Вођење евиденције о извршеним
анализама, истраживањима,
психолошким тестирањима,
посећеним часовима
- Припрема за све послове
предвиђене годишњим и месечним
плановима рада психолога
- Прикупљање, чување и заштита
материјала који садржи личне

Током године

- стручни активи,
тимови, директор,
стручни сарадници,
наставници

Током године

Током године
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податке о ученицима
- Праћење стручне литературе и
периодике, учествовање у
активностима струковног
удружења, похађање
акредитованих семинара, похађање
стручних скупова, размена
искустава и сарадња са другим
психолозима у образовању

4. 8. 3. Програм рада дефектолога школе
Циљ рада дефектолаога у школи је: индетификација, превенција, корекција и
компезација специфичних сметњи, који се остварују кроз индивидуални и групни рад са
ученицима и родитељима, кроз сарадњу са наставницима и осталим стручним
сарадницима у школи и ван ње, коришћењем различитих метода и техника, уз неговање
тимског, мултидисциплинарног приступа и поштовања етичког кодекса. Дефектолог
својим радом треба да допринесе унапређењу образовно-васпитног рада у установи у
складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа
ученика дефенисаних Законом о основама система образовања и васпитања као и
посебним законима.
Задаци:
1. Стварање једнаких могућности и оптималних услова за све ученике и за оне са
сметњама и потешкоћама у интулекталном, сензо-моторном, емоционалном и
социјалном развоју, као и за ученике из маргинализованих друштвених група,
2. Утврђивање квалитета психомоторног и социјалног фунцкионисања ученика као и
достигнућа нивоа сазнајних перцептивних и рецептивних функција,
3. Спровођење превентивних активности и поступака рада са ученицима са ризиком у
сензорном и перцептивном развоју,
4. Доприноси отклањању или ублажавању тешкоћа сензомоторног и психомоторног
функционисања и достизања нивоа сазнајних функција и социјалне адаптације,
5. Подршка наставницима за избор и примену специфичних метода, облика и
средстава рада у циљу развијања постојећих способности и склоности сваког
ученика са посебним потребама
6. Саветодавни и инструктивни рад са родитељима ученика.
Рад дефектолога је усмерен на све ученике, којима је потребна посебна помоћ и
подршка како би активно учествовали у образовно-васпитном раду, а нарочито на рад са
ученицима са дисфункцијама или тешкоћама везаним за перцептивно-рецептивне и
моторичке сметње, сметње у психо-физичком развоју, говорно-језичком функционисању,
на рад са ученицима са специфичним сметњама у учењу, афективном, социјалном и
емоционалном понашању и ућеницима из маргинализованих друштвених група.
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План рада дефектолога
Области

Активности
Учествовање у изради планских
докумената школе и израђивање
годишњег програма и оперативних
планова за свој рад

Време

Септембар

Учествовање у припреми делова ГПРШ
који се односи на планове и програме
за рад са ученицима којима је потребна
додатна образовна подршка
Септембар,
током године
Учествовање у изради индивидуално
образовних планова и пружању
посебне подршке ученицима који се
школују по индивидуализираној
настави и индивидуалном образовном
Током године
плану
по потреби
1. ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊЕ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

Учествовање у избору дидактичког
материјала за ученике са сензорним,
или психо-физичким оштећењима
Током године
Израђивање индивидуалних
педагошких третмана,самостално или
тимски, за ученике у чијем су
понашању идентификовани проблеми
или потешкоће у социјалном
понашању,
Израђивање планова за корективностимулативни рад са ученицима са
психомоторним сметњама.

2. ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНО РАДА

Учествовањеупраћењуивредновањупри
менамераиндивидуализацијеиИОПазаученике
Праћењеусклађености програмских
захтева за рад са ученицима којима је
потребна додатна образовна подршка

Током године

Носиоци
Директор,Стручн
и сарадници,
Наставници

Стручни
сарадници,
Наставници

СТИО тим,
Стручни
сарадници

Директор,
Стручни
сарадници

Дефектолог

Током године
Дефектолог

Континуирано
токомгодине

Стручнаслужба,
СТИОтим,
Стручна служба

Токомгодине
Дефектолог

Континуиранаевалуацијасопственогин
дивидуалноградасадецом

Токомгодине

Пружање помоћи и подршке
наставницима у планирању и
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реализацији непосредног образовноваспитног рада са ученицима са
специфичним образовно-васпитним
потребама.
3. РАД СА
НАСТАВНИЦИМА

4.РАД СА ДЕЦОМ

Учествовање у развијању
индивидуалних образовних планова за
ученике са тешкоћама у
психофизичком и социјалном развоју

Континуирано
током године

Дефектолог,
наставници,
учитељи

Континуирано
током године
Стручни
сарадници

Пружање стручне подршке
наставницима у одабиру адаптираних
специфичних метода рада и наставних
средстава, прилагођавању дидактичког
материјала потребама ученика са
сметњама у развоју

Током године

Пружање подршке наставницима у
раду са родитељима, односно
старатељима ученика са сметњама у
развоју и из осетљивих друштвених
групе
Идентификовање ученика са
проблемима у когнитивном,
сензомоторном и социјалном
понашању и организација рада са њима

Континуирано
током године

Стручна служба

Стручна служба

Септембар/Ток
ом године

Спровођење индивидуалних
педагошких третмана за ученике са
испољеним поремећајима понашања

Стручна служба

Дефектолог
Током године

Пружање помоћи и подршке
ученицима са сметњама у
психофизичком и социјалном развоју и
ученицима из маргинализованих
друштвених група
Индивидуални корективни рад у циљу
превазилажења постојећих сметњи
кроз оснаживање и развој преосталих
способности ученика
Учешће у структуирању одељења
првог и петог разреда
Упознавањеродитеља,
односностаратељаорадудефектологана
објективанињимаразумљивипримеренн
ачин
Едукацијаисаветодавнирадсародитељи
маиосталимудететовомокружењузарад
истимулацију

Током године

Стручни
сарадници

Током године

Дефектолог

Август/Септем
бар

Стручна служба

Токомгодине

Дефектолог

Стручна служба
Токомгодине
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5.
РАДСАРОДИТЕЉИМАО
ДНОСНОСТАРАТЕЉИМ
А

упрепознавањуиразумевањудецесасмет
њамауразвоју, проблемимаупонашању
Сарадњаиподстицањеродитељанаучест
вовањеуизрадииндивидуалногобразовн
оваспитногплана

Стручна служба
Токомгодине

Пружањепомоћиуосмишљавањуслобод
ногвременадеце

Стручна служба
Током године

Сарадња са директором и стручном
службом у оквиру рада стручних
тимова и комисија и редовна размена
информација

6. РАД СА
ДИРЕКТОРОМ,
СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА И
ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

Сарадња са директором и стручном
службом на заједничком планирању
активности, изради стратешких
докумената установе, анализа и
извештаја о раду установе
Сарадња са директором и стручном
службом на припреми извештаја,
планова, програма, пројеката,
распореда рада и сл..
Сарадња са пратиоцем ученика на
координацији и извођењу активности у
пружању подршке ученицима који раде
по индивидуалном образовном плану

7.
РАДУСТРУЧНИМОРГАН
ИМАИТИМОВИМА

Учествовањеурадунаставничког већа
( информисање о резултатима
обављених анализа, прегледа и других
активности од значаја за образовноваспитни рад )

Током године

Директор,
Стручна
служба,СТ
Директор,
Стручна служба

Током године
Директор,
Стручна служба
Током године
Стручна
служба
Током године
Током године

Стручна
служба

Учествовање у раду тимова установе
који се образују ради остваривања
одређеног задатка

Током године

Стручна
служба

Информисање стручних органа о
праћењу постигнућа деце којима је
потребна додатна подршка

Током године

Стручна
служба

Сарадња са образовним, здравственим,
социјалним, културним установама
( школама, домовима здравља,
специјализованим здравственим

119

ОШ „СВЕТИ САВА“ БАТОЧИНА

7. САРАДЊА СА
НАДЛЕЖНИМ
УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈА
МА,
УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

установама, општином,
министарством..) и другим установама
које доприносе остваривању стандарда
и постигнућа

Током године

Сарадња са локалном самоуправом,
ИРК и широм друштвеном средином
ради остваривања циљева образовања и
добробит деце
Током године
Вођењеевиденцијеосопственомраду,
реализацијипланиранихактивностииин
дивидуалномрадусадецом

Стручна
служба

Стручна
служба

Од септембра
континуирано

Дефектолог

Септембар

Дефектолог

Континуирано
током године

Дефектолог

Писање извештаја о раду у оквири
годишњег извештаја о раду школе

9.
ВОЂЕЊЕДОКУМЕНТАЦ
ИЈЕПРИПРЕМАЗАРАДИ
СТРУЧНОУСАВРШАВА
ЊЕ

Вођење документације о раду са
ученицима, са наставницима и
родитељима
Припрема за индивидуалне и групне
третмане деце са сметњама и
потешкоћама у развоју - рад на
корекцији и развијању моторног,
вербалног, когнитивног и социоемоционалног развоја
Стручно усавршава праћењем стручне
литературе ,учествовањем у
активностима струковног удружења,
похађањем акредитованих семинара,
учешћем на конгресима,
конференцијама, трибинама и другим
стручним скуповима.

Континуирано
током године
Дефектолог
Током године
Дефектолог
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4.8.4. Програм рада библиотекара

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Порграм школске библиотеке подразумева реализовање следећих циљева:
Подршка и побољшање образовних циљева наведених у наставном плану и
програму школе;
Развијање и неговање навике и уживања у читању и учењу код деце, као и навике
коришћења библиотеке током читавог живота;
Пружање прилике да се искуси стварање и коришћење информација у циљу
стицања знања, познавања развијања маште и уживања;
Подстицање свих ученика да стичу и користе вештине вредновања и коришћења
информација, без обзира на облик, формат или медиј, као и да овладају начинима
друштвене комуникације;
Обезбеђивање приступа локалним, регионалним, националним и глобалним
изворима и могућностима, што оне који уче доводи у додир са различитим идејама,
искуствима и ставовима;
Организовање активности које јачају друштвену и културну свест;
Сарадња са ученицима, нставницима, управом и родитељима да би се остварили
циљеви школске библиотеке, рада школског библиотекара али и школе у целини;
Заступање начела да су слобода мишљења и приступ информацијама неопходни
предуслови за делотворно и одговорно учешће у грађанском демократском
друштву.
Нуди помоћ при учењу, одабир адекватне литератур и изворе који свим учесницима
образовног процеса у школи омогућавају да развију критичко мишљење, али и да
делотворно користе информације у свим облицима и на свим медијима.
Пружа информације и сазнања која су неопходна за успешно учествовање у
савременом друштву заснованом на информавијама и знању;
Прати реализацију наставног просеса ради квалитетног пружања услуга
корисницима библиотечког књижног фонда.
Припремања и организовања културних догађаја школе: прикупљање прилога за
школски лист, одабир песама за рецитаторску секцију, одабир прикладних
драмских текстова, организовање сусрета са познатим дечијим писцем или
песником и слично

План рада школског библиотекара
Ред.
Бр.

1.

АКТИВНОСТ

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

Учешће у
планирању и
програмирањ
у

Учествовање у изради Годишњег плана
рада школе и извештаја о реализацији
ГПРШ-а;
Израда планова по месецима;
Израда плана и програма обуке за
ученике;
Индивидуални рад ученика на изради
семинарских радова и проширених
домаћих задатака;

НОСИОЦИ

Директор;
ПП служба;
библиотекари

ИНДИКАТ
ОРИ

ВРЕМЕ

План рада;
Извештаји;
Записници
;
Оперативн
и план

VIII VI
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2.

Наставни
образовни рад
библиотеке и
унапређење
наставе

3.

Сарадња са
наставницима
, стручним
сарадницима,
помоћником
директора и
директором

Подршка ученицима у учењу;
Подршка наставницима у реализацији
наставе;
Помоћ при организацији и реализацији
угледних часова
Естетско уређење школе;
Рад са даровитим ученицима
Упознавање ученика с библиотеком и
библиотечким пословањем;
Организовано и систематско
упознавање ученика са мрежом
градских библиотека;
Привикавање ученика на савесно
понашање у библиотеци;
Развијање читалачких, истраживачких
и других способности ученика,
промовисање читања и самосталности
у учењу;
Реализација програма обуке ученика у
библиотеци;
Допринос развоју информационе
писмености ученика;
Развијање и промовисање правилне
употребе свих извора информација;
Подстицање интердисциплинарног
приступа настави
Упознавање ученика и наставника с
електронским учењем;
Рад са секцијом
Организација изложби књига и
пригодног материјала поводом
одређених датума и јубилеја
Стална сарадња са наставницима,
стручним сарадницима, помоћником
директора и директором у вези са
набавком библиотечке грађе,
Обезбеђивање литературе за ученике и
наставнике неопходне за реализацију
програма рада школе,
Организација реализације наставних
часова уз примену библиотечког
материјала,
У сарадњи са ПП службом
одељењским старешинама, анимација
ученика у правцу интересовања за
поједине области;
Учествовање у реализацији екскурзија
обезбеђивањем литературе која се
односи на конкретну маршруту,
Координација и обезбеђивање грађе за
остваривање разних програма и

Библиотекари
Учениц
Наставни кадар

•
записници
•
извештаји
фотографи
је

IX- VI

Директор
Библиотекари
ПП служба
Ученици

Ивештаји
записници

IX- VI
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Стручни
библиотечки
послови

4.

5.

Аналитичкоизвештајни
послови

6.

Учешће у раду
стручних
органа

7.

Културна и
јавна
делатност
библиотеке

8
.

9.

Стручно
усавршавање
библиотекара

Повремени

пројеката у школи
Организацијапесничких сусрета и
представљања писаца
Активности у вези са уређивањем
школског листа „Пупољак“
Аналитичко-извештајни послови у вези
рада библиотеке;
Израда електронског каталога;
Отпис дотрајалих књига
Рад с ученицима у библиотечкој
секцији;
Стручно усавршавање;
Сарадња с друштвеном средином и
стручним институцијама;
Учешће у комисијама
Вођење евиденције о коришћењу
књижног фонда;
Извештавање о коришћењу књижног
фонда;
Евидентирање најревноснијих
корисника школске библиотеке
Учешће у раду стручних већа;
Учешће у раду Наставничког већа

Организација књижевних сусрета и
дечијих књижевних дружења,
Одлазака на песничке фестивале, у
медије и на различите културне и
научне догађаје;
Сарадња с издавачким кућама
организовање продајних изложби ;
издавачких кућа
Организација посете Сајму књига;
Учешће у припремању прилога за
школски лист, електронски лист, блог
и сајт (интернет презентацију школе)
Сарадња с локалном самоуправом у
вези с промовисањем књиге и читања;
Сарадња с просветним, научним,
куктурним и другим установама
Учествовање у разним видовима
усавршавања које организују стручни,
научни и други органи;
Индивидуални рад на сопственом
усавршавању праћењем стручне
литературе;
Учешће у раду актива школских
библиотекара
Обилазак издавачких кућа и књижара;

Библиотекари
Стручни
сарадници
Чланови секције

Извештаји
Каталог
сертифика
т

Библиотекари

Извештаји
Књига
инвентара

IX- VI

Библиотека
Директор
Библиотечка
Новинарска,
Литерарна секција
библиотекари

Извештаји
Записниц
и
Списак

IX- VI

Извештаји
Записници
Списак
Часопис
фотографи
је

IX- VI

Библиотекари
Библиотекари из
других
библиотека

Сертифика
ти
извештаји

IX- VI

библитекари

списак

IX- VI

IX- VI
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стручни
послови

Набавка књига и библиотечког
материјала;
Стручна обрада набављених књига;
Каталогизација

књига
извештаји

*** Напомена:
Поједине планиране активности планиране реализоваће се у зависности од развоја
тренутне епидемиолошке слике и препорука за безбедно реализовање наставног процеса.

5. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА
5.1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Одговорно лице (координатор): Марија Михајловић, професор српског језика
Остали чланови актива:
Снежана Ђорђевић, директор
Виолета Проданић, педагог
Ивана Орловић, психолог
Оливера Ђокић, професор разредне наставе,
Горица Младеновић, професор разредне наставе,
Милијана Петровић, професор разредне наставе,
Жаклина Јевтић, професор разредне наставе,
Марија Јовић Стевановић, професор разредне наставе,
Биљана Мрдаковић, професор српског језика (записничар),
Школски одбор – Весна Митевски
Савет родитеља – Горан Милановић
Ученички парламент – Новак Милановић
Делокруг рада:
Приоритети у остваривању образовно–васпитног рада кроз шест кључних области
обухваћених Акционим планом за школску 2020/21. годину, израђеним на основу
Развојног плана за период од 2019. до 2022. године.
Садржај рада
Израда плана рада и акционог плана
Стручног актива за развојно планирање за
школску 2020/21.годину
Анализа активности реализованих током
првог класификационог периода
Анализа активности реализованих током
првог полугодишта
Анализа активности реализованих током

Време реализације

Носиоци посла

август – септембар
2020.

Стручни актив за
развојно планирање

Новембар 2020.

Стручни актив за
развојно планирање
Стручни актив за
развојно планирање
Стручни актив за

Јануар 2021.
Април 2021.
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трећег класификационог периода
Анализа активности реализованих током
другог полугодишта
Израда извештаја о раду Стручног актива за
развојно планирање за школску 2020/21. г.

Јун 2021.
Јун 2021.

развојно планирање
Стручни актив за
развојно планирање
Стручни актив за
развојно планирање

АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

-школска 2020/21. годинаУ јуну 2019. године усвојен је нови Развојни план стручног актива за развојно
планирање. Нови Развојни план урађен је за временски период од 2019. до 2022. године
донет је у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС
бр.88/2017 члан 50) и Закона о основном образовању и васпитању (Сл.Гласник РС
бр.55/13, 101/2017, 27/2018 члан 26).
Развојни план школе је стратешки план развоја установе урађен на основу
извештаја о самовредновању, извештаја о остварености стандарда постигнућа ученика на
завршном испиту, извештаја о спољашњем вредновању саветника Министарства просвете,
резултата радионица које су организоване за Ученички парламент, чланове Наставничког
већа, Савета родитеља и Школског одбора.
У складу са Законом о основном образовању и васпитању (Сл.Гласник РС бр.55/13,
101/2017, 27/2018 члан 26), Развојни план садржи:
1) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика
на завршном испиту;
2) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је
потребна додатна подршка;
3) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и
родитељима;
4) мере превенције осипања ученика;
5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који
превазилазе садржај појединих наставних предмета;
6) план припреме за завршни испит;
7) план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте;
8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора;
9) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика;
10) план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника;
11) план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе;
12) план сарадње и умрежавања са другим школама и установама;
13) друга питања од значаја за развој школе.
Развојни план садржи и мерила за праћење остваривања развојног плана. Ове мере су
уткане у Развојни план кроз приоритетне циљеве, задатке и активности.
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Развојни план школе за временски период од 2019-2022. садржи, има следећу
структуру: 1.Чланови стручног актива; 2.Увод; 3. Анализа стања у школи (3.1 Извештај о
реализацији развојног плана 3.2 Изветај о самовредновању рада школе 3.3 Извештај о
постигнућима ученика на завршном испиту 4. Мисија и визија школе; 5. Планиране
активности (5.1 Школски програм и годишњи план рада 5.2 Настава и учење 5.3 Образовна
постигнућа ученика.. 5.4 Подршка ученицима 5.5 Етос 5.6 Ресурси 5.7 Руковођење,
организација и обезбеђивање квалитета) 6. Вредновање.
На основу Развојног плана урађен је Акциони план за школску 2020/ 2021. годину.
Област 1: Програмирање, планирање и извештавање
Развојни циљ број 1: Развијање међупредметних компетенција ученика
Задаци
Активности
Време
Носиоци посла
реализације
1.Повезивање исхода и
Наставници
садржаја програма наставе и
разредне и
Планирање/креирање
учења са развијањем
предметне наставе;
наставе и учења
међупредметних
оријентисаних на
компетенција;
исходе и процес
Руководиоци
учења у циљу развоја
2.Израдити усклађене
разредних и
међупредметних
планове рада тимски, у
стручних већа
компетенција
оквиру стручних већа с
Јун, август
освртом на активности које 2020.
доприносе развоју
међупредметних
Компетенција
Развојни циљ број 2: Развијање и усклађивање планова рада према програму наставе и
учења са различитим потребама ученика у реалном окружењу
Задаци
Активности
Време
Носиоци посла
реализације
1.Примена
диференцијације и
индивидуализације у
настави;

Израдити ИОП-е на
основу анализе
напредовања
ученика у учењу

2. Израдити планове
на основу постојећих
потреба и ресурса;
3. Годишње и оперативно
планирање ускладити са
исходима;

Тим за ИОП;
Наставници
предметне и
разредне наставе;
Јун, август
2020.

Педагошко психолошка служба

4.Израдити ИОП-е за
ученике којима је потребна
додатна подршка у настави;
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5.Израдити ИОП-е за
ученике који показују
посебна интересовања за
додатни рад.
Област 2: Настава и учење
Развојни циљ број 1: Осмишљавање наставе која води стицању функционалних знања
ученика
Задаци
Активности
Време
Носиоци посла
реализације
1. Реализоватиогледне и
угледнечасове у складу са
плановима рада
ипрограмима наставе и
учења оријентисаних
на исходе;

Побољшањеквалитета
наставе
кроз примену
савремених метода,
облика и средстава

2. Релизовати активну
наставу оријентисануна
исходе коришћењем
иновативних иефикасних
методанаставе развијајући
Током школске
међупредметнекомпетенције; 2020/21. године
у складу са
3. Осмишљавање
Годишњим
наставе коришћењем
планом
различитих метода и
рада;
техника радиразвијања
међупредметних
компетенција;

Наставници
разредне и
предметне
наставе;

Стручна већа;

4. Реализовати
диференциранунаставу у
складу сапотребама ученика;

Праћење и
вредновање
активности и
постигнућа ученика
у односу на исходе и
компетенције

5. Осмишљавање и
реализација наставе на
даљину кроз платформу
Microsoft Teams
1.Израдити, пратити и
вредноватиинструменте за
праћење у односу на
напредовање ученика
2.Процена потреба ученика

септембар 2020.
година

Наставници
разредне и
предметне
наставе;
Стручна служба
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Учешће ученика у
реализацији наставе

за додатном подршком у
учењу
1.Припремити и
изводити предавања од
стране ученика

децембар-април
школске
2020/21. године

2.Израдити истраживачке
радове ученика (сарадња са
Регионалним центром
Крагујевац)

Ученици
Наставници
Стручна служба

3.Оспособити ученике за
евалуацију и самоевалуацију
и праћење сопственог
напретка
4.Оспособити ученике за
стицање знања коришћењем
додатних наставних
средстава
(енциклопедије, интернет...)
5. Оспособити ученике за
умеће решавања тестова
Знања
Област 3:

Образовна постигнућа ученика

Развојни циљ број 1: Унапређење знања ученика ради побољшања резултата на
завршном испиту и такмичењима
Задаци
Активности
Време
Носиоци посла
реализације
1.Анализа резултата
тестирања ученика и
резултата на завршном
испиту на нивоу стручних
већа;

Континуираним
радом доприноси се
већој успешности
ученика на
завршном испиту

2.Направити план припреме
за полагање завршног
септембариспита;
децембар
школске
3. Анализирати постигнућа 2020/21. године;
ученика на завршном
испиту и такмичењима;

Стручна већа;
Стручна служба
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4.Прилагодити план
припремне наставе
резултатима пробног
завршног испита;

током другог
полугодишта
школске
2020/21. године

5. Прилагодити планове
додатне и допунске наставе
резултатима анализе успеха
ученика и резултатима
такмичења;

Праћење постигнућа
ученика који
показују посебна
интересовања за
слободне активности
и додатну наставу

6. Активно учешће ученика
у планирању и
организацији припремне
наставе
1.Идентификовати ученике
који показују посебна
интересовања за слободне
активности и додатну
наставу
2.Израдити и реализовати
планове рада додатне
наставе и секција

Учитељи;
Наставници;
септембар
школске
2020/21. године

Стручна служба

3.Евалуација постигнутих
резултата рада:
полугодишња и годишња
Област 4 : Подршка ученицима
Развојни циљ број 1: Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика
Задаци
Активности
Време
Носиоци посла
реализације
1.Анкетирати ученике на
Наставници
крају школске године ради
разредне и
Прилагођавање
идентификације потреба и
предметне наставе;
понуде слободних и интересовања у областима
стручна
ваннаставних
слободних и ваннаставних
август 2020. и
служба;
aктивности
активности;
2021. године
потребама
и интересовањима
2.Израдити планове рада
Наставници
ученика
слободних и ваннаставних
активности ученика у
складу са ученичким
Стручно веће
потребама и
учитеља
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интересовањима;
3.Обезбедити услове за
реализацију слободних
активности ради
унапређивања и
осавремењавања њиховог
рада;

Стручно веће
наставника
Директор

4. Организовати посете
сајмовима и примереним
манифестацијама
1.Усклађивање плана
Професионалне орјентације
са потребама ученика;

Планирање и
спровођење
активности у циљу
подстицања развоја
професионалне
оријентације

Укључивање већег
броја ученика у рад
ученичких
организација

2.Организовати предавања
и радионице у циљу развоја
Професионалне
оријентације ученика;

Педагошкопсихолошка служба
у току
школске
2020/21. године

3. Кроз наставни рад
подстицати професионални
развој ученика;
4. Одржавати сарадњу у
оквиру пројекта
„Професионална
орјентација на преласку у
средњу школу“
1. Побољшати сарадњу
ученичког парламента и
постојећих ваннаставних
активности;
2. Организовати
вршњачку едукацију у
складу са потребама
ученика;
3. Укључити већи број
ученика у рад Црвеног
крста;

Одељењске
старешине осмог
разреда
Тим за
професионалну
орјентацију

у току
школске
2020/21. године

Ученички
парламент
Директор
Наставници
разредне и
преметне наставе

4. Укључити већи број
ученика у рад Заједнице
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ученика школе;
5.Укључити већи број
ученика у спотске
активности;
6.Организовати изложбе,
дебате, књижевне вечери,
квизове знања у сарадњи са
ученичким организацијама
и постојећим ваннаставним
активностима
Област 5: Етос
Развојни циљ број 1: Јачање васпитне улоге школе неговањем сигурне и безбедне средине
за ученике
Задаци
Активности
Време
Носиоци посла
реализације
1. Активно деловање и
реаговање Тима за
превенцију дискриминације,
насиља,
злостављања и
Тим за заштиту
занемаривања
ученика од
1.1. Евалуација рада
дискриминације,
Неговање
Тима за превенцију
насиља,
позитивне
дискриминације,
злостављања,
атмосфере у школи насиља, злостављања и
занемаривања;
и позитивног
занемаривања и истицање
модела
позитивних ефеката
током
понашања ученика промене;
школске 2020/21. Директор;
у
године
циљу превенције
2. Организовати едукацију у
Педагог;
насиља,
циљу превенције
злостављања и
дискриминације, насиља,
Психолог;
занемаривања
злостављања и
занемаривања
2.1 Израдити и пратити план
рада едукације у циљу
Превенције дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања;
2.2. Евалуација плана рада
едукације у циљу превенције
дискриминације, насиља,
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злостављања и
занемаривања и истицање
позитивних ефеката
промене;
2.3 Организовати дебате и
трибине за ученике,
родитеље и наставнике на
тему проблема насиља;
3. Анимирати ученике да
учествују у разноврсним
друштвено-корисним,
спортским, хуманитарним и
културним активностима;
4. Успоставитисарадњу са
другимшколама и
установама (Центар
за социјални рад, ПУ
Баточина) у
циљуПревенције
дискриминације, насиља,
злостављања
изанемаривања;
5. Изабрати примерне
ученике и истицати их као
модел понашања
млађим ученицима;
1.Интерна обука наставника Почетак школске
-Психолог;
– презентације на
2020/21. године;
Наставничким већима;
Развијати
2.Похађање
-Одељењске
компетенције
акредитованих
старешине;
наставника за
семинара;
решавање
3. Сарадња са Центром за
ситуација
социјални рад и
-Директор;
насиља
Полицијском управом;
4. Водити документацију о
-Комисија за
спровођењу појачаног
Током школске
спровођење
васпитаног рада;
године
васпитно5. Евалуација спроведених
дисциплинских
активности и истицање
мера;
позитивних ефеката
промене
Развојни циљ број 2:
Побољшање квалитета међуљудских односа
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Задаци

Активности
1. Укључити
родитеље, као
представнике своје
стурке, у едукацију
ученика;

Унапређење
сарадње са
родитељима

Време реализације
током школске
године;

Носиоци
посла
-Наставници

-Родитељи
-Стручна
служба

2. Организовати
стручна предавања
за родитеље ученика
из различитих
области(васпитавање,
пубертет, учење,
комуникација,
болестизависности...);

-Директор

-Ученици

3. Организовати
заједничка дружења
ученика, родитеља и
наставника (излети,
путовања, журке,
прославе...)

Побољшање
међуљудске односе
на релацији
наставник – ученик

4. Укључити
родитеље у
дежурство у школи
приликом прослава,
излета, завршног
испита ...;
1. Организовати за
ученике веселе
суботе различитих
садржаја(игре нашег
детињства, спортска
такмичења,
друштвене игре,

-Наставници
током школске
2020/21. године

-Ученички
парламент
-Ученици

енигматика...);
2. Организовати
посете различитим
институцијама
културног и јавног
живота;
3. Организовати
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излете у околини;
4. Организовати
тематске дане(Дан
толеранције, Дан
заштите животне
средине...);
1. Организовати
дискусије на
релацији наставник –
наставник;
Побољшати
међуљудске односе
међу запосленима у
школи

2.Организовати
излете и дружења за
запослене у школи;

-Директор;
континуирано
током године;

-Наставници;

3. Организоватирадионице
запобољшањесоцијалних
Вештина(комуникац
ијских)
Област 6: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима
Развојни циљ број 1: Побољшање материјално – техничке опремљености школе
Задаци
Активности
Време
Носиоци посла
реализације
1.Набавити наставна
средства за кабинетеу
предметној настави
Модернизовати
Кабинетесавременим 2.Набавити
током школске
наставним
интерактивне таблеза
2020/21. године Директор
средствима
кабинете
3.Направити план коришћења
постојећих
наставних средстава

Стручни активи

4. Обезбедити обуку
наставника ради коришћења
савремених наставних
средстава (интерактивна
табла)
Развојни циљ брoj 2: Унапредити постојећи систем стручног усавршавање наставника,
стручних сарадника и директора у школи
Задаци
Активности
Време
Носиоци посла
реализације
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1.Ускладити планстручног
усавршавања инапредовања
сапотребамазапослених;

Примењивање
знањаса стручних
усавршавања у
свакодневном раду
ушколи

2. Oрганизоватиразличите
обликестручногусавршавања
ускладу са
потребамаустанове;
3. Наставнициучествују у
радуструковнихудружења;

Тим за
професионални
развој
током школске
2020/21. године
Наставници

4. Индивидуалнаанализа и
Континуиранопраћење
стручногусавршавања и
напредовања
ипрофесионалногразвоја
наставника истручних
сарадника
Развојни циљ брoj 3: Ради ефикасније организације рада школе наставно и ваннаставно
особље благовремено информисано са актуелним дешавањима у школи
Задаци
Активности
Време
Носиоци посла
реализације
1.Развити систем
Директор
информисања о свим
важним питањима из живота
Стручни
Израда месечних
и рада школе;
сарадници
календара
2.Редовно ажурирати
током школске Секретар школе
активности
огласну таблу, сајт школе и
2020/21. године Тим за маркетинг
фејсбук страницу у складу
са актуелним догађајима;
Развојни циљ брoj 4: Укључивање у нове пројекте и одржавање сарадње са другим
школама и установама
Задаци
Активности
Време
Носиоци посла
реализације
1. Пратитирелевантне
Директор
конкурсеза развојне
Укључити школу у
пројекте;
националне и
2.Израдити
током школске Стручни
међународне
предлогпројеката и
2020/21. године сарадници
развојне пројекте
учествовати на
конкурсима;
3. Реализоватиодобрене
Тим за пројекте
пројекате
Унапредити сарадњу и 1. Развијати сарадњу
умрежавање са
са основним и средњим
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другим школама и
установама

школама у окружењу;
2. Развијати сарадњу
Предшколком установом
3. Развијати сарадњу са
образовним, културним и

током школске
2020/21. године

Директор
Стручни сарадници

5.2. АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКOЛСКОГ ПРОГРАМА (РШП)
5.3.

Чланови Стручног актива за развој Школског шрограма у школској 2020/2021.
години су:
• Лидија Станковић;
• Милан Милошевић;
• Александра Младеновић;
• Виолета Проданић;
• Биљана Милановић;
• Милица Павловић;
• Милијана Петровић;
• Марко Илић.
Стручни актив за развој Школског програма:
• стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада
школе;
• прати остваривање програма образовања и васпитања;
• стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
• вреднује резултате рада наставника;
• прати и утврђује резултате рада деце и ученика;
• предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у процесу
образовања и васпитања
• обезбеђује смосталност и флексибилност наставника у приступу наставном
процесу и доношењу професионалних одлука у складу са законом;
• учествује у изради Школског програма;
• процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане задатке и
опште и посебне стандарде знања;
• учествује у унапређењу Школског програма руководећи се резултатима процеса
евалуације и властите процене своје образовне праксе;
• утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекат Школе) којима
Школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своје знање, задовоље
интересе, интересовања и потребе;
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•
•
•
•
•

•
•
•

прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада
школе
припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма;
процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и
задатке, као и општих и посебних стандарда знања,
учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима
процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе,
утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима
школа пружа могућност да ученици додатно унапреде своја звања, задовоље
интересе , интересовања и потребе,
прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада
школе,
обавља и друге послове по налогу директора и Наставничког већа.
План рада Актива за РШП

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Август /септембар

септембар,
октобар
2020.год.

Фебруар
2021.год.

децембар
јануар 2021.

јануар,
фебруар,
март 2021.

САДРЖАЈ

РЕАЛИЗАТОРИ

ЕВАЛУАЦИЈА

Израда плана

Чланови стр.актива

План рада актива

-Утврђивање фонда часова и предмета
-Распоред писмених – контролних
задатака, додатна, допунска, секције,
слободне активности
- Анализа остварености Школског
програма на крају првог
класификационог периода
-План посета часовима

Полугодишњи извештај о раду актива израда
-Анализа остварености Школског
програма на крају првог
класификационог периода
-Сарадња са осталим стручним органима
и
тимовима ради евидентирања измена и
допуна Школског програма
- Анализа посете часовима
-Анализа остварености Школског
програма
на крају првог полугодишта
-Посете часовима
-Такмичења
-Спортскеактивности

-директор
-предметни
наставници
-одељенске
старешине
-руководилац
одељењског већа

Писана анализана
стручним
састанцима
Актива-записник

педагог

Писане припреме за
часове, план посете и
извештаји о
посећеним часовима

Чланови актива

Извештај

-руководилац
актива
-чланови актива
-директор
- педагог

Писана анализа на
стручним
састанцима
Актива-записник

Предметни
наставници
директор
-педагог
-предметни
наставници
-наставници
разредне наставе

Извештаји и анализе са
посећених часова
Писана анализа н
стручним састанцима
Актива
Извештаји о
реализованим
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Хуманитарне акције
-Израда процедуре за екскурзије,
зимовање и наставу у природи

Увид у полугодишње извештаје

Март 2021.

април,
мај
2021.

јун,
јул,
август 2021.

-Анализа остварености Школског
програма
на крају трећег класификационог
периода
- Посете часовима

-Анализа остварености Школског
програма на крају другог полугодишта
-Анализа остварености Школског
програма на крају школске године
- Посете часовима
-Такмичења
-Спортске активности
-Сарадња са осталим стручним органима
и тимовима ради евидентирања измена и
допуна Школског програма
-Израда извештаја о раду актива
-Избор нових чланова и руководства
актива,предлози и измене у плану рада

-одељењске
старешине
Чланови Ученичких
организација –
Вршњачки тим и
Ученички парламент
-руководиоци
одељењског
већа
Чланови стручног
актива за развој
Школског програма,
ТЗС и Стручни
актив за развојно
планирање
Педагошки
колегијум, Тим за
праћење квалитета и
развој установе
-одељенске
старешине
- руководиоци
Одељењског
већа
-директор
- педагог
-одељењске
старешине
-руководиоци
одељењског
већа
-директор
-педагог
-предметни
наставници
-чланови
актива
-руководилац
Актива

такмичењима,
спортских и
хуманитарних акција,
извештаји и
фотографије са
екскурзија, зимовања и
наставе у природи

Записници о прегледу у
свескама свих
наведених тимова

Писана анализа на
стручним
састанцима
Актива - записник
Извештаји и
припреме са
посећених часова
Писана анализа на
стручним
састанцима
Актива- записник
Извештај о раду
Стручног актива за
развој школског
програма за школску
2019/2020. годину

План рада Стручног актива за РШП састављен је начелно на почетку школске
године, тако да су могуће допуне и промене истог у складу са потребом током реализовања
Школског програмау складу са Школским оперативним планом у ванредним ситуацијама,
важећим у школској 2020/2021. години.
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6. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
6.1. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установеу школској 2020/2021.год. су:
Др Снежана Ђорђевић директор школе,
Виолета Проданић, педагог,
Марко Илић проф.географије,
Оливера Ђокић проф.разредне наставе,
Горица Младеновић проф.разредне наставе,
Сузана Димитријевић проф.разредне наставе,
Мирјана Димић проф.разредне наставе,
Маја Лакетић проф.енглеског језика, Наташа Васић проф.енглеског језика,
Петар Пантовић проф.математике,
Марина Богдановић, проф.енглеског језика
Општи циљеви имплементације и праћења образовних стандарда су:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Рад и сарадња са директором школе;
Рад са наставницима;
Рад са ученицима;
Рад у стручним органима;
Истраживање образовно-васпитне праксе.
ОПШТИ ЦИЉЕВИ:
Праћење усклађености активности Тима са развојним планом и реалним стањем у
школи;
Праћење реализације циљева и задатака и остварености стандрда наставних
предмета;
Праћење постигнућа ученика;
Вредновање постигнућа ученика у односу наобразовне стандарде-подизање
квалитета рада установе.
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План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
Активност
Циљ активности
Носиоци
ПРАЋЕЊЕ ВРЕДНОВАЊА
РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА,
ТЕЛА И ТИМОВА
Систематизовање података о
активностима стручних органа,
тела и тимова у школи из
извештаја о раду и реализацији
планираних активности
ПРЕДЛОГ МЕРА

Увид у планове рада
стр.тимова, актива и
комисија

ФОРМИРАЊЕ БАЗЕ
ПОДАТАКА ГЛОБАЛНИХ И
ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА
- Праћење редовности и
садржаја планова
ПРЕДЛОГ МЕРА
ДИНАМИКА ОЦЕЊИВАЊА У
ПРЕДМЕТНОЈ И РАЗРЕДНОЈ
НАСТАВИ
Праћење динамике по
предметима/ по Правилнику о
формативном и сумативном
оцењивању
ПРЕДЛОГ МЕРА

Увид у глобалне и
оперативне планове рада,
њихове остварености,
прилагођености саставу и
захтевима одељења и
садржајима који се реализују

Педагог школе

Увид у динамику
оцењивања, познавања
Правилника од стране
наставника и редовност у
оцењивању и давању
препорука за напредовање
ученика

Тим за
самовредновање
Тим за праћење
квалитета,
Директор,
педагог

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
РАЗВОЈА
МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И
ОСТВАРИВАЊЕ ИСХОДА
ОДНОСНО СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА
- Прикупљање података
угледних, пројектних и
тематских наставних и
ваннаставних активности и
иницијативама у циљу развоја
предузетништва
- Анализа података добијених
анализом успеха ученика на
крају класификационих периода
- Анализа података добијених

Увиђање редовности и
правилности рада
( оставривање планираних
активности) тимова,
комисија и актива

Увид у редовност одржавања
наведених облика часова,
остваривања прописаних
исхода и стандарда, примене
иновативних и
функционалних модела
наставе, праћење успеха и
напредовања ученика

Тим за
самовредновање
Актив за развојно
планирање
Тим за
обезбеђивање

Директор школе
Тим за развој
међупредметних
компетенција
Тим за
имплементацију
образовних
стандарда
Тим за
обезбеђивање
квалитета рада

Време /
индикатори
На почетку
школске
године
На
полугодишт
у и на крају
школске
године

На
класификаци
оним
периодима,
полугодишт
иму

Током
школске
године
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анализом успеха ученика на
иницијалном процењивању и на
завршном испиту
ПРЕДЛОГ МЕРА
ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА
ПРОФЕСИОНАЛНОГ
РАЗВОЈА
- Анализа планираних и
остварених облика стручног
усавршавања на основу
Извештаја Тима за
професионални развој
- Предлог мера
УВИД У ИНОВАТИВНЕ
МОДЕЛЕ НАСТАВЕ И
ЊИХОВУ ПРИМЕНУ
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА, РАД
НА ПЛАТФОРМИ
MICROSOFT TEAMS
ИЗВЕШТАВАЊЕ О
СИСТЕМАТИЗОВАНИМ
ПОДАЦИМА И
ПРЕДЛОЖЕНИМ МЕРАМА

Увид у планиране и
реализоване облике стручног
усавршавања у Установи и
ван ње
( семинари) и у примену
стечених искустава и знања
са семинара

Практична примена и њена
функционалност

Увид у извештаје и анализа
истих, њихове потпуности и
систематичности.

Тим за
професионални
развој
Директор школе

Тим за праћење
квалитета
Тим за
самовредновање
Тим запраћење
квалитета
Тим за
дигитализацију
Школски одбор,
Педагошки
колегијум, Тим за
самовредновање,
Тим за
обезбеђивање
квалитета рада
установе и
Наставничко веће

Током
школске
године

Током
године
Током
године
На
полугодишт
у и на крају
школске
године

ЗАКЉУЧАК: Тим за имплементацију и праћење образовних стандарда на крају првог
полугодишта и на крају школске године поднеће извештај о раду и реализованим
активностима Директору школе, Наставничком већу и Педагошком колегијуму.
6.2. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета,
специфичних тешкоћа у учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању
и васпитању школа обезбеђује отклањање физичких и комунацијских препрека и зависно
од потреба, доноси и индивидуални образовни план ( ИОП1 или ИОП2 ) којим би се
отклониле физичке и комуникацијске препреке. За ученика са изузетним спообностима
школа доноси ИОП3.
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Циљ ИОП-а је: постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован
образовно- васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.
Задаци тима за инклузивно образовање :
▪ Доношење плана и програма рада;
▪ Организовање активности на основу програма;
▪ Сарадња са интерресорном комисијоМ;
▪ Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и
потреба за додатном подршком;
▪ Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и
евалуација;
▪ Вредновање остварености и квалитета програма рада;
▪ Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика;
▪ Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју;
▪ Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју;
▪ Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног
усавршавања наставника
Предвиђена је јединствена методологија за израду ИОП-а, која обухвата следеће
кораке:
▪
▪
▪
▪

Анализа ситуације и прикупљање података о детету,
Израда педагошког профила детета,
Одређивање приоритета у пружању подршке,
Развиајње стратегије подршке, крајњих циљева пружања подршке и детаљног
плана активности.

Приступање изради ИОП-а за ученике којима је потребан, биће након опсервације
од почетка школске године, а по потреби биће рађени на свака 3 до 6 месеци. Могућа је и
чешћа израда уколико се планирани задаци остваре у краћем периоду. На крају школске
године биће израђени извештаји који ће садржавати информације о нивоу постигнућа и
остварености ИОП-а.
На основу члана 126. став 4. тачака 15) Закона о основама система образовања
иваспитања ( » Службени гласник РС « , бр.88/17, 27/18 и 10/19 ) директор школе је
образовао Стручни тим за инклузивно образовање.
Стручни тим за инклузивно образовање чине:
1. Ивана Миленовић, дефектолог,
2. Ивана Орловић, психолог,
3. Виолета Проданић, педагог,
4. Марија Михајловић, професор српског језика,
5. Виолета Николић, професор реазредне наставе,
6. Љиљана Трунић, професор реазредне наставе,
7. Оливера Ђокић,професор реазредне наставе,
8. Катарина Станковић,професор реазредне наставе,
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9. Снежана Станојевић, професор разредне наставе,
10. Лелица Николић, професор биологије,
11. Снежана Голубовић, професор немачког језика,
12. Јадранка Вељковић, професор математике,
13. Дејана Радивојевић Пекић, професор географије,
14. Драгослав Јовановић, професор физике,
15. Ивана Ђуричковић, професор српског језика,
16. Сузана Димитријевић, професор реазредне наставе,
17. Гордана Миленковић, професор реазредне наставе.
Стручни тим за ИО је направио Оперативни рада који је саставни део ГПРШ-а.
Редни
број

АКТИВНОСТ

1.

Израда Школског
плана акције за ИО

2.

Идентификација
ученика којима је
потребна подршка у
образовању и
надарених ученика од
1 до 8.разреда
Доношење ИО-а на
предлог Стручног
тима за инклузивно
образовање
- Педагошки
колегијум
Информисање и
усвајање ИОП-а:
Школски одбор, Савет
родитеља,Наставничко
веће
Анализа
идентификиваних
ученика којима је
потребна образовна
подршка од 1 до
8.разреда за ИО и
дефинисање потреба
школе за ИОП
Консултације и
сарадња са
родитељима ученика
којима је потребна
додатна подршка

3.

4.

5.

6.

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

Израђен план
активности за ИО за
школску
2020/21.годину
Списак ученика
којима је потребна
образовна подршка

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМЕ

Чланови Стручног
тима

Годишњи план
рада школе за
2020/21 годину

Септембар

Разредне
Извештај СТ
старешине од 1 до
8.разреда, Стручни
тим

Септембар,
Током
године

Сагласност ПК са
предложеним ИОПима

Чланови Стручног
тима за
инклузивно
обраовање

Одлука СТИО,
записник ПК,
одлука ПК

Септембар

Информисаност о
ИОП-у свих органа
школе

Директор,Чланови
Стручног тима

Одлука СТИО
тима,
записници
ШО, СР,НВ

Септембар

Разредне
старешине,
Стручни тим ИО

Извештај,
записник
СТИО,
записник са ПК

Октобар/
Новембар

Коначна израда
списка ученика
којима је потребна
образовна подршка и
надарених ученика

Запажање и
усаглашавање
родитеља и
наставника о
постигнућима

Разредне
Писмена
старешине,
сагласност
Родитељи.Стручни родитеља
сарадници

Септембар/
Децембар
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7.

8.

9.

Израда листе са
предложеним
ученицима,
одређивање врсте
ИОП-а и израда ИОПа
Опсервација и
праћење постигнућа и
напредовања ученика
којима је потребна
образовна подршка

ученика у процесу
наставе
Изграђена коначна
листа ученика ИОП-а,
одређена категорија
ИОП-а и израђен
ИОП за сваког
конкретног ученика
Договор о мерама за
конкретне ученике и
ситуације

Разредне
старешине,
Предметни
наставници
Стручни тим и
Родитељи
Разредне
старешине,
Предметни
наставници
Стручни тим и
Родитељи

Извештај,
записник
СТИО,
записник са ПК

Новембар/
Децембар

Педагошка
документација
ученика ИОП
документација

Новембар/

Израда стратегије за
образовну подршку
ученицима

Стручни тим за
инклузивно
образовање

Извештаји,
записници,

Реализација и праћење
ИОП-а

Бележење промена
понашања и
постигнућа код
ученика са ИОП

Разредне
старешине,
Предметни
наставници
Стручни тим и
Родитељи

Педагошка
документација

Предлагање чланова
тимова за ПДП и
формирање тимова за
пружање додатне
подршке ученицима

Стратегија за
образовну подршку
за конкретне ученике
и ситуације

Директор, СТИО
тим

Анализа,
репланирање,
ревизија,
модификација ИОП-а

Ревидирани ИОП-и за
конкретне ученике

Тим за ИОП,
Стручни тим

Успостављање
сарадње са
установама,
удружењима и
појединцима у циљу
унапређивања
инклузивног
образовања

Децембар

Током
школске
године

Мишљење
Интерресорне
комисије

Сарадња са
интерресорном
комисијом на нивоу
општине.
10.

11.

12.

Решења
члановима
тима за ПДП

Педагошка
документација
ученика ИОП

Новембар/
Јун

Октобар/
Током
школске
године
Децембар/
јун
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уколико је потребна
13.

14.

15.

документација

Вредновање
постигнућа ученика са
ИОП-ом на крају
школске године у
сарадњи са
родитељима

Процена
родитеља,разредних
старешина и стручног
тима о постигнућима
и напредовању
ученика-израда
извештаја

Разредне
старешине,
Родитељи

Педагошка
документација
ученика, ИОП
документација

Мај/

Информисање
Педагошког
колегијума,
Наставничког већа,
Школског одбора о
спровођењу и
реализацији ИОП-а
током школске
2020/21.године

Информисање
стручних органа и
Већа о ИО и ИОП

Стручни тим

Педагошка
документација
ученика, ИОП
документација,
извештаји о
раду

Јун/

Израда плана
активности Стручног
тима за ИО за школску
2021/2022.године

Израђен план
активности Стручног
тима за ИО за
школску

Стручни тим

2021/2022. годину

Педагошка
документација
ученика, ИОП
документација,
извештаји о
раду

Јун

Август

Јун/
Август
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6.3. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Ред.
Бр.

АКТИВНОСТ

ЦИЉ
АКТИВНОСТИ

1.

Анализа рада Тима за
самовредновање за претходну
школску годину и анализа
реализованих активности у току
школске 2019/2020 и
подношење извештаја као и
Упознавање Наставничког већа,
Школског одбора и Савета
родитеља са извештајем ТЗС за
претходну школску годину

Утврђивање
степена
остварености
вреднованих
стандарда ради
утврђивања јаких
и слабих страна
рада школе

Руководилац
Тима са
члановима

Извештај
Тима за
школску
2019/2020.
годину

Август
2020. године

2.

Израда плана рада тима за
самовредновање рада школе за
школску 2020/2021. годину и
подела упознавање колектива
са планом и програмом и
истицање програма на видном
месту

Израдити план
рада Тима водећи
рачуна о кључним
областима
вредновања

Руководилац
Тима са
члановима

План Тима за
самовреднова
ње рада
школе

Септембар
2020. године

3.

Подела задужења члановима
подтимова у вези са кључним
областима вредновања

Руководилац
Тима са
члановима

Записник са
састанка тима

Септембар
2020. године

4.

Активности из области
Подршка ученицима планирање редовне наставе уз
јасно дефинисање циљева и
исхода уз примену савремених
метода уз корелацију међу
предметима; утврђивање
постојања критеријума
оцењивања на нивоу стручних
већа и упознавање ученика са
критеријумом оцењивања,
израда тестова на нивоу
стручних већа, израда и
имплементација плана за
спровођење инклузивне праксе

Утврђивање
носилаца
појединачних
активности у
оквиру подтимова
Анализа планова
ради утврђивање
постојања свих
неопходних
елемената,
усклађивање
критеријума
оцењивања на
нивоу стручних
већа,
израда
јединствених
тестова на нивоу
стручних већа,
анализа плана за
спровођење
инклузивне
праксе

Чланови
подтима
задужени за
област
Подршка
ученицима,
руководиоци
стручних већа,
чланови Тима
за инклузивно
образовање

Записник
Септембар
тима и
2020. године
извештаји и
записници
стручних већа
и план Тима
за инклузивно
образовање

Анализа
спроведеног

Чланови
подтима

5.

Активност у оквиру области
Постигнућа ученика -

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОР
И

ВРЕМЕ
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6.

7.

8.

9.

спровођење иницијалног
процењивања ученика свих
разреда

иницијалног
тестирања

задужени за
област
Постигнућа
ученика

Евиденција
Стручних
већа

Активности из кључне области
Настава и учење - праћење рада
и вођење адекватне педагошке
евиденције-формативно и
сумативно оцењивање као и
прилагођавање рада на часу
образовно-васпитним
потребама ученика

Утврђивање
квалитета
педагошке
документације као
и степена примене
одредби
Правилника о
оцењивању као и
утврђивање у
којиј мери
наставници
приликом
реализовања
наставног процеса
воде рачуна о
образовноваспитним
потребама
ученика

Чланови
подтима
задужени за
област Настава
и учење,
Тим за
обезбеђивање
квалитета и
развој установе

Евиденција
Тима за
обезбеђивање
квалитета и
развој
установе

Активност из кључне области
Настава и учење -договор о
састављању и спровођењу
анкете међу ученицима и
наставницима из области
Настава и учење у којој ће се
акценат ставити на стандарде
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 са свим
индикаторима
Активност из области
Образовна постигнућа ученика–
анализа успеха и дисциплине
ученика на крају првог
тромесечја школске 2020/2021.
године

Подела задужења
у вези са анкетом
из области
Настава и учење

Чланови
подтима
задужени за
област Настава
и учење

Записник са
састанка тима

Новембар
2020. године

Утврђивање
оствареног успеха
ученика и
упоредна анализа
ради дефинисања
неопходних мера
за унапређење
успеха

Чланови
подтима
задужени за
област
Постигнућа
ученика, ППС

Новембар
2020. године

Утврђивање
степена
остварености
стандарда у

Чланови
подтима
задужени за
област Настава

Записник са
састанка
тима,
извештај
ППС-е,
Записници са
седница
Одељенских
већа и
Наставничког
већа,
извештаји
одељенских
старешина
Записник са
састанка тима
– извештај о
анализи

Активност из кључне области
Настава и учење -спровођење
анкете из области Настава и
учење међу ученицима и

Октобар
2020. године

Децембар
2020. године
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наставницима, анализа
резултата и сачињавање
извештаја

оквиру области
Настава и учење

и учење

анкете

10.

Активност из кључне области
Организација рада школе,
управљање људским и
материјалним ресурсима анализа остварености стандарда
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 са свим
индикаторима и сачињавање
извештаја

Чланови
подтима
задужени за
област
Организација
рада школе,
управљање
људским и
материјалним
ресурсима

Записник са
састанка
тима,
извештај
подтима о
реализованој
чек листи

Децембар
2020. године

11.

Активност из области
Образовна постигнућа ученика
- анализа успеха и дисциплине
ученика на крају првог
полугодишта школске
2020/2021. године

Утврђивање
степена
остварености
стандарда у
оквиру кључне
области
Организација рада
школе, управљање
људским и
материјалним
ресурсима
Утврђивање
оствареног успеха
ученика и
упоредна анализа
ради дефинисања
неопходних мера
за унапређење
успеха

Чланови
подтима
задужени за
област
Постигнућа
ученика, ППС

Јануар 2021.
године

12.

Активност из области
Организација рада школе,
управљање људским и
материјалним ресурсима – чек
листа

Утврђивање
степена
остварености
стандарда у
оквиру кључне
области
вредновања

13.

Активност из области Подршка
ученицима - договор о
састављању и спровођењу
анкете међу ученицима у
оквиру ове обалсти вредновања

Подела задужења
у вези са анкетом
из области
Подршка
ученицима

Записник са
састанка тима

Фебруар
2021. године

14.

Активност из кључне области
Подршка ученицимаспровођење анкете међу

Утврђивање
степена
остварености

Чланови
подтима
задужени за
област
Организација
рада школе,
управљање
људским и
материјалним
ресурсима
Чланови
подтима
задужени за
област
Подршка
ученицима,
чланови Тима
за подршку
ученицима
Чланови
подтима
задужени за

Записник са
састанка
тима,
извештај
ППС-е,
Записници са
седница
Одељенских
већа и
Наставничког
већа,
извештаји
одељенских
старешина
Записник са
састанка
тима,
Извештај о
спроведеној
чек листи

Записник са
састанка
тима,

Март 2021.
Године

Јануар 2021.
године
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ученицима и, анализа резултата
и сачињавање извештаја

15.

Активност из области
Образовна постигнућа ученика
анализа успеха и дисциплине
ученика на крају трећег
класификационог периода
школске 2020/2021. године

15.

Активност из области
Образовна постигнућа ученика:
анализа пробног завршног
испита и подношење извештаја

16.

Активност из области Подршка
ученицима – евалуација
програма професионалне
оријентације

17.

Активности из области
Образовна постигнућа ученика
- анализауспеха и дисциплине
ученика на крају школске
2020/2021. године

стандарда у
оквиру кључне
области Подршка
ученицима ради
дефинисања мера
за унапређење ове
области
Утврђивање
оствареног успеха
ученика и
упоредна анализа
ради дефинисања
неопходних мера
за унашпређење
успеха

област
Подршка
ученицима,
чланови Тима
за подршку
ученицима

извештај о
анализи
анкете

Чланови
подтима
задужени за
област
Постигнућа
ученика, ППС

Април 2021.
Године

Утврђивање
оствареног успеха
ученика осмог
разреда на сва три
теста пробног
завршног испита и
дефинисање мера
за унапређење
успеха као и
ефикаснијег
планирања
припремне
наставе
Утврђивање
степена
остварености
планираних
активности у
оквиру Комисије
за професионалну
оријентацију

Чланови
подтима
задужени за
област
Постигнућа
ученика,
руководиоци
стручних већа
оних предмета
који су у
саставу
завршног
испита
Чланови
подтима
задужени за
област
Подршка
ученицима,
Комисија за
професионалну
оријентацију
Чланови
подтима
задужени за
област
Постигнућа
ученика, ППС

Записник са
састанка
тима,
извештај
ППС-е,
Записници са
седница
Одељенских
већа и
Наставничког
већа,
извештаји
одељенских
старешина
Записник са
састанка
тима,
извештај
ППС-е,
извештаји
стручних већа
у вези са
пробним
завршним
испитом
Записник са
састанка
тима,
извештај о
извршеној
евалуацији

Јун 2021.
године

Записник са
састанка
тима,
извештај
ППС-е,
Записници са
седница
Одељенских

Јун 2021.
године

Утврђивање
оствареног успеха
ученика и
упоредна анализа
ради дефинисања
неопходних мера
за унапређење
успеха

Мај 2021.
године
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18.

Евалуација рада Тима и
степена реализације
планираних активности и
израда извештаја

Утврђивање
степена
остварености
стандарда у
оквиру свих
области
вредновања и
дефинисање мера
за унапређење
постојећег стања,
упознавање
колектива са
степеном
реализације
задатака-снагама
и слабостима
области
вредновања

Руководилац
Тима са
члановима

19.

Активност из области
Образовна постигнућа ученика:
анализа завршног испита и
подношење извештаја

Утврђивање
оствареног успеха
ученика осмог
разреда на сва три
теста пробног
завршног испита и
дефинисање мера
за унапређење
успеха као и
ефикаснијег
планирања
припремне
наставе

Чланови
подтима
задужени за
област
Постигнућа
ученика,
руководиоци
стручних већа
оних предмета
који су у
саставу
завршног
испита

већа и
Наставничког
већа,
извештаји
одељенских
старешина
Записник
тима и
извештај,
извештај са
седнице
Наставничког
већа

Записник са
састанка
тима,
извештај
ППС-е,
извештаји
стручних већа
у вези са
пробним
завршним
испитом

Јун 2021.
Године

Август
2021.
Године

Циљеви тима су:
• Унапређење квалитета рада школе
• Унапређење квалитета наставно-образовног процеса
• Унапредити квалитет школских постигнућа
• Усаглашавање стандарда квалитета рада
• Примена стандарда у пракси
• Обезбедедити одговорност свих актера у васпитно-образовном процесу
• Самовредновање рада свих актера у васпитно-образовном процесу школе.
Тим за самовредновање рада школе ОШ „Свети Сава“ чине:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Др Снежана Ђорђевић, директор школе;
Александра Младеновић, професор историје;
Бојан Илић, професор енглеског језика;
Наташа Васић, професор енглеског језика;
Милијана Петровић, професор разредне наставе;
Марија Михајловић, професор српског језика;
Марија Милојевић, професор српског језика;
Снежана Иветић, професор математике;
Марина Ковановић, професор физике;
Соња Тројановић, професор математике;
Валентина Радевић, професор математике;
Петар Пантовић, професор математике;
Дејана Радивојевић Пекић, професор географије;
Чланови тима су и по један члан Школског одбора, Савета родитеља и Ученичког
парламента.
У току школске 2020/2021. године Тим за самовредновање рада школе ће вредновати
четири кључне области:
• Настава и учење – чланови тима задужени за ову област су Александра
Младеновић, Наташа Васић и Милијана Петровић;
• Образовна постигнућа ученика - чланови тима задужени за ову област су
Валентина Радевић, Соња Тројановић и Снежана Иветић;
• Подршка ученицима - чланови тима задужени за ову област су Петар
Пантовић, Марина Ковановић и Бојан Илић;
• Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима –
Дејана Радивојевић Пекић, Марија Милојевић и Марија Михајловић.

6.4. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
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Редн
и

АКТИВНОСТ

ЦИЉ
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ИНДИКАТО
РИ

ВРЕМЕ

Формирање школског Тима за
заштиту од
дискриминације,насиља,злостав
љања и занемаривања ученика у
школи

Усаглашавање
са законским
нормама и
превенција
насиља у школи.

Директор,Настав
ничко
веће,Педагошки
колегијум.

Записници
са седница
Наставничк
ог већа и
Педагошког
колегијума.

август

Израда: Програма,Акционог
плана и Плана рада Тима за
заштиту ученика од насиља.

Усаглашавање
Координатор
са законским
тима са
нормама и
члановима.
превенција
насиља у школи.

Свеска
евиденције
Тима.

август

Израда садржаја за часове
одељенске заједнице,који дају
могућност развијања
толеранције и позитивне
комуникације међу вршњацима.

Превенција
насиља и
едукација
ученика.

ПП служба.

Свеска
евиденције
Тима.

август

Анализа безбедности школе.

Утврђивањтрен
утног стања
безбедности у
школи.

Координатор
тима са
члановима.

Свеска
евиденције
Тима.

септемба
р

Организовање дежурства
запослених.

Одржавање реда
и превенција.

Директор и
ТЗПН-а.

Дневник
вођења
евиденције.

септемба
р

Наставничко веће

Упознавање
свих чинилаца
са планом рада.

Секретар школе.

Записник са
седнице
Наставничк
ог већа.

септемба
р

Упознавање
родитеља са
активностима
које спроводи
школа.

Одељенске
старешине.

Дневник
вођења
евиденције
родитељски
х састанака.

септемба
р

број

1.

2.

3.

4.

5.

Упознавање са
Правилником о
Протоколу за заштиту
ученика од
дискриминације,насиља,
злостављања и
занемаривања;
- Улози Школског тима;
- Задужењима
свакогчлана колектива.
Родитељски састанци
-

6.

7.

-

Информисање родитеља
у свим одељењима о
Протоколу за заштиту
ученика од
дискриминације,насиља,
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8.

9.

10.

злостављања и
занемаривања;
- - упознавање са
правилима понашања у
школи.
Едукативна
радионица/предавање за
ученике 5. Разреда на тему
“Појам и врсте насиља”.

Упознавање и
едукација
ученика 5.
Разреда.

Координатор са
члановима.

Извештај у
свесци
евиденције
Тима.

септемба
р

Самостални рад са ученицима
под ризиком – Превенција
насилног понашања ученика
које процењујемо да су под
ризиком.

Превенција
насилног
понашања.

Одељенске
старешине.

Дневник
вођења
евиденције
одељенског
старешине.

Септемб
ароктобар.

Постављање Кутије поверења у
холу школе.

Откривање
проблема у
школи.

Педагог школе.

Свеска
евиденције
Тима.

Септемб
ар

Савет родитеља

Упознавање са
активностима
школе.

Директор и ПП
служба.

Записник са
састанка
Савета
родитеља.

октобар

Превенција
Одељенски
насиља у школи. старешина.

Дневници
вођења
одељенске
заједнице.

октобар

Утврђивање
степена знања и
откривање
проблема.

ПП служба и
одељенске
старешине.

Дневници
вођења,Свес
ка
евиденције
Тима.

октобар

Сагледавање
проблема кроз

Координатор
вршњачког тима.

Свеска
евиденције

октобар

Упознавање са
Правилником о
Протоколу за заштиту
ученика од
дискриминације,насиља,
злостављања и
занемаривања;
- Упознавање са
правилима понашања у
школи;
- Информисање о
активностима школе у
овој области,упознавање
са Акционим планом
заштите ученика.
Часови одељенске заједнице
-

11.

12.

Подсећање ученика о врстама
насиља.
Анкетирање ученика

13.

14.

Утврдити колико су ученици
упознати о врстама насиља и
присуства истог у школи.
Оснивање Вршњачког тима
Ког чине председници одељења
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

од 5. до 8. разреда.

“очију” ученика.

Едукативна
радионица/предавање за у
ученике 6. и 7. разреда на тему
“Вршњачко насиље”.

Упознавање и
едукација
ученика 6. и 7.
разреда.

Координатор са
члановима.

Извештај у
свесци
евиденције
Тима.

октобар

Вршњачки тим
Упознавање парламента са
члановима Тима;
Упознавање са Правилником и
Протоколом за заштиту ученика
од насиља;
Упознавање са Акционим
планом;
Учешће у доношењу правила
понашања на нивоу школе;
Покретање и организовање
креативних садржаја ученичког
слободног времена
(игранке,литерално-песнички
сусрети,изложбе,…).
Едукативна
радионица/предавање за
ученике 8. разреда на тему
“Дигитално насиље”.

Обука чланова
ВТ-а.

Координатор
вршњачког тима.

Свеска
евиденције
ВТ-а.

током
године

Упознавање и
едукација
ученика 8.
разреда.

Координатор са
члановима.

Извештај у
свесци
евиденције
Тима.

новемба
р

Обележавање значајног датума

Обележавање и
едукација.

Сви актери на
првом часу и
пано
презентација.

Извештај у
свесци
евиденције
Тима.

16.
новемба
р

Обележавање значајног датума
– “Светски дан права детета”

Обележавање и
едукација.

Сви актери на
првом часу и
пано
презентација.

Извештај у
свесци
евиденције
Тима.

20.
новемба
р

Организовање предавања за
наставнике и родитеље на тему
разних врста насиља.

Едукација
наствника и
родитеља.

ПП служба.

Извештај у
свесци
евиденције
Тима.

током
године

Информативни панои за
ученике,наставнике и родитеље.

Едукација и
презентовање
датих тема.

Члан ТЗПН-а и
чланови ВТ-а.

Извештај у
свесци
евиденције
Тима.

током
године

Акција у корист заједнице
(рециклажа)

Едукација
ученика.

Члан ТЗПН-а

Извештај у
свесци
евиденције

током
године

“Дан толеранције”

ВТ-а.
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Тима.

23.

Стручно усавршавање
наставника,едукација ученика –
медијација.

Едукација свих
актера у школи.

Директор школе.

Извештај у
свесци
евиденције
Тима.

током
године

Превенција и
едукација.

Школски
полицајац

Извештај у
свесци
евиденције
Тима.

током
године

Едукација и
забава.

Координатор
ТЗПН-а и
наставници ФИЗ.

Извештај у
свесци
евиденције
Тима.

децембар

Едукација

Члан ТЗПН-а и
наставници
разредне наставе.

Извештај у
свесци
евиденције
Тима.

мај

Резимирање
учињеног.

Чланови ТЗПН-а

Извештај у
свесци
евиденције
Тима,записн
ици са
Наставничк
ог већа и
Савета
родитеља.

јун

Одељенске заједнице
Дискусија/радионица на
тему конструктивног
решавања проблема;
- Дискусија/радионица на
тему слободног времена
ученика;
- Дискусија/радионица на
тему превенције насиљ
Школски полицајац
-

24.

25.

26.

Разговор са ученицима
на тему “Безбедност у
школи” …
Акција “Играј фер плеј у школи
без насиља”.
-

Млађи разреди
27.

28.

Акција “Недеља лепих
порука”
- Пано презентација.
Евалуација
-

Информисање Наставничког
већа и Савета родитеља о
реализацији Акционог плана за
заштиту ученика.

6.5. ТИМ ЗА АПОДРШКУ УЧЕНИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.5.1. Ученички парламент

План рада Ученичког парламента
школска 2020/2021.

Ред.

АКТИВНОСТ

ЦИЉ

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМЕ
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Бр.
1.

2.

3.

Избор представника
одељења седмог и осмог
разреда;
Конституисање
Ученичког парламента;
Избор руководства
Ученичког парламента;
Разматрање извештаја о
самовредновању
квалитета рада школе и
разматрање извештаја о
раду школе за 2018/19.
годину;
Упознавање чланова
Парламента са законским
оквиром деловања
парламента, са правима и
дужностима чланова;
упознавање са
нормативним актима
школе (Статут; Програм
рада школе); Законом о
основама система (део
који се односи на
ученике); Правилником о
понашању ученика;
Пословником о раду
парламента и сл.
Израда и усвајање
Програма рада Ученичког
парламента у овој
школској години;
Учешће у обележавању
Европског дана језика

Проблеми у школском
животу и дискусија на
тему побољшања услова
школског живота и
промоције учтивог
понашања;
Учешће ученика у
оцењивању и

АКТИВНОСТИ
Подстицање
демократизације
односа у школи
и развијање
демократских
процедура

Промоција
језичке и
културолошке
разноликости
старог
континента и
подстицај
ученицима да
уче што више
језика.
Развијање
критичког
односа према
појавама и
догађајима у
школи и шире;

Ученици 7. и 8.
Разреда,
Руководилац УП
Разредне
старешине,
Педагог и
психолог,
Директор

Извештај
Дневник рада

Септембар

Стручно веће
страних језика,
Ученички
парламент

Извештај

Септембар

Чланови
Парламента и Тим
подршке
ученичким
организацијама;
Руководилац УП;
Вршњачки тим;
Разредне

Записници
Извештај,
евиденција у
дневницима
рада,
реализиована
акција

Октобар
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процењивању квалитета
рада школе (путем
анкета,упитника..)
Организација акције у
Дечјој недељи;
4.

5.

Анализа успеха и
дисциплине ученика на
крају првог тромесечја.
Анализа сарадње ученика
и наставника
Рад са члановима
Парламента о начинима
доношења одлука,
преузимању
одговорности, тимском
раду и планирању акција,
подела на одборе, израда
обележја (гостовања);
Међународни дан
толеранције
Светски дан деце
Сређивање кутка за
Ученички парламент
Дан Конвенције о
правима детета;
Радионица Дигитално
насиље-превенција и
активност
Дан борбе против СИДАе
Болести зависности –
трибина
Активност „ Сви смо
једнаки и сви се волимо“међународни дан особа са
хендикепом сарадња са
децом и акценат на
инклузију у настави
Новогодишњо
украшавање
Хуманитарна акција
Психолошка едукативна
радионица“ Асертивна
комуникација“
Предавање на тему
штетности и опасности
коришћења
пиротехничких средстава

старешине;
Педагог и
психолог;
Директор; Тим за
организацију Дечје
недеље;
Усмеравање ка
Чланови
правим
Парламента и Тим
друштвеним и
подршке
цивилизацијским ученичким
вредностима;
организацијама;
Развијање
Руководилац УП;
културе
Вршњачки тим;
дијалога,
Разредне
подстицање
старешине;
толеранције и
Педагог и
развијање
психолог;
истинске
Директор; Тим за
солидарности;
самовредновање
Развијање свести
о равнотежи
између права и
одговорности

Усмеравање ка
правим
друштвеним и
цивилизацијским
вредностима;
Разумевање
процеса
ИНКЛУЗИЈЕ.
Развијање код
ученика хуманог
односа према
другима;
Активно учешће
у образовноваспитним
активностима
школе;
Иницирање и
реализација
сопствених
акција у области

Чланови
Парламента;
Руководилац УП;
Вршњачки тим;
Предметни
наставници;
Педагог и
психолог; Тим за
организацију
прославе Светог
Саве;
Представници
Здравственог
центра и Црвеног
крста

Записници
Извештај,
евиденција у
дневницима
рада,
реализиована
акција

Новембар

Предавање у
школи,
евиденција у
дневницима
рада

Децембар
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6.

7.

Припреме и прослава
дана Светог Саве – дан
школе;
Осмишљавање акције за
Дан заљубљених и
обележавање;
Организовање предавања
о болестима зависности.
Како безбедно користити
интернет
Организовање предавања,
вршњачке едукације,
дебате,..
Организовање посета
Међународни дан
девојчица у ИКТ
Професионална
оријентација
Спортске активности
Такмичења ученика
Давање мишљења о
изгледу школског
простора и очувању истог

науке, културе,
спорта и другим
делатностима од
интереса за
ученике школе;
Развијање
сарадње са
наставничким
већем, школским
одбором,
саветом
родитеља и
руководством
школе;
Прихватање
здравих
животних навика
као животног
стила.
Иницирање и
реализација
сопствених
акција у области
науке, културе,
спорта и другим
делатностима од
интереса за
ученике школе;
Усмеравање ка
правим
друштвеним и
цивилизацијским
вредностима;
Развијање
културе
дијалога,
подстицање
толеранције и
развијање
истинске
солидарности;
Активно учешће
у образовноваспитним
активностима
школе;
Иницирање и
реализација
сопствених
акција у области

Чланови
Парламента;
Руководилац УП;
Вршњачки тим;
Предметни
наставници;
Педагог и
психолог;

Извештај,уређен Јануар пано, слике ,
фебруар
евиденција у
дневницима

Чланови
Парламента;
Руководилац УП;
Вршњачки тим;
Предметни
наставници;
Педагог и
психолог;

Извештај,уређен Март пано, слике,
април
евиденција у
дневницим
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8.

Обележавање светског
дана борбе против
пушења и разговор о
штетности пушења;
Прављење паноа са
сликама о раду ђачког
парламента;
Информисаност ученика
Парламента у вези са
уписом у средњу школу;
Представљање средњих
школа;
Професионална
орјентација;
Давање мишљења о
спровођењу матуре;
Предавање будућим
петацима;

науке, културе,
спорта и другим
делатностима од
интереса за
ученике школе;
Развијање
сарадње са
наставничким
већем, школским
одбором,
саветом
родитеља и
руководством
школе;
Прихватање
здравих
животних навика
као животног
стила;
Усмеравање ка
правим
друштвеним и
цивилизацијским
вредностима;
Развијање
културе
дијалога,
подстицање
толеранције и
развијање
истинске
солидарности;
Развијање свести
о равнотежи
између права и
одговорности;
Активно учешће
у образовноваспитним
активностима
школе;
Иницирање и
реализација
сопствених
акција у области
науке, културе,
спорта и другим
делатностима од
интереса за
ученике школе;
Развијање

Чланови
Парламента;
Руководилац УП;
Вршњачки тим;
Предметни
наставници;
Педагог и
психолог;

Извештај,уређен Мај
пано, слике,
евиденција у
дневницима
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9.

10.

сарадње са
наставничким
већем, школским
одбором,
саветом
родитеља и
руководством
школе;
Обележавање светског
Јачање свести о
дана животне средине;
значају очувања
Анализа успеха ученика
животне
на крају школске године; средине;
Сумирање и евалуација
Иницирање и
рада ђачког парламента
реализација
током године;
сопствених
Организовање приредбе
акција у области
за осмаке;
образовања,
културе, спорта
и других
делатности од
интереса за
ученике;
Чланови Парламента као
Унапређивање
вршњачки едукатори –
рада Ученичког
преношење искустава у
Парламента на
одељење;
основу
Присуство седницама НВ, извештаја,
ОВ, ШО.
сугестија
Покретање акција на
наставника и
нивоу одељења; 3.
предлога
Културно-забавни живот
чланова
ученика – осмишљавање
Унапређивање
активности 4. Сарадња са рада Ученичког
школском управом;
Парламента
понашање ученика; 5.
Испуњавање обавеза
ученика 6. Предлози за
осавремењивање наставе
7. Хуманитарне акције,
спортски дани, приредбе

Чланови
Парламента;
Руководилац УП;
Вршњачки тим;

Извештај,уређен Јун
пано, слике,
евиденција у
дневницима

Чланови
Парламента;
Руководилац УП;
Вршњачки тим

Извештај,уређен Током
пано, слике,
школске
евиденција у
године
дневницима

6.5.2. Вршњачки тим
Вршњачки тим чине по 2 ученика из сваког одељења од петог до осмог разреда,
одабраних гласањем од стране својих другова. Чланови Вршњачког тима су ученици које
су изабрали другови из њихових одељења, а треба да поседују следеће особине:
➢ осетљивост на потребе других,
➢ спремност да помогну другоме,
➢ стрпљиви су,
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

спремни на сарадњу,
особе од поверења,
имају позитиван статус у одељењу,
изражавају своје мишљење које се уважава,
успешно решавају конфликтне ситуације,
не испољавају насилно понашањежкомуникативни су,
толерантни,
искрени,
имају разумевање за вршњаке без обзира да ли их познају,
стварају позитивну атмосферу у свом одељењу,
умеју да саслушају друге,
воле тимски рад.

Координатор Тима бира се на првим састанцима Тима приликом формирања у
септембру месецу. У школској 2020/21. години Вршњачки тим ће планирати свој рад на
основу акционих планова области Подршка ученицима и Настава и учење, као и
плановима рада следећих комисија: за маркетинг школе, за рад са родитељима, за
културну и јавну делатност, професионалну оријентацију, за израду школског часописа,
уређење школе, за безбедност као и Комисијом за сарадњу са локалном заједницом.
РЕд.
БР.

АКТИВНОСТ

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМ
Е

1.

- Конституисање ВТ за школску
2020/2021. годину

Вршњачки
им помаже својим
вршњацима да:
-сагледају проблеме и
конфликте;
сагледају разлоге који
доводе до конфликта;
- схвате начине
превазилажења и
изласка из
конфликтних
ситуација;
- расту и развијају се
учећи на непосредном
искуству; живе заједно
уважавајући
међусобне разлике.

Одељењске
старешине и
руководство
Тима

Записници,
евиденција,
протокол
сагласности
родитеља,
списак чланова
ВТа
Записник,
уређен хол за ВТ

IX

-одабир нових чланова ВТ-а

2.

- Постављање
„Сандучета поверења“

3.

- Упознавање ВТ-а са:
-програмом и планом тима за
заштиту ученика
- Дефинисање улога и
одговорности чланова Тима

4.

5.

Дечија недеља

- Подсетник на 21. октобар -

ВТ
(6, 7 и 8.
разред)
ВТ, Школа
без насиља

Учитељи,
настава
грађанског
васпитања,
ученици свих
узраста
Ученички

IX/ X

Списак
присутних
чланова ВТ,
евиденција ВТ,
евиденција тима
за заштиту,
извештаји
Записник,
Извештај,
фотографисане
активности

IX

Записник,

X
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Шумарице

6.

- Обука ученика 5. разреда
за рад у ВТ

7.

- Обука ВТ-а за превенцију
дигиталног насиља
-пакет радионица по приручнику
Вредности, правила и
реституција
друштвене мреже
- могућности и ризици Мере
заштите на друштвеним
мрежама
- Трагови које остављамо на
интернету
- Реаговање у случајевима
дигиталног насиља
- Избор идеја и акција
превентивног деловања
- Савети и препоруке решавања
сукоба и начина реаговања на
насиље
-израда едукативног материјала

8.

9.

10.

- Учешће у обележавању:
- Европског дана борбе против
трговине људима - 18.10.
- Дана толеранције - 16.11.
- Светски дан права детета26.11.
- Међународног дана борбе
против насиља над женама 25.11.
- Учешће у процени безбедности
школског окружења

- Обележавање Дана безбедног
интернета

парламент,
Вршњачки
тим
Руководство
ВТ-а,
Чланови ВТ
Чланови
Тима,
Ученички
парламент

Вршњачки
им помаже својим
вршњацима да:
-сагледају проблеме и
конфликте;
сагледају разлоге који
доводе до конфликта;
- схвате начине
превазилажења и
изласка из
конфликтних
ситуација;
- расту и развијају се
учећи на непосредном
искуству;
- живе заједно
уважавајући
међусобне разлике.

Чланови ВТ

Чланови ВТ,
Чланови
Тима,
Ученички
парламент

Чланови ВТ,
Чланови
Тима,
Ученички
парламент,
Тим за школу
без насиља
Чланови ВТ,
Чланови
Тима,
Ученички
парламент

Извештај,
фотографисане
активности
Записник

XI

План
реализације
радионица,
продукти,
фотографије,
дневник
водитеља
радионице,
чланак на сајту,
педагошка
документација

X, XI,
XII

продукти,
фотографије,
дневник
водитеља
радионице,
чланак на сајту,
педагошка
документација,с
писак чланова
ВТ
План
активности,
продукти,
евиденција,
извештаји,
фотографије
чланак на блогу

X

X/ XI

Извештаји,
евиденција

I
2021.

Евиденција,
фото запис,
извештаји,
ликовни и
литерарни
радови,

II
2021.
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11.

- Помоћ наставницима у
организовању ЧОС-а посвећеном
превенцији дигиталног насиља и
трговине људима

Чланови ВТ,
Тим за школу
без насиља

12.

- Уређење паноа ВТ на тему
борбе против малолетничке
делинквенције

13.

- Играј фер-плеј у школи без
насиља

14.

- Вршњачка едукација и
пружање вршњачке подршке

Чланови
Тима,
Чланови
Тима,
Ученички
парламент
Школа без
насиља
Чланови
Тима, Школа
без
насиља,Учен
ички
парламент
Чланови ВТ

15.

Обележавање Међународног
дана породице

Чланови ВТ

Дебата посвећена теми ненасиља

Чланови ВТ,
Школа без
насиља

Сарадња са Тимом за заштиту
ученика од насиља, одељењским
старешинама, дежурним
наставницима

Чланови ВТ,
Школа без
насиља,
одељењским
старешинама,
дежурним
наставницима

16.

17.

продукти,
медијска
промоција
Извештаји,
продукти,постер
и записници,
фотографије

Записник,
Извештај,
фотографисане
активности

X,XI,
XII
2020.
I,II,III
,IV,V,
VI
2021.
X,XI,
XII
2020.

Записник,
Извештај,
фотографисане
активности

XII
2020.

Извештаји,
продукти,постер
и записници,
фотографије

XI,XI
I
2020.
II,III,I
V,V,
VI
2021.
15. V
2020.

Извештаји,
продукти,постер
и записници,
фотографије
фото и видео
записи, сценарио
дебате, извештај,
медијска
промоција
продукти,
фотографије,
чланак на сајту,
школски
часопис
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18.

Вођење документације и
евиденције о раду ВТ-а

19.

Организовање и реализација
заједничких активности са
другим ученичким
организацијама Ђачким
парламентом ) Укључивање у
хуманитарне акције

20.

Завршне активности -израда
анкета: ''колико је ефикасан наш
ВТ и шта треба побољшати'' анкетирање ученика и
презентовање резултата -писање
годишњег извештаја о раду предлози за акциони план за
наредну школску годину
Радионице из области вршњачке
медијације „Медијација“
„Медијатори на делу“

21.

Вршњачки
им помаже својим
вршњацима да
сагледају проблеме и
конфликте;
сагледају разлоге који
доводе до конфликта;
схвате начине
превазилажења и
изласка из
конфликтних
ситуација; расту и
развијају се учећи на
непосредном
искуству; живе заједно
уважавајући
међусобне разлике.

Чланови ВТ

Списак ученика,
евиденционе
листе, продукти,
фотографије,
видео-записи

Чланови ВТ

Списак ученика,
евиденционе
листе, продукти,
фотографије,
видео-записи

Чланови ВТ

Списак ученика,
евиденционе
листе, продукти,
анкета, извештај

Чланови ВТ

Списак ученика,
евиденционе
листе, продукти,
фотографије,
видео-записи

X,XI,
XII
2020.
I,II,II,
IV,V,
VI
2021.
X,XI,
XII
2020.
I,II,II,
IV,V,
VI
2021.
V,VI
2021.

II,III,I
V
2021.

Напомена: Вршњачки тим ће у наредном периоду радити у складу са ситуацијом
проузрокованом Ковидом 19. План је склон променама и прилагођавањима ситуацији, као
и могућности да се активности реализују онлајн преко Мајкрософт платформе.

6.5.3. Подмладак Црвеног крста
Ред.
Бр.

АКТИВНОСТ

1.

Избор ученика за
подмладак Црвеног
крста; Доношење
плана рада
подмладка

2.

Правила понашања у
школи током трајања
епидемије COVID 19

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

Избор ученика за подмладак
,упознавање са задацима
Црвеног крста и доношење
плана рада.
Да се ученици боље упознају
са правилима понашања и
мерама безбедности током
трајања епидемије.

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОР
И

ВРЕМЕ

задужени
наставници

списак
ученика,
план рада,
записник

септем
бар

одељењски
чланови
подмладка,раз
редне
старешине

пано приказ

септем
бар
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Спровођење акције у
сарадњи са
Општинским
Црвеним крстом
,,Заштитимо децу у
саобраћају“
Спровођење
хуманитарне трке
,,За срећније
детињство“
Укључивање у
активности везане за
Дечју недељу.
Укључивање у
акцију Деца-деци
16.октобар – Светски
дан хране и
17.октобар- Светски
дан борбе против
глади
16.11.Обележавање
међународног дана
толеранције
Предавање за
ученике 7.разреда –
Наркоманија и
млади

Подизање нивоа знања о
значају безбедности деце у
саобраћају.

Неговање смисла за
међусобну помоћ у духу
хуманизма и солидарности.

октоба
р

чланови
подмладка

записник,
панои,разно
врсни
материјали

октоба
р

чланови
подмладка

записник,
панои,триби
на

октоба
р

Развијање свести о
толеранцији међу вршњацима.

ученици,наста
вници

разговор,пре
давања

новемб
ар

Подизање нивоа знања о
штетности дрога на наш
организам као и превентивне
мере заштите.

1.децембар- Светски
дан борбе
против
АИДС-а- трибина за
ученике

Подизање нивоа знања о
вирусу,штетном
дејству,начину преношења и
превенцији.

10.

Предавање за
родитеље и децу
,,Правилна исхрана
школске деце“
Зидне новине –
Историјат Црвеног
крста и ликовни
радови ученика
Предавање за
ученике 5.разреда на
тему ,,Утицај

Стицање знања о значају
правилне исхране за правилан
раст и развој организма као и
очувању здравља.
Упознавање историје Црвеног
крста и хуманом раду кроз
ликовно стваралаштво.

12.

септем
бар

Развијање пријатељства и
разумевања међу младима и
свих народа у с Неговање
другарства и солидарности
вету.
Неговање емпатије,смисла за
међусобну помоћ у духу
хуманизма и солидарности .

9.

11.

задужени
записник,
наст.представн
панои
ици Ц.крста
општине.предс
тавници МУПа
чланови
записник,изв
подмладка
ештај

Упознавање ученика о
штетном утицају пушења на
здравље људи.

наставници
презентације новемб
биологије,члан
,записник
ар
ови
подмладка,лек
ар
наставници
презентација децем
биологије,члан
,записник.
бар
ови
брошуре
подмладка,пре
дставници
општинског
Црвеног крста
нутрициониста презентација децем
,записник
бар
чланови
подмладка

пано
прикази

јануар

наставници
биологије

презентације
,записник

фебру
ар
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

пушења на здравље
људи“
Прикупљање радова
(ликовних и
литерарних) за
учешће на конкурсу
,,Крв живот значи“
Обележавање
8.марта- израда
честитки и обилазак
пензионисаних
просветних радника
Обележавање
22.марта – Светски
дан вода;Светски
дан планете Земље
Обележавање
24.марта -Светског
дана борбе против
туберкулозе
Обележавање
7.априла –Светски
дан здравља
Предавање за
ученике 7.разреда на
тему ,,Алкохолизам
и млади“
Спровођење
активности поводом
Недеље Црвеног
кста
Информисање
подмладка о
добровољном
давању крви; 11.мај
– Дан добровољних
давалаца крви
Организовање
предавања на тему
,,Заштитимо зубе од
каријеса“ (
предавање
стоматолога)
Обележавање 5.јуна-

Неговање смисла за међусобну
помоћ у духу хуманизма и
солидарности.

чланови
подмладка

записник,па
но са ђачким
радовима

фебру
ар

Развијање љубави према
члановима породице као и
емпатије према старијој
популацији.

чланови
подмладка

записник,фо
тографије

март

Развијање свести о значају
очувања наше планете Земље
од загађивача као и чисте воде
без које нема живота
Подизања нивоа знања код
деце о туберкулозипревенција,начини преношења
и лечење
.

чланови
подмладка

пано
прикази

март

чланови
подмладка,пре
дставници
општинског
Црвеног
крста,лекар
чланови
подмладка

записници,ф
отографије,
пано
приказ,брош
уре

март

пано
прикази

Упознавање ученика о
штетном утицају алкохола на
здравље људи као и социјални
живот.
Упознавање ученика са
хуманитарним радом Црвеног
крста.

чланови
подмладка

презентације април
,записник

чланови
подмладка

презентације април
,записник

Да ученици схвате значај
хуманог добровољног давања
крви јер крв живот значи.

чланови
подмладка

записник

Развијање навика и свести о
значају здравих зуба као и
последицама обољења.

ученици од 1.4.разреда
стоматолог

презентација мај

Подизање нивоа свести о

чланови

пано

Развијање свести о томе да је
здравље највеће богатство.

април

април

јун
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Светски дан заштите
човекове средине

23.

значају очувања средине у
подмладка
прикази
којој живимо како би смо
здраво живели.
Спортске игре игре
Развијање другарства и
чланови
фотографије јун
ученика
толеранције.
подмладка
Напомена: Планиране активности биће реализоване у зависности од ситуације везане за
корона вирус.

6.6. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
Међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања, вештина и ставова
који су потребни свакој особи за лично испуњење и развој, друштвено укључивање и
запошљавање - припрема за живот.
Чланови тима:
Милан Милошевић – координатор
Снежана Стаменковић
Марија Радић
Марија Јовић Стевановић
Драгана Стаменковић
Драгица Матејић
Виолета Проданић
Ивана Орловић
Светлана Милојевић

Ред.
Бр.
1.

2.

АКТИВНОСТ
Израда плана рада;
Писање и
усвајање плана рада
и активности тима
Анализа годишњих
и оперативних
планова – утврдити
однос планираних и
реализованих међупредметних
компетенција, као и

ЦИЉ
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Формирање тима, Чланови тима
подела задужења,
разговор о даљем
раду
Утврдити степен Стручна
примене
служба
међупредметних
компетенција у
реализацији
наставног
процеса

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМЕ

Записник са
одржаног
састанка тима

Септембар,
2020.

Извештаји

Септембар,
новембар
2020,
јануар,
април и јун
2021.
167

ОШ „СВЕТИ САВА“ БАТОЧИНА

3.

евалуацију истих
Развијање
међупредметних
компетенција и
предузетништва
имплементирањем
платформе
Microsoft teams у
наставни процес

4.

Развијање
дигиталних
компетенција
наставника

5.

Размена искустава/
Искуство
наставника 1. и 5.
разреда, проблеми
на које су
наилазили при
планирању,
одговори на питања
колега у вези са
ученицима и
њиховим преласком
из 4. у 5.разред
Развијање
међупредметних
компетенција и
предузетништва
кроз обележавање
,,Дечје недеље“ и
,,Дана здраве
хране“
Праћење
индивидуалног
напретка
ученика и
развијености
међупредметних

6.

7.

Упознавање са
карактеристикама
платформе
Microsoft teams
и повезивање
ученика и
наставника. Како
имплементирати
међупредменте
компетенције у
настави на
даљину
Унапређивање
дигиталних
компетенција
наставника кроз
обуку за рад на
одређеним
програмима
Размена
искустава и
привикавње
ученика петог
разреда при
преласку из
четвртог у пети
разред

Чланови тима, Активности на
Чланови тима
платформи
за
Microsoft teams
дигитализацију

Септембар,
2020.

Чланови
наставничког
већа

Обука, извештај
анкете

Током
године

Наставници
који предају
првом и петом
разреду,
Стручна
служба

Записник са
састанака

Септембар,
јануар, јун
2020/2021.

Обележавање
,,Дечје недеље“
кроз интегрисање
свих предмета у
активности.

Сви
наставници,
Чланови тима,
Стручна
служба

Извештај о
реализованим
активностима
током Дечје
недеље,
фотографије,
радови ученика

Октобар,
2020.

Утврдити степен
коришћења
међупредметних
компетенција у
реализацији
наставног

Наставници
који предају у
другом,
трећем, петом,
шестом и
седмом

Извештаји

Новембар
2020,
јануар,
април и јун
2021.
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компетенција

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Развијање
међупредметних
компетенција и
предузетништва
кроз реализацију
тематског дана
„Новогодишњи
вашар“
Развијање
међупредметних
компетенција кроз
припрему и
реализацију
прославе Дана
школе ,,Свети Сава“
Развијање
међупредметних
компетенција и
предузетништва
кроз реализацију
тематског дана
„Пролеће“, Дан
планете земље“,
,,Светски дан воде“
Подстицање развоја
међупредметних
компетенција и
предузетништва
кроз
прикупљање старе
хартије
Подстицање развоја
међупредметних
компетенција

Развијање
међупредметних
компетенција кроз

процеса и
ефикасност њене
примене код
ученика
Развијање
предузетничког
духа и израда
практичних
радова који ће
бити изложени на
новогодишњем
вашару
Обележавање
Дана школе
,,Свети Сава“
кроз интегрисање
свих предмета у
активности.

разреду

Сви
наставници,
Чланови тима,
Стручна
служба

Ученички
радови,
фотографије

Децембар
2020.

Сви
наставници,
Чланови тима,
Стручна
служба

Извештај о
реализацији
Дана школе,
фотографије,
радови ученика

Јануар
2021.

Обележавање
планираних
активности кроз
интегрисање
наставних
предмета у
предвиђене
активности.

Чланови тима,
Стручно веће
природних
наука,
разредне
наставе

Извештај о
реализацији
планираних
активности.

Март,
април
2021.

Сарадња са А.Сом , развијање
свести ученика о
важности
рециклаже и
очувању животне
средине
Унапређивање
комуникацијских
вештина код
ученика
организовањем
радионица,
квизова, дебата...
Обележавање
месеца
математике кроз

Чланови тима,
одељенске
старешине

Записник,
фотографије,
извештај

Март,
април, мај
2021.

Чланови тима,
одељенске
старешине

Записник,
фотографије са
радионица,
извештај

Март,
април, мај
2021.

Стручно веће
за математику,
разредну

Извештај о
реализацији
планираних

Мај 2021.
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14.

реализацију
пројекта „Мајмесец математике“
Подношење
извештаја о раду
Тима за школску
2020/21. годину
Наставничком већу,
Педагошком
колегијуму,
Школском одбору

разне активности

наставу

активности.

Извештај о раду
Тима за
међупредметне
компетенције и
предузетништво

Чланови тима

Процена степена Јун остварености
август
реализације
2021.
плана тима,
анкета

6.7. ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА
Циљ: Унапредити функционисање система пружања подршке ученицима.
Чланови тима:
Виолета Проданић,
Ивана Орловић,
Миомир Станковић,
Немања Кнежевић
Душан Трифуновић,
Катарина Станковић,
Снежана Ардалић,
Биљана Милановић,
Марко Илић,
Ивана Миленовић,
Весна Маринковић и
Сузана Димитријевић.

Циљеви

Активности

Носиоци
активности

Време
реализације

1. Планирање
Израда плана радатима
- Идентификовање ученика за
које је неопходна
индивидуализација у раду на
основу анализе успеха
2. Подизање нивоа
подршке ученицима који

- Индивидуализован рад са
ученицима који имају
потешкоће у циљу

Руководилац и На почетку
чланови тима
школске
године
(септембар)
Чланови Тима
за подршку
- Од почетка
школске
Наставници,
године
Тимза ИОП,
континуиран
Педагошки
о
колегијум,
стручни
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имају потешкоће у учењу

3. Подизање нивоа
подршке ученицима да
сеприлагодешколскомжив
оту, одговорностима и
школским обавезама

савладавања основних знања
- Организовање вршњачке
помоћи у учењу на нивоу
одељења и Вршњачког тима
Организовањерадиониценатем
у: Помозимоједнидругима у
превазилажењутешкоћа у
настави
- Пружање помоћи учитељима
и наставницима у налажењу
начина за решавање
потешкоћа у учењу код
ученика
- Формирање тимаза подршку
ученицима у прилагођавању
школском животу
- Адаптација ученика
5.разреда
(истраживање)
-Анкетирање ученика старијих
разреда (колико су
адаптирани) и испитивање
нових потреба у
циљуприлагођавања
- Праћење успеха и владања
ученика на сваком
класификационом периоду
- Организација и реализација
допунске, додатне и
припремне наставе као и
ваннаставних активности
- Испитивање интересовања
ученика о ваннаставним
активностима

4. Унапређење понуде
ваннаставних активности

- Мотивисање ученика да
учествују у ваннаставним
активностима
- Повећати понуду
ваннаставних активности у
школи према интересовањима
и способностима ученика, а у

сарадници,
Ученици
вршњаци

Чланови Тима
за подршку
Ст.сарадници,

У току првог
тромесечја и
током
школске
године

-чланови Тима
за превенцију
насиља ,
ученици
Ученици
вршњаци
Одељ.стареши
не

- предметни
наставници
-стручни
сарадници
-Тим за
подршку
-ученици
представници
локалне
заједнице

На почетку
школске
године и
током ње
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складу са ресурсима школе.

5. Организовање
вршњачке помоћи

6. Унапређивање
социјалног развоја
ученика кроз обуку за
избегавање и међусобно
решавање конфликта

- Активирати ресурсе локалне
средине у реализацији плана
ваннаставних активности
- Похваљивање и награђивање
– конкурси, такмичења...
- Посете позоришту, музеју,
биоскопу, ЗОО врту другим
значајним институцијама;
екскурзије и излети
Вршњачка помоћ ван наставе,
ученицима којима је то
потребно
- Организовање едукативних
радионица на тему ненасилне
комуникације...
- На часовима одељењске
заједнице организовање
активности/предавања на тему
ненасилне комуникације и
конструктивног решавања
проблема
- Организовањеактивности у
циљупромоцијехуманихвредн
ости, акција ОД ДЕЦЕ-ДЕЦИ
и друге хуманитарне акције

Тим за
инклузију,
Вршњачки
тим

Континуиран
о, током целе
године

Тим за
превенцију
насиља
- Тим за
подршку
ученицима
Стр.сарадници
-Наставници
-Ученички
парламент и
Вршњачки
Дечија
тим
недеља и
токомцеле
школскегоди
не

- Спровођење програма
„Школа без насиља“- спортске
и друге манифестације
- Предавања и трибине везане
за поштовање права детета,
поштовање различитости и др.

7.Унапређивање
информисаности ученика,
родитеља и запослених у

- Постављање блога, ФБ групе
- Редовно ажурирање сајта о
свим дешавањима
- Употреба разгласа у циљу
брзог информисања свих
ученика и наставника

Тим за
подршку,
директор
школе,
стручни

Током целе
школске
године

172

ОШ „СВЕТИ САВА“ БАТОЧИНА

школи

- Употреба савременог
електронског средства у холу
школе
- Анкетирање ученика колико
су информисани и о чему би
желелидабудуинформисани

-Усавршавање израде ИОП
планова рада
8. Развијање инклузивне
праксе; подршка
ученицима који раде по
ИОП – у
(1, 2, 3 )

- Обезбеђивање савременог и
сврсисходног дидактичког
материјала
- Размена мишљења и
искустава у раду као вид
подршке појединцу , групи и
целом одељењу ( у
инклузивној настави)

сарадници,
наставници,
новинарска
секција школе,
Ученички
парламент и
Вршњачки
тим
Тим за
инклузију
Тим за
подршку
Предметни
наставници
Стручни
сарадници
Родитељи
Представници
специјалних
школа

Током целе
школске
године

- Унапређивање сарадње са
родитељима деце са сметњама
у развоју

9. Осавремењивање и
дигитализација наставног
процеса
10. Извештавањео раду и
реализованим
активностима

- Остваривање сарадње са
школама специјализованим за
рад са децом која имају
различите развојне проблеме –
наглуви, глуви, слабовиди,
слепи,
саменталнимоштећењима
- Предавања и трибине везане
за поштовање права детета,
поштовање различитости и др.
-оспособљавање ученика за
разноврсне активности на
платформи /Microsoft Teams и
другим платформама
-Израда извештаја уз
сагледавање остварености
плана рада

Одељењске
старешине и
предметни
наставници
Чланови Тима
за подршку
ученицима

Током целе
школске
године
На крају
школске
године
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6.8. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Професионални развој наставника, стручних сарадника је процес који се односи на
стално развијање знања, вештина и способности и доприноси побољшању квалитета рада,
јачању мотивације и развијања система вредновања и самовредновања. Професионални
развој наставника је отворен, динамичан и трајан процес који подразумева и преношење
новог знања из различитих професионалних области и научних дисциплина у свет праксе.
План рада Тима за професионални развој
Ред
ни
број

АКТИВНОС
Т

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

НОСИО
ЦИ

ИНДИКАТ
ОРИ

ВРЕМЕ

1.

Конституис
ање тима

Формирање тима и подела задужења ,
као и договор о даљем раду

Чланов
и тима

Август/септ
ембар

2.

Прикупљањ Обезбеђивање равномерног
е личних
укључивања запослених у стручно
планова о
усавршавање
сталном
стручном
усавршава
њу

Чланов
и тима

3.

Израда
плана рада
Тима за
професиона
лни развој

Осигуравање квалитетнијег рада у
образовно васпитном процесу

Чланов
и тима

Записник
са
одржаног
састанка
Тима
Обједињен
и лични
планови
кроз
Годишњи
план о
сталном
стручном
усавршава
њу
Годишњи
план рада
школе

4.

Израда
Плана о
сталном
стручном
усавршава
њу

Пружање шанси запосленима да на
различите начине учествују у
стручном усавршавању (присуство,
излагање,вођење радионица...)

Чланов
и тима

Усвојен
план на
школском
одбору

септембар

5.

Пружање
подршке
запосленим
а да
стручно
усавршава
ње
реализују

Ефикаснијекоришћењесопственихресу
рсаикапацитета

Чланов
и тима

Реализова Током
не
године
активност
и стручног
усавршава
ња на
предвиђен
ој
платформи

септембар

септембар
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6.

7.

8.

9.

10.

путем
платформе
MS Teams
Праћење и
реализација
активности
о
професиона
лном
развоју
Извештава
ње о
професиона
лном
развоју
Прикупљањ
е личних
извештаја,
као и
извештаја
Стручних
већа о
реализован
ом
стручном
усавршава
њу
Израда
Годишњег
извештаја о
раду Тима
за
професиона
лни развој
Израда
Годишњег
извештаја о
стручном
усавршава
њу
запослених

Прати остваривање плана свих облика
стручног усавршавања запослених

Чланов
и тима

Записник
са
одржаног
састанка
Тима

Током
године
(новембар,
јануар,
април)

Анализира остваривање плана свих
облика стручног усавршавања
запослених

Чланов
и тима

Записници
са
одржаних
седница

новембар,
јануар и
април

Прави базу у којој чува податке о
професионалном усавршавању
запослених

Чланов
и тима

Креирана
база
података

јун

Анализа и евалуација рада тима и
остварености плана у току школске
године

Чланов
и тима

Годишњи
извештај
рада
школе

Јун/август

Води евиденцију о стручном
усавршавању и професионалном
развоју наставника

Чланов
и тима

Записник
и извештај
са
одржаног
састанка
Тима

Јун/август
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6.9. ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА
Пројектно планирање је све чешћи облик пословања и набављања средстава из
различитих фондова, чиме се може поспешити функционалност школе, набавити боља
дидактичка средства, асистивна технологија, омогућити стручно усавршавање, побољшати
квалитет наставе и учења. Пројектно планирање је окренуто пре свега задовољењу потреба
деце, родитеља и запослених.
Задаци Тима за израду пројеката:
- Праћење и аплицирање на отвореним конкурсима у току школске 2019/20. године
- Омогућавање стручног усавршавања наставника
Циљ Тима за израду пројеката је побољшање услова за рад и боравак деце као и
подизање нивоа квалитета рада школе.
Тим за израду пројеката ОШ „Свети Сава“ чине:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ред.
Бр.
1.

2.

Марија Јовић Стевановић, професор енглеског језика, превођење апликационог
формулара на енглески језик
др Снежана Ђорђевић, директор школе, члан тима
Милица Павловић, мастер учитељ. члан тима
Милијана Петровић, професор разредне наставе, члан тима
Жаклина Јевтић, професор разредне наставе, члан тима
Марија Милојевић, професор српског језика и књижевности, записничар
Бојан Илић, професор енглеског језика, превођење апликационог формулара на
енглески језик
Небојша Јовановић, професор физике и основа технике, члан тима
Марија Радић, професор енглеског језика, превођење апликационог формулара на
енглески језик.
АКТИВНОСТ
Израда плана
Тима

Састанак Тима –
подела
задужења у
оквиру Тима
везаних за

ЦИЉ
АКТИВНОСТИ
Израдити план
рада Тима
водећи рачуна о
потребама
школе и
могућностима
унапређења
Дати задужења
мањим групама
од којих ће
свако добити
сајт који ће

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

Руководилац
Tима са
члановима

Израђен план
рада Тима

Тим за израду
пројеката

Извештај
састанака
Тима

Редни
број
Септембар
2020.
године

Октобар
2020.
године
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3.

претраживање
линкова са
пројектима и
базом
донатора
Проналажење
сајтова на
којима се
објављују
конкурси за
финансирање
пројеката

4.

Одабир
пројеката за које
школа жели да
аплицира

5.

Прикупљање
конкурсне
документације и
израда
одабраног
пројекта
Пријава на
одабрани
конкурс

6.

7.

Реализација
одобреног
пројеката

пратити у
потрази за
пројектима и
конкурсима
Посета
сајтовима
Министарства
просвете и
науке, амбасада,
конзулата,
невладиних
организација и
свих субјеката
који се баве
било каквим
пројектима и
донаторством
Стално
претраживање,
састанци Тима,
консултације са
директором и
Наставничким
већем, по
потреби
консултације са
локалном
самоуправому у
случају потребе
суфинасирања и
сл.
Писање
пројекта,
прикупљање
понуда,
коресподенција
са донаторима
Слање израђеног
пројекта и
остале потребне
документације
Стручно
усавршавање
шесторо

Чланови Тима
по задужењу

Увид у креирану
базу сајтова који
се
континуирано
прате

Током
школске
године

Чланови Тима,
стручни
сарадници,
директор
школе,
чланови
наставничког
већа

Пронађен
одговарајући
пројекат на који
ће школа
аплицирати

Током
школске
године

Чланови Тима
по задужењу

Увид у
прикупљен
садржај и
документацију

Тим у сарадњи
са директором
школе и
стручним
сарадницима
Тим у сарадњи
са директором
школе и

Послата је
конкурсна
документација

Током
школске
године

Пројекат је
успешно
реализован, и

Током
2021.2022.

Током
школске
године
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фондације
Еразмус + КА1
,,Стварање
подстицајне
средине за
учење“

8.

Излагање
чланова тима у
вези са
стручним
усавршавањем

9.

Стручно
усавршавање
запослених

10.

Евалуација рада
Тима и
реализације
пројеката

11.

Израда
извештаја Тима

наставника и
директора кроз
посматрање на
послу у школи
,,Хуан де
Лануза“ у
Шпанији и кроз
усавршавање на
курсу о примени
ИКТ-а у настави
који је планиран
да се одржи у
Риму
Размена
искустава и
подела знања

У сарадњи са
Тимом за
професионални
развој,
директором и
локалном
самоуправом,
обезбедити
средстава за
стручно
усавршавање
запослених
путем
акредитованих
онлајн семинара
Анализа
презентованих
фотографија и
видео
материјала
Писање
извештаја о
пријављеним и
реализованим
пројектима

учесницима
пројекта

поткрепљен
извештајима,
фотографијама и
чланцима
објављеним на
сајту школе

Тим за израду
пројеката,
професори
предметне и
разредне
наставе

Професори
разредне и
предметне
наставе, као и
стручни органи
су у току са
најновијим
сазнањима
Чланови тима
Професори
у сарадњи са
разредне и
директором,
предметне
стручним
наставе, стручни
сарадницима и
сарадници,
Тимом за
директор и
професионални стручна служба
развој
успешно
похађају
одабране
семинаре

Тим за
пројектно
планирање,
директор
школе
Руководилац
Тима у
сарадњи са
члановима.

године

Током
целе
школске
године

Током
целе
школске
године

Извештаји Тима

Август
2021.
године

На основу свих
записника и
извештаја,
урађен је
завршни

Август
2021.
године

178

ОШ „СВЕТИ САВА“ БАТОЧИНА

извештај Тима о
реализованим
активностима
6.10. ТИМ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКИХ ПРОЦЕСА И АКТИВНОСТИ
Ред

АКТИВНОСТ

Бр.

ЦИЉ
АКТИВНОСТ
И

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМЕ

1.

Направити
организацију и
повезати колеге и
стручне органе школе у
оквиру платфoрме
„Microsoft Teams“

Омогућити
рад школе
током
наставе на
даљину у
оквиру пла
тфoрме
„Microsoft
Teams“

Тим за
дигитализациј
у

Процес
образовања и
рада установе
на даљину се
редовно
одржава у
истом
квалитету као
и непосредно

Током
месеца
августа

2.

Обучити колеге за рад
у платформи „Microsoft
Teams“

Пренети
колегама зн
ање стечено
током обуке
„Дигитализа
ција
школских
процеса и
активности

Тим за
дигитализациј
у

Запослени у
установи у
потпуности
владају
платформом
„Microsoft
Teams“

Током
послед
ње
недеље
августа

3.

Обучити колеге да
повежу ученике за рад
у платформи „Microsoft
Teams“

Олакшати
процес
пријављива
ња ученика
на
платформу
„Microsoft
Teams“ и
помоћи им
при
употреби

Тим за
дигитализациј
у

Сви ученици,
који су у
могућности, су
успешно
приступили
платформи и
похађају
наставу на
даљину

Током
прве и
друге
недеље
септемб
ра
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4.

Помагати колегама и
родитељима у току
рада на платформи
„Microsoft Teams“

Олакшати
колегама и
родитељима
коришћење
платформе

Професори
разредне и
предметне
наставе

Проблемске
ситуације су
уредно и
благовремено
решене

Током
целе
школск
е
године

5.

Пратити семинаре,
вебинаре и обуке које
се тичу процеса
дигитализације у
образовању

Усавршават
и се у
оквиру
области
дигитализа
ције
школских
процеса и
активности

Тим за
дигитализациј
у

Чланови Тима
за
дигитализациј
у доприносе
развоју
процеса
дигитализациј
е школе

Током
целе
школск
е
године

6.

Правити акционе
планове,
презетовати знање
стечено на стручним
усавршавањима и
помагати колегама у
практичном
примењивању

Подстицаti
и
мотивисати
колеге и
помагати
им током
процеса
усавршавањ
а у оквиру
дигитализа
ције

Тим за
дигитализациј
у, професори
предметне и
разредне
наставе

Професори
разредне и
предметне
наставе, као и
стручни
органи су у
току са
најновијим
сазнањима у
оквиру
процеса
дигитализациј
е

Током
целе
школск
е
године

Успоставити
контакте са другим
школама/организац
ијама које се баве
процесом
дигитализације у
настави

Стварати
услове и
нове
прилике за
усавршавањ
е и сарадњу
у области
процеса
дигитализа
ције и
развијати
репутацију
школе у тој

Тим за
дигитализациј
у

Постигнута
је сарадња
са другим
школама/ин
ституцијама
што
доприноси
узајамном
развоју и
усавршавањ
у

Током
целе
школск
е
године

7.
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области

8.

Креирати дигиталне
садржаје
коришћењем
дигиталних алата.

Унапређива
ти квалитет
наставе

Тим за
дигитализациј
у и професори
разредне и
предметне
наставе.

Узајамна
повезаност
свих чланова
наставничког
већа који
деле дигиталн
е садржаје и на
тај начин
осавремењавај
у наставни
процес.

Током
целе
школск
е
године

9.

Неговати тимски
дух, равноправност и
позитивну
атмосферу у оквиру
тима

Креирати
атмосферу
узајамног
поштовања
и поверења

Тим за
дигитализациј
у

Тим се
развија, јача
и сарадња
се
унапређује

Током
целе
школск
е
године

7. ПРОГРАМИ РАДА КОМИСИЈА
7.1. КОМИСИЈА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ И ВАСПИТНИ РАД У ОБЛАСТИ ПОНАШАЊА
УЧЕНИКА У САОБРАЋАЈУ
Све немарнија вожња и непоштовање саобраћајних правила довела је до све
чешћих несрећа у којима, нажалост, страдају најмлађи. Зато их одмалена треба упутити
у културу понашања у саобраћају.
Школа се стара о заштити ученика у саобраћају путем обезбеђивања предавања
саобраћајних стручњака, приказивањем филмова о саобраћају, израдом пригодних
макета, као и предузмањем других мера, у сарадњи са надлежним органима, којим се
обезбеђује заштита од осталих учесника у саобраћају у близини школе као и на самом
путу од школе до куће и назад.
У том смислу, наша школа ће у у току следеће године урадити следеће:
▪ Сви ученици 1. разреда у складу са акцијом „Пажљивкова правила у саобраћају“
коју спроводи Агенција за безбедност саобраћаја добиће књигу ,,Пажљивкова
правила у саобраћају“;
▪ Ученицима нижих разреда биће приказан цртани филм ,,Пажљивко“ који говори
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о правилном понашању у саобраћају;
Организација такмичења - саобраћајни квиз – Шта знам о саобраћају;
Евунтуална посета сајму аутомобила у Београду за ученике чланове Саобраћајне
секције.
▪ Остварити сарадњу са Министарством унутрашњих послова и локалним Саветом
за безбедност саобраћаја.
▪ Овај вид сарадње одвија се првенствено кроз свакодневни обилазак Школе и
околине од стране патроле МУП-а и школског полицајца, ради контролисања
услова за несметан рад школе и спречавање настанка потенцијалних проблема у
области безбедности ученика као учесника у саобраћају;
▪ У сарадњи са Управом саобраћајне полиције и локалним Саветом за безбедност
саобраћаја организовати серију предавања о понашању деце у саобраћају и
познавању саобраћајних прописа, приказивања филмова, биће организоване
едукативно-креативне радионице о поштовању правила понашања учесника у
саобраћају, нарочито пешака на тему ,,Безбедност деце у саобраћају“;
▪ У сарадњи са Саобраћајним полицијом ученици ће имати прилику да погледају и
провозају се полицијским возилом.
Поред активности усмерених на побољшање безбедности у саобраћају, у вези са
заштитом и безбедношћу ученика на путу од куће до школе и обратно реализују се и
активности:
▪ опомињу ученика којег сретну на његовом путу од куће до школе или обратно,
ако се небезбедно понаша;
▪ о сваком небезбедном понашању ученика обавештавају његовог одељењског
старешину, који о томе обавештава његовог родитеља и предузима друге мере;
▪ и предузимају друге активности и мере у циљу заштите и безбедности ученика на
путу од куће до школе и обратно.
▪
▪

7.2. КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА
Ред
Бр.
1.

АКТИВНОСТ

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

Родитељски
састанци

Анализа успеха
ученика, дисциплине,
договор у вези са
екскурзијама и
наставом у природи,
решавање проблема у
одељењу

2.
Индивидуални
разговори

3.

Присуство

Анализа успеха
ученика, дисциплине,
решавање проблема у
учењу и развојних
проблема,
предлагање и
спровођење мера за
њихово побољшање
Праћење успеха и

НОСИОЦИ

Одељењске
старешине,
чланови
Комисије

Одељењске
старешине,
предметни
наставници,
стручна служба,
директор школе
Чланови

ИНДИКАТОР
И

ВРЕМЕ

Евиденција у
Дневнику
рада,
записници са
одржаних
родитељских
састанака

На
почетку
школске
године и
на крају
класифик
ационих
периода

Записиници
са састанака

Према
потреби

Евиденција у

Једном
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часовима-отворена
врата школе

4.
Професионална
оријентација

5.
Замена улога

6.
Сарадња са
родитељима
деце/ученика којима
је потребна додатна
подршка

7.

Сарадња са
родитељима
ученика у вези са
решавањем
дисциплинских
проблема

дисциплине ученика
и одељења и
договарање мера за
побољшање;
унапређивање
сарадње са
родитељима
Помоћ ученицима у
професионалној
оријентацији,
упознавање са
образовним
профилима средњих
школа и светом
занимања
Унапређивање
сарадње са
родитељима,
упознавање
родитељима са
професијом
наставника.
Пружање додатне
подршке ученицима
којима је потребна,
унапређивање развоја
и напредовања
ученика, сарадња са
род. и добијање
сагласности за ИОП.
Праћење дисциплине,
предлагање и
примена мера за
побољшање.

8.

9.

Анкетирање
родитеља у вези са
сарадњом са
школом

Стицање увида у
ставове родитеља у
вези са сарадњом са
школом ,
унапређивање
сарадње и
унапређивање рада
школе

Остала анкетирања
предвиђена
Годишњим планом

Стицање увида у
ставове родитеља у
вези са разним

Комисије,
родитељи,
стручна служба,
директор школе,
предметни
наставници
Одељењске
старешине,
предметни
наставници,
стручна служба,
директор школе
Чланови
Комисије,
родитељи,
стручна служба,
директор школе,
предметни
наставници
Чланови
Комисије,
родитељи,
стручна служба,
директор школе,
предметни
наставници
Чланови
Комисије,
родитељи,
стручна служба,
директор школе,
предметни
наставници
Чланови
Комисије,
родитељи,
стручна служба,
директор школе,
предметни
наставници

Чланови
Комисије,
родитељи,

Дневнику
рада

месечно

Записници
тима за ПО

Према
потреби

Евиденција у
Дневнику
рада

У складу
са
интересов
ањима
родитеља
за учешће

Записници са
одржаних
састанака
Тимова,
сагласности
за ИОП

Према
потреби

Записници са
одржаник
родитељских
састанака

Према
потреби

Стицање
увида у
ставове
родитеља у
вези са
сарадњом са
школом ,
унапређивање
сарадње и
унапређивање
рада школе
Стицање
увида у
ставове

На крају
сваког
полугоди
шта

Према
потреби
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рада и акционим
плановима Тимова

питањима ,
унапређивање
сарадње и
унапређивање рада
школе

стручна служба,
директор школе,
предметни
наставници

родитеља у
вези са
разним
питањима ,
унапређивање
сарадње и
унапређивање
рада школе

7.3. КОМИСИЈА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
У реализацији програма „Професионална оријентација ученика „ намењена
ученицима , седмог и осмог разреда, истакли смо се у раду, ентузијазму и разумевању
значаја Професионалне оријентације .
Основни носиоци реализације задатака су стручни сарадник,одељењске
старешине седмих и осмих разреда, одељењски старешина ФООО, Координатор
Вршњачког тима за професионалну оријентацију ученика.
На основу задужења Наставничког већа и Годишњег плана рада школе,
формирана је Комисија за професионалну оријентацију ученика VII и VIII разрзеда у
нашој школи.
Комисију сачињавају :
1. Ивана Орловић, координатор комисије
2. Снежана Голубовић, одељењски старешина 7/1
3. Јадранка Вељковић, одељењски старешина 7/2
4. Дејана Радивојевић Пекић, одељењски старешина 7/3
5. Душица Стојановић, одељењски старешина 7/4 Бадњевац
6. Драгослав Јовановић, одељењски старешина 7/5 Брзан
7. Снежана Стаменковић, одељењски старешина 8/1
8. Наташа Васић, одељењски старешина 8/2
9. Марија Михајловић, одељењски старешина 8/3
10. Бојан Илић, одељењски старешина 8/4 Бадњевац
11. Славка Морача, одељењски старешина 8/5 Брзан
12. Марија Радић, координатор Вршњачког тима за ПО
13. Марија Милојевић, одељењски старешина ФООО
Задатак овог тима је реализација „Професионална оријентација на прелазу у
средњу школу „ намењена младима , седмог и осмог разреда, који се константно
сусрећу са ситуацијама у којима треба да донесу одлуку у вези избора свог образовања и
будуће професије.
Носиоци активности програма професионалне оријентације пружаће
континуирану помоћ ученицима , њиховим родитељима и наставницима у школи на
реализацији и праћењу реализације свих предвиђених тема на часовима одељењског
старешине, предмета, водећи рачуна о потребама свих ученика и реализацијом
различитих акција који су у функцији унапређивања професионалне оријентације .
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Посебну пажњу ће посветити реализацији радионица , организацији реалних
сусрета и сарадњи са школама из окружења.Часови ће већином бити реализовани на
часовима одељењског старешине.
План рада Комисије за ПО
Ред.
Бр.
1.

АКТИВНОСТ
Формирање
школске Комисије
за ПО ученика

ЦИЉ
АКТИВНОСТИ
Оснивање
Kомисије за
Професионалну
оријентацију.
Подршка
ученицима у
доношењу одлуке
у вези избора
образовања и
будуће професије
ученика.
Едукација ученика
кроз радионице.

НОСИОЦИ
Наставничко
веће

2.

Израда Програма
Комисије за ПО
ученика

3.

Планирање рада и
имплементација
програма ПО

4.

Информисање и
усвајање програма
имплементације
ПО
Реализација
радионица са
ученицима 7. и 8.
разреда

Информисање
Наставничког већа
о плану
инплементације.
Едукација ученика
кроз радионице.

Координатор
Комисије

Реализација
родитељских
састанака

Упознавање
родитеља са
програмом,
едукација
родитеља о избору
занимања и школе

Чланови
Комисије,
Одељењске
старешине

5.

6.

ИНДИКАТ
ОРИ
Основана
комисија

ВРЕМЕ
Септембар
2020. год.

Чланови
Комисије

Израђен
план
рада
Комисије,
Записник

Септембар
2020. год.

Чланови
комисије

Израђен
оперативни
план
одељењског
старешине,
Записник
Садржај
програма,
Записник

Септембар
2020. год.

Евиденција о
одржаним
радионицама
,
Извештај
раз.
старешина,
Записник
Комисије
Евиденција о
одржаним
састанцима,
Извештај
раз.
старешина,
Записник
Комисије

Септембар
2020 – мај
2021. год.

Чланови
Комисије,
Одељењске
старешине

Септембар
2020. год.

Током
године
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Реализација
реалних сусрета
кроз распитивање у
предузећу/институц
ијама, посете
средњих школа
Сарадња са
Стручним органима
школе

Едукација ученика Чланови
кроз реалне сусрете Комисије,
Одељењске
старешине

Записник
Комисије,
Извештаји и
фотографије

Од
фебруара
2021. год. –
до маја
2021. год.

Подршка програму
професионалне
оријентације

Записници

Током
школске
године

9.

Реализација
радионица са
полазницима
ФООО

Едукација
полазника кроз
радионице

Фебруар –
мај 2021.
год.

10.

Уређивање Кутка
за ПО ученика

Информисање
ученика

Евиденција о
одржаним
радионицама
,
Извештај
раз.
старешина,
Записник
Комисије
Кутак за ПО,
Записник

11.

Сарадња са
Вршњачким тимом
за ПО

12.

Евалуација рада
Комисије

13.

Израда извештаја
Комисије

Едукација ученика
у вези доношења
одлуке у вези
избора образовања
и будуће професије
кроз вршњачко
учење.
Анализа
остварених
активности и
предлог активности
у вези избора
образовања и
будуће професије
ученика.
Писање извештаја
о реализованом
програму.

7.

8.

Чланови
Комисије,
Руководиоци
већа
Одељењски
старешина
ФООО

Координатор,
ВТПО,
Чланови
Комисије
Координатор
и чланови
ВТПО

Током
школске
године

Извештај/зап Током
исник,
школске
фотографије, године
Кутак за ПО

Чланови
комисије

Записник/
извештај
Комисије

Јун/
Август202
1. год.

Координатор
Комисије у
сарадњи са
члановима.

На основу
свих
записника и
извештаја,
урађен је
завршни
извештај
Комисије о

Август
2021. год.
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реализовани
м
активностим
а
Напомена: Школски психолог ће и поред свега овога а на основу психолошког
тестирања способности и особина личности ученика осмих разреда ,сваком ученику
осмог разреда и њиховим родитељима, саветодавним радом предложити занимање и
школу где ће најбоље да успеју.
АКТИВНОСТ
Ред
ни
број
1.
Информисање
ученика и њихових
родитеља о свим
факторима од
значаја за избор
школе

2.

Психолошко
тестирање ученика
тестовима
способности ,
особина личности и
интересовања

3.

Уношење података
за сваког ученика

ЦИЉ
АКТИВНОСТИ

Подршка
ученицима и
родитељима у
доношењу
одлуке у вези
избора
образовања и
будуће
професије
ученика.
Препознавања
сопствених
способности,
склоности и
врлина, давање
другима
позитивних
повратних
информација,
као и
сагледавање
слике о себи
упоређујући
какав сам ја, а
шта други мисле
о мени, Фактори
правилног
избора
занимања и
школе.
Анализа
психолошких

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМЕ

Психолог
школе

Евиденција у
документацији,
Извештај

Током
школске
године

Психолог
школе

Евиденција
активности

Фебруар,
Март,
2021. године

Психолог
школе

Ученички досије Април,
психолога
2021. године
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4.

и њихових
резултата на
тестовима
Предлагање школа
и занимања саветодавни рад са
ученицима на
основу резултата
тестирања и
предлагање
занимања и школа
у којима ће
најбоље да успеју

тестова
Саветодавни рад
као подршка
ученицима у
избору
занимања и
школе.

Психолог
школе

Ученички досије Мај,
психолога ,
2021. године
евиденција
резултата

7.4. КОМИСИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ДЕВИЈАНТНИХ И ДЕЛИКАТНИХ ОБЛИКА
ПОНАШАЊА УПОТРЕБЕ ПАС (психоактивних супстанци)
Комисију чине:
Ивана Орловић – координатор Комисије, мастер психолог
Ивана Миленовић – члан Комисије, дефектолог-специјални педагог
Милица Павловић – члан Комисије, мастер учитељ
Ненад Мркаљ – члан Комисије, професор физичког васпитања
Снежана Стаменковић – члан Комисије, професор биологије
Дарко Димитријевић – члан Комисије, професор ликовне културе
Милан Милошевић – члан Комисије, мастер учитељ
Драгана Крстић – члан Комисије, професор разредне наставе
Снежана Иветић – члан Комисије, професор математике
У последње време болести зависности , а посебно наркоманија , поприма
размере епидемије . У драстичном је порасту и јако је забрињавајуће . Адолесценција
је за то нарочито карактеристичaн период и све млађа и млађа деца почињу да
узимају дрогу.
Једини ефикасан метод је превенција .
Циљ програма је развој и унапређење социјалних и емоционалних вештина деце
и младих кроз :
▪ едукацију и информисање о врстама и утицају дрога на здравље
▪ развијање позитивног и афирмативног односа према здравом начину живота
▪ формирањем потребе за очувањем и унапређењем физичког и менталног
здравља
▪ подизање свести о различитим врстама притисака да се користи дрога и
учење техника отпора
▪ развијање вештина примања и пружања помоћи и развој одговорности и
одлучивања о ризичном понашању
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Едукација треба да олакша лични раст и развој деце . Циљ је и прихватити
себе и друге , постати отворенији , спонтанији, комуницирати искрено, лакше
изражавати сопствена осећања.
Програм обухватà све ученике млађих и старијих разреда основне школе. Док ће
истраживање обухватити ученике осмих разреда тј. 5 одељења ( 3 одељења у
Баточини , 1 у Бадњевцу и 1 у Брзану ) или укупно 102 ученика и њихове
родитеље. Најкритичнији је узраст VIII - ог разреда и I разред средње школе, јер је
то период адолесценције, када деца осећају несигурност , смањено поштују и цене
себе и незадовољни су својим поступцима и изгледом .
Програм
се реализује у школама где деца похађају наставу и то
углавном на часовима одељењског старешине.
Време реализације од октобра 2020. до августа 2021. године.

•
•
•

•

•

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ :
Анкетирање - испитивање знања , мишљења и ставова о овим појавама –
анонимна анкета за све ученике осмих разреда - реализација -школски психолог
и координатор Комисије
Едукација ученика осмих разреда: - Наркоманија – штетне последице ,
фактори , лечење - анализа истраживања – презентација резултата- реализација школски психолог
Радионичарски рад на часовима одељењског старешине - реализовати по 1
радионицу за свако одељење од I до VII разреда. Радионице имају следеће називе
: „Школа без насиља“, ''Учионица добре воље'' , „Еликсир толеранције“ , ''Чувари
осмеха', „Вештине за адолесценцију“, „Умеће одрастања“ - реализатори су
одељењске старешине (Чланови израђују једну од тема и прослеђују одељењским
старешинама).
Едукација родитеља ученика осмих разреда: Наркоманија – штетне
последице, фактори , лечење - анализа истраживања – презентација резултата
са посебним освртом како препознати злоупотребу дроге - реализација –
психолог координатор Комисије, дефектолог.
Спортске игре „Реци НЕ дрогама а ДА здравомживоту“ – Комисија

Активности би реализовала Комисија са одељењским старешинама, припадницима
МУП-а и Дечијим диспанзером. Реализација би била за време Часа одељењског
старешине а време би детаљно разрадили.
На основу дописа Министарства а уз помоћ чланова Комисије за превенцију
девијантних и деликвентних облика понашања и употребе ПАС у сарадњи са школским
полицајцем и дечијим диспанзером урађен је оперативни програм рада.Задаци школе у
спречавању употребе психоактивних супстанци и неприхватљивог понашања ученика су:
- да својим целокупним васпитно-образовним радом, организацијом живота и рада
ученика и стварањем одговарајућих услова обезбеде нормалан развој ученика и
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-

-

-

Редни
број
1.

делује превентивно против сваког девијантног понашања , укључујући и употребу
дроге
да у зависности од узраста , пружа ученицима информације и одређена знања о
психо-активним супстанцама и њихов утицај на психичко стање
да у оквиру сталне непосредне сарадње са породицом, здравственом и социјалном
службом прати развој ученика, открива тешкоће које се јављају код појединца и
преузима део својих задатака на превазилажењу проблема који се јављају у току
развоја и сазревања ученика
да створи и обезбеди услове да млади организовано користе слободно време у
ваннаставним активностима ( спортске, научне, уметничке секције, друштвенокористан рад, хуманитарне акције )
да створи услове и брине о афирмисању позитивних личних и друштвених
вредности преко заједничких активности младих које организују Дечји савез ,
Црвени крст
да стално прати проблеме који могу довести до појаве наркоманије
АКТИВНОСТ
Избор Комисије за
реализацију
пројекта превенције

2.

Израда Програма
превенције

3.

Израда делова
програма ЧОС
који се односе на
превенцију
насиља и болести
зависности

4.

Уређивање
поставке паноа
посвећеног борби
против насиља и
болести
превенције

5.

Анкетирање испитивање

ЦИЉ
АКТИВНОСТИ
Оснивање
Kомисије за
превенцију ПАС.

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМЕ

Наставничко веће

Основана
комисија

Септембар
2020. год.

Развој и
унапређење
социјалних и
емоционалних
вештина деце и
младих.
Развој и
унапређење
социјалних и
емоционалних
вештина деце и
младих.

Чланови
Комисије

Израђен план
рада Комисије

Септембар
2020. год.

Чланови
комисије,
Одељењске
старешине

Одржане
радионице на
ЧОС-у

Током
године
2020. год.

Указивање на
штетност
коришћења ПАС
и утицају
одређене врсте
дрога након
дугогодишњег
конзумирања.
Развој и
унапређење

Члан комисије –
наставник
ликовне културе

Израђен пано

Октобар
2020. год.

Координатор
психолог

Анализа
анкете,израда

Новембар
и децембар
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6.

7.

8.

9.

10.

знања , мишљења
и ставова
ученика
о штетним
последицама
употребе
алкохола , дувана
и дроге
– анонимна
анкета за све
ученике осмих
разреда
1.децембарСветски дан
борбе
против АИДС-атрибина за
ученике
Организовање
радионица за
ученике 8.
разреда

социјалних и
емоционалних
вештина деце и
младих.

Подизање
нивоа знања о
вирусу,штетном
дејству,начину
преношења и
превенцији.
Развој и
унапређење
социјалних и
емоционалних
вештина деце и
младих.
Организовање
Едукација
едукације за
родитеља о
родитеље ученика штетним
8. Разреда
последицама,
факторима и
лечењу
наркоманије.
Приказивање
Развијање
филмова на тему
вештина
превенције у
примања и
школској
пружања
медијатеци
помоћи и развој
одговорности и
одлучивања о
ризичном
понашању.
Спортске игре
Развијање
«Реци НЕ дрогама позитивног и
а ДА здравом
афирмативног
животу»
односа према
здравом начину
живота.

презентације

2020. год.

Наставник
биологије,
чланови
подмладка,
чланови
Комисије
Координатор
психолог

Презентација,
записник/
извештај

Децембар
2020. год.

Анализа
анкете, израда
презентације

Децембар
2020.год. и
јануар
2021. год.

Психолог и
дефектолог

Записник/
извештај о
одржаном
предавању

Март
2021. год.

Чланови
Комисије

Записник/
извештај,
филмови

Април
2021. год.

Чланови
Комисије

Записник/
извештај,
фотографије

Мај 2021.
год.
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11.

Сарадња са
Ученичким
парламентом

12.

Остваривање
сарадње са
здравственим
установама и
МУП-ом у
реализацији
делова пројекта
Остваривање
сарадње са ЦСР у
реализацији
делова пројекта

13.

14.

Евалуација рада
Комисије

15.

Израда извештаја
Комисије

Развој и
унапређење
социјалних и
емоционалних
вештина деце и
младих.
Заједничка
сарадња у
превенцији
коришћења
ПАС.

Координатор
психолог

Записник/
извештај/
фотографије

Током
школске
године

Чланови
Комисије,
Дирктор

Записник/
извештај/
фотографије

Током
школске
године

Заједничка
сарадња у
превенцији
коришћења
ПАС.
Анализа
остварених
активности и
предлог
активности на
превенцији
болести
зависности и
деликвентних
облика
понашања за
наредну
школску годину.
Писање
извештаја о
реализованом
програму.

Чланови
Комисије,
Дирктор

Записник/
извештај/
фотографије

Током
школске
године

Чланови
комисије

Записник/
извештај
Комисије

Јун/
Август2021
. год.

Координатор
Комисије у
сарадњи са
члановима.

На основу свих
записника и
извештаја,
урађен је
завршни
извештај
Комисије о
реализованим
активностима

Август
2021. год.

7.5. КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНО-КОРИСТАН РАД И АКЦИЈЕ СОЛИДАРНОСТИ
План рада Комисије за друштвено – користан рад и акције солидарности
(школска 2020/21.година)
Редни

АКТИВНОСТ

ЦИЉ

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМЕ

192

ОШ „СВЕТИ САВА“ БАТОЧИНА

број
1.

-Учествовање
у уређењу
школских
просторија и
организовању
свечаности за
пријем првака

2.

Учествовање у
реализацији
Дечије недеље

3.

Учествовање у
припреми
Дана школе

4.

Уређење
школског
дворишта и
просторија
5.школе
Учествовање у
сакупљачком
раду (стара
хартија)

5.

АКТИВНОСТИ
Стварање
лепшег и
пријатнијег
окружења за
рад.
Подстицање
нових чланова
да се што пре
укључе у рад
установе и осете
припаност.
Подстицање
ученика на
дружење,
сарадњу и
стварање
пријатније
атмосфере за
боравак у
школи.
Истицање
важности
установе
истицање
добрих
резултата тара.

Стварање
пријатнијег
окружења за
боравак и рад у
школи.
Уређење
школског
пристора и
развијање
предузетничких
способности код
ученик.

Сви чланови
комисије;Учитељи;
Драмска секција
ученика виших и
нижих разреда;
Комисија за
културну и јавну
делатност

Извештај,
фотографије

Септембар

Сви чланови
комисије;
Драмска секција;
Комисија за
културну и јавну
делатност;
Ученици свих
узраста;
ПП служба
Сви чланови
Комисије;
Комисија за
културну и јавну
делатност;
ПП служба
Стручно веће за
српски језик;
Ученички
парламент;
Ученици свих
узраста;
Дирекрор школе;
ППслужба
Сви чланови
комисије; Ученици
свих узраста;
Настава грађанског
васпитања
Сви чланови
Комисије,
Настава грађанског
васпитања;
Ученички
парламент;
Вршњачки тим;
Компанија А.С.А
Што већи број
ученика свих
узраста

Извештај, фотографије

Октобар

Извештај,
фотографије

Јануар

Извештај,фотографије Више пута
у току
школске
године
Извештај,
фотографије

Више пута
у току
школске
године
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6.

Учествовање у
хуманитарним
акцијама и
акцијама
солидарности(
“Чеп за
хендикеп“
„ Деца деци“)

Подстицање
свих учесника
активности на
хуманост,
дељење и развој
емпатије .

7.

Учествовање у
обележавању
датума
битних за
очување
животне
средине и
културни
развој
личности

Подстивање на
очување и
неговање
природе и
сопственог
здравља, као и
здравља дугик,
лични културни
развој

Сви чланови
Комисије,
Настава грађанског
васпитања;
Ученички
парламент;
Вршњачки тим;
ПП служба;
Драмска секција;
Што већи број
ученика свих
узраста
Сви чланови
Комисије,;
Ученички
парламент;
Вршњачки тим;
Бројна стручна
већа; ПП служба,
Директор школе

Извештај,
фотографије

Више пута
у току
школске
године или
када се
укаже
потреба

Извештај,
фотографије

-21. октобар
-Дан школе
-Светски
дан борбе
против
пушења
-Дан
планете
земље
-Дан борбе
против
туберкулозе
-Дан борбе
против сиде

7.6. КОМИСИЈА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ
Редни
број
1.

АКТИВНОСТ

ЦИЉ
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

Састанак
комисије са
добављачем и
куварицама

Одређивање
менија за
школску
кухињу и цене
на месечном
нивоу.
Договор са
добављачем.
Договор са
куварицама
о начину и
месту
постављања
ужине с
обзиром на
епидемиолошку

Чланови
комисије
секретар
школе,
шеф
рачуноводства,
куварице

ИНДИКАТОРИ

Записник са
састанка
Број ученика
који користи
школску
кухињу

ВРЕМЕ

септембар
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2.

Састанак
комисије

ситуацију
Анализа
бројности
ученика који
користи ђачку
кухињу и
евентуална
промена менија
на дневном
нивоу.

Чланови
комисије
секретар
школе,
шеф
рачуноводства,
куварице

Записник са
састанка
Број ученика
који користи
школску
кухињу

фебруар

7.7. КОМИСИЈА ЗА ИЗЛЕТЕ, ЕКСКУРЗИЈЕ, НАСТАВУ У ПРИРОДИ, ЗИМОВАЊЕ,
ЛЕТОВАЊЕ КАМПОВЕ
Садржаји екскурзија и излета остварују се на основу наставног плана и програма
образовно-васпитног рада и саставни су део Годишњег програма рада школе.
Задаци екскурзија и излета су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање
узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 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.
Време
реализације
Баточина – Крагујевац (посета акваријуму на ПМФ-у) –
Крај маја/
Први Топола (шетња Опленцом) – Пећина Рисовача– Аранђеловац почетак
– Буковичка бања – Баточина
јуна 2021.
Крај маја/
Баточина – Ресавска пећина – Деспотовац – Манастир
Други
почетак
Манасија – Свилајнац- Баточина
јуна 2021.
Крај маја/
Баточина – Београд (Ботаничка башта, Калемегдан, Храм
Трећи
почетак
Светог Саве) – Авала – Баточина
јуна 2021.
Крај маја/
Баточина – Крушевац (обилазак цркве Лазарице) – Манастир
Четврти
почетак
Љубостиња – Манастир Жича – Врњачка Бања – Баточина
јуна 2021
Крај маја/
Баточина – Ниш (обилазак Нишке тврђаве, Логора Црвени крст,
Пети
почетак
Ћеле куле, Медијане) – Нишка бања – Баточина
јуна 2021.
Разред Релација
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Баточина – Овчар бања (манастир Благовештење) – Златибор
– Мокра Гора (Шарганска осмица ( вожња возићем ”Ћира”),
Шести
Мај 2021.
Дрвенград) – Ваљево (посета Музеја и Конака ) – Бранковина
– Тршић – Троноша – Баточина
Баточина – Гамзиград – Зајечар – Неготин – Кладово – ХЕ
Седми Ђердап – Лепенски вир – Голубац – Пожаревац –
Мај 2021.
Виминацијум – Баточина
Баточина – Београд – Бечеј – Дворац Дунђерски – Зобнатица
– Палић – Суботица – Сомбор – Нови Сад – Сремска
Осми
Мај 2021.
Каменица – Сремски Карловци – манастир Крушедол –
Баточина

➢

Настава у природи

Настава у природи организује се за ученике од првог до четврто разреда основног
образовања и васпитања, у трајањуод 6 дана, уз писмену сагласност родитеља.За ученике
који не одлазе на наставу у природи школа ће да организује наставу.Пре поласка на
наставу у природи организује се лекарски преглед свих ученика. Садржаји наставе у
природи се остварују на основу наставног програма образовно-васпитног рада у првом
циклусу основног образовања и васпитања и природно-географских и културноисторијских могућности које пружају одабране дестинације.
Време реализације и други елементи важни за организацију и реализацију наставе у
природи – услови смештаја, исхране, здравствене заштите, превоза,биће одређени након
отварања понуда за јавне набавке одабиром агенције на Савету родитеља.. Одабрана
дестинација за све ученике од 1-4. разреда у школској 2020/2021. години биће Дивчибаре.
Време реализације:март 2021.године. Пре реализације наставе у природи ученици ће се
упознати са местом у које одлазе, условима живота, садржајима, понашањем у току пута и
за време извођења наставе у природи, а по повратку уследиће интеграција стечених знања
и искустава у наставни процес и сумирање утисака и емоција.

➢

Зимовање

Зимовање се организује за ученике од петог до осмог разреда. Зимовање ученика
биће организовано у време зимског распуста. Планирано је да се зимовање организује на
Старој планини или Копаонику. Број учесника биће накнадно утврђени. Организација
зимовања биће у надлежности актива наставника физичког васпитања.
7.8. КОМСИЈА ЗА ИЗБОР ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Награда "Ђак генерације" додељује се ученику завршног разреда, на крају наставне
године, под условом да је ученик:
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1) постигао одличан општи успех и примерно владање из свих наставних предмета, од
првог до завршног разреда;
2) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима што је процењено
вредновањем комисије за избор «Ђака генерације»;
3) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању
односа другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива
поверење међу својим друговима;
4) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним
сарадницима и другим запосленима у школи, као и према родитељима других ученика.
Члан 8
Награда «ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ» додељује се ученику који током школовања освоји
једно од прва три места на такмичењима, почев од школског до међународног нивоа, као и
на такмичењима у ваннаставним активностима.
Сва такмичења морају бити организована под покровитељством Министарства просвете и
предвиђена календаром такмичења.
Комисија током школске године прати учешће ученика на свим нивоима
такмичења, смотри и конкурса, рангира и бодује њихова постигнућа и о томе уредно
води педагошку документацију.
На крају сваке школске године, на предлог разредних старешина и предметних
наставника ученика завршног разреда, рангирају постигнућа свих предложених ученика.
По окончаном завршном испиту, предложеним ученицима за „ЂАКА
ГЕНЕРАЦИЈЕ“ се бодује постигнуће и на том испиту. „ЂАКОМ ГЕНЕРАЦИЈЕ“ се
проглашава ученик који има највише бодова у збиру са такмичења, смотри и конкурса и
завршног испита.
7.9. КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ЧАСОПИСА
Циљ комисије за израду школског часописа је да у школској 2020/2021.години
реализују израду два броја школског часописа. Часопис ће бити у електронској форми, а
уколико школа буде у могућности, часопис ће се наћи и у штампаној верзији.
Први број је предвиђен за крај првог полугодишта – јануар, 2021. године.
Други број је предвиђен за крај школске године – јун, 2021. године.
Комисију чине:
Марија Радић – координатор,
Марија Милојевић,
Марија Михајловић,
Ивана Ђуричковић,
Славка Морача,
Сара Милановић,
Катарина Станковић,
Дарко Димитријевић.
План тима је да се састаје једном месечно, како би се прикупио материјал који ће се
наћи у наредномброју. Уколико се укаже потреба, одржаће се додатни састанци и
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консултовати наставници предметне и разредне наставе, а који нису у комисији за
школски часопис.
Ред.
Бр.
1.

2.

АКТИВНОСТ

Договор о раду,
подела задужења и
договор о концепту
часописа
Сарадња са
новинарским
секцијама нижих и
виших разреда

ЦИЉ
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМЕ

Формирање тима,
подела задужења,
разговор о даљем
раду
Прикупљање и
одабир
материјала који
ће се наћи у
часопису
Прикупљање и
одабир
материјала који
ће се наћи у
часопису
Селекција
материјала који
ће се наћи у
часопису

Чланови
тима

Вођење евиденције
председника комисије

септембар

Чланови
тима,
чланови
новинарске
секције
Чланови
тима,
чланови
новинарске
секције
Чланови
тима,
чланови
стручних
већа,
чланови
новинарске
секције

Вођење евиденције
председника комисије

Током
целе
школске
године

Вођење евиденције
председника комисије

октобар,
новембар,
децембар

Вођење евиденције
председника
комисије, коначано
издање часописа

јануар

Чланови
тима,
чланови
новинарске
секције
Чланови
тима,
чланови
стручних
већа,
чланови
новинарске
секције
Чланови
тима

Вођење евиденције
председника
комисије, коначано
издање часописа

март

Вођење евиденције
председника комисије

мај

Израда извештаја,
коначано издање
часописа

јун

3.

Прикупљање и
достављање
материјала

4.

Прикупљање и
достављање
материјала, ликовних
радова као и
литерарних радова у
електронској форми и
реализација првог
броја за школску
2020-2021 годину.

5.

Израда концепта
часописа као и
прикупљање додатног
материјала за
публикацију
Прикупљање и
достављање
материјала

Израда концепта
за други број
часописа

Анализа плана
по активностима,
објављивање другог
броја школског
часописа у
електронској форми
као и израда
извештаја

Анализа плана и
подношење
извештаја о раду
комисије

6.

7.

Прикупљање и
одабир
материјала који
ће се наћи у
часопису
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7.10. ПОПИСНА КОМСИЈА
У новембру месецу именују се Пописне комисије -Комисија за попис земљишта,
некретнина, инвестиционих некретнина, постројења,опреме, залихе материјала, резервних
делова, алата, недовршене производње,готовихпроизвода и робе и Комисија за попис:
нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама и финансијске имовине у
дугорочним и краткорочним пласманима,новчаних средстава, племенитих метала, хартија
од вредности, потраживања и обавеза, активних и пасивних временских разграничења и
остале имовине.
По добијању решења за образовање Комисија за попис чланови сваке Комисије
праве свој план пописа за календарску годину која је у току. Попис се завршава
последњим даном текуће године.
У решењу за образовање Пописне комисије су наведени председници
Комисија,чланови и заменици. У плану Комисије су наведени рокови ког дана почиње ,
када се завршава попис, када се предају Извештаји о извршеном попису, комплетирани
пратећом документацијом(пописне листе, забелешке комисије, изјаве одговорних лица,
мишљење вештака и сл)...
7.11. КОМИСИЈА ЗА МАРКЕТИНГ, ИНФОРМИСАЊЕ И ЗИДНЕ НОВИНЕ – КУЛТУРНА
И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Циљ: Афирмисање културне и јавне делатности школе.
Комисију чине следећи чланови:
Биљана Мрдаковић;
Славка Морача;
Лидија Станковић;
Душица Радосављевић;
Жаклина Јевтић;
Небојша Петровић;
Милена Милошевић;
Марија Милојевић.
Редни
број
1.

АКТИВНОСТ

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ

Израда плана
рада Комисије

Планирање активности у
домену Комисије

Руководилац
Комисије и
чланови

2.

Свечани пријем
нових првака

Пријем нових ђака уз
неговање добродошлице

Директор
школе, ППД

План рада
Комисије као
саставни део
Годишњг плана
рада школе
Извештај и
фотографије са

Август
/септембар
2020.
Септембар
2020.
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у школску средину

3.

Обележавање
Светског дана
језика

4.

Програм за
локално
удружење
„Златне руке“ и
њихову
традиционалну
манифестацију
„Обредни
хлебови“
Дечија недеља

5.

Учешће школе у
обележавању датума
светског значаја и
промовисање важности
познавања страних језика
уз неговање матерњег
Неговање народне
традиције и културе у
сарадњи са локалном
заједницом

Упознавање са правима и
обавезама детета
- такмичарски део
активности којима се
развија и промовише
тимски и такмичарски
дух код деце

6.

Сарадња са
локалном
телевизијом

Развијање колективног
духа у раду, развијање
способности деце за
посао новинара,
сниматеља, спикера,
водитеља...

7.

Обележавање
21.октобра,
Дана жртава у
Шумарицама

Подсећање на важан
историјски догађај и
његов значај у даљој
историји нашег народа

8.

Права и обавезе

Упознавање ученика и

служба,
председник
општине
Наставници
страних
језика и
чланови
Комисије,
ученици
Наставници
српског
језика и
музичке
културе,
учитељи,
ученици

доделе поклона
првацима
Извештај о
реализацији
програма,
фотографије на
фејсбук
страници школе
Извештај о
реализацији
програма,
фотографије на
фејсбук
страници школе

Септембар
2020.

Тим за
маркетинг,
наставници,
ученици
-Комисија за
реализацију
Дечије
недеље
-директор,
наставници и
учитељи,
представници
Ђачког
парламента
Задужени
учитељи и
наставници у
новинарској
секцији
школе,
ученици,
запослени у
телевизији
„Хит“
Директор,
наставници и
учитељи,
представници
Ђачког
парламента
Наставници
историје
- Тим за

Извештај о
реализацији
програма,
фотографије на
фејсбук
страници школе

Октобар
2020.

Октобар
2020.

Аудио Током
визуелни записи, целе
тв емисије,
године
записници у
свесци Комисије

Извештај о
посети
Шумарицама,
фотографије на
фејсбук
страници школе

Октобар
2020.

Фотографије са

Новембар
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ученика и
родитеља,
организовање
заједничких
радионица на
којима се
реализују теме
везане за права
и обавезе
Обележавање
дана борбе
продив СИДЕ

родитеља са правима и
обавезама детета у
образовању
- промоција дечијих
права, толеранције,
недискриминације
- промоција ученичких
активности везаних за
права детета
Упознавање ученика са
начинима преносивости
ове болести и њеним
последицама кроз
занимљива и поучна
предавања

Акција“Играј
фер плеј у
школи без
насиља“

Развијање хуманих
вредности код ученика и
подстицање на ненасилну
комуникацију

11.

Новогодишњи
програм

Промовисање талената,
дружења ученика,

12.

Обележавање
празника
Светог Саве:
Дан школе и
школска слава

Промоција духовних
вредности и дечијег
стваралаштва; развијање
ученичке креативности.
Неговање традиције, вере
и култа светог Саве у
школи и уопште

13.

Обележавање
Дана
Заљубљених:
Акција“Љубав
да...насиље не“

Промоција позитивних
осећања која оплемењују
човека.
Развијање сарадње међу
ученицима

9.

10.

маркетинг,
школски
одељењске
старешине,
ученици,
родитељи,
Парламент и
Вршњачки
тим
Вршњачки
тим и
наставници
задужени за
подршку
Тиму
Професори
физичког
васпитања,
чланови
Тима за
превенцију
насиља,
чланови
Комисије
Наставници,
учитељи и
ученици,
сарадници из
локалне
телевизије
Тим за
маркетинг,
наставници,
Тим за јавне
наступе,
ученици,
директор
школе,
локална
заједницa
Тим за
маркетинг,
Ученички
парламент и
Вршњачки
тим ,
литерарна и
ликовна
секција

предавања,
презентовани
материјал,
записник

2020.

Презентова-ни
материјал,
слике, вест и
фотографије на
фб страници
школе

Децембар
2020.

Фотографије
реализованог
програма, сајт
вести, записник
у свесци
Комисије

Децембар
2020.

Фотографије, ТВ
емисија,
записник у
свесци Комисије

Децембар
2020.

Фотографије и
видео записи са
одржане
Академије,
Зидне новине са
темом везаном
за Светосавље

Јануар
2021.

Фотографије
сандучића за
поруке љубави,
као и других
активности које
ће спровести
Ученичке
организације,
ликовни и

Фебруар
2021.
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школе

14.

Мајка је
најлепша бајка:
програм
поводом
обележавања
Дана жена

Развијање креативности
код ученика,
маштовитости и
самосталности у раду

15.

Обележавање
Светског дана
борбе против
пушења

Развијање ученичке
свести о штетности
пушења, кроз предавање
на ту тему и подстицање
здравих животних навика

16.

Предавање на
тему пубертета
и физичких и
менталних
промена у овом
добу

Упознавање са
променама у пубертету и
како се односити према
њима
Сарадња са Домом
здравља

Вршњачки
тим, чланови
Комисије,
ППД служба
и лекар који
ће одржати
предавање

17.

Опроштајна
приредба за
ученике осмог
разреда и помоћ
у реализацији
матурске
вечери

Развијање позитивних
вредности и међуљудских
односа

18.

Шта смо
планирали а
шта
реализовали
Извештај
Комисије и
нацрт плана
рада за наредну
школску годину

Анализа рада Комисије за
маркетинг, односе са
јавношћу и зидне новине

Директор,
чланови
Комисије,
чланови
секција које
припремају
програм,
одељ.старешине
ученика
осмог
разреда
Чланови
Комисије,
директор и
ПП служба
Чланови
Комисије,
директор и
ПП служба

19.

Унапређивање рада
Комисије на основу
извештаја, сугестија
колега и предлога
чланова

- Ученици
чланови
секција
српског
језика,Тим за
маркетинг,
наставница
српског
језика,
учитељи
Вршњачки
тим и
наставници
биологије

литерарни
радови са темом
љубави-уређење
паноа
изложбени
радови ученика,
фотографије,
записник у
свесци Комисије

Март 2021.

Презентовани
материјал,
фотографије и
записник у
свесци Комисије

Април
2021.

Презентовани
материјал,
фотографије и
записник у
свесци
Комисије, вест
на фејсбук
страници школе
Фотографије,
видео-записи,
школски сајт,
Летопис школе,
Часопис, слике
са матурске
вечери

Мај 2021.

записник са
састанка

Јун 2021.

Извештај о раду
Комисије,
записник са
састанка са
нацртом рада и

Август
2021.

Јун 2021.
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предлозима за
побољшање

Напомена: Током целе школске године акценат је стављен на следеће:
➢

Праћење и презентација свих
спортских активности и
такмичења у школи и ван ње

➢

Праћење и презентација
културних активности школе
(изложбе, приредбе,
литерарни и ликовни
конкурси, обележавање
значајних датума и јубилеја и
сл.)
Учествовање у хуманитарним
акцијама у школи и ван ње
(праћење и медијска
презентација тих акција)

➢

➢

Праћење и презентација
успеха ученика на свим
нивоима такмичења из
различитих наставних
предмета

- промовисање спорта и здравих
стилова живота
- промоција успеха и постигнутих
резултата ученика на спортским
такмичењима и турнирима
- промоција културе, ученичког
стваралаштва, талентованих ученика,
позитивних вредности

- Директор
школе,Тим за
маркетинг,
наставници, ученици

- подстицање хуманости и бриге за
другог код ученика

- Директор школе,
Тим за маркетинг,
наставници, ученици,
Тим за подршку
ученицима

- промовисање успеха ученика и
наставника
- промоција знања и позитивних
вредности

- Директор школе,
Тим за маркетинг,
наставници, ученици
Тим за подршку
ученицима

- Тим за подршку
ученицима
Тим за маркетинг,
наставници, ученици,
руководство школе

7.12. КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА
Школа се налази у центру општине Баточина што јој омогућује додатно коришћење
ресурса ван школе, а самим тим квалитетнију и богатију реализацију наставног садржаја.
Добра локација општине Баточина додатно проширује могућности за остваривање
сарадње и са осталим институцијама ван наше општине, у другим градовима широм
Србије. Школа остварује сарадњу са следећим државним институцијама и културним
организацијама:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
Скупштина општина Баточина (локална самоуправа);
Школска управа Крагујевац;
Министарство за рад и социјална питања;
Центар за социјални рад у Баточини;
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања;
Завод за унапређивање образовања и васпитања;
Основне школе на територији шумадијског оруга;
Дом здравља „Баточина“;
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10. Општинска организација Црвеног крста „Баточина“;
11. Културни центар „Доситеј Обрадовић“;
12. Регионални центар за таленте у Крагујевцу;
13. Вртић „Полетарац“ у Баточини и општинским огранцима;
Р.
Б.

АКТИВНОСТ

ЦИЉ
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМ
Е

14. Музеји, галерије и архиви / библиотеке (Народна библиотека, Градска
библиотека „“Вук Караџић, Природњачки музеј, Историјски музеј, Историјски
архив, Планетаријум, Музеј „Николе Тесле“ и др.);
15. Позоришта ( Позориште „Јоаким Вујић“ у Крагујевцу, Народно позориште у
Београду, Позориште на Теразијама);
16. Издавачке куће;
17. Редакције часописа: „Школарац“, „Школарка“, „Математички лист“,
„Архимедес“, „Национална географија“...;
18. Спортски клубови на територији општине Баточина;
19. Зоолошки врт у Београду и Јагодини;
20. Медији (ТВ „ХИТ ПЛУС“, ТВ „Центар“...)
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•

1.

2.

3.

•

•

Остваривање
континуиране
сарадње са
Министарство
м просвете
путем
имејлова,
извештаја,
обавештења и
сл.

•
•
•
•

Сарадња са
општином
Баточина и
представницима
локалне самоуправе

•

Сарадња са КЦ-ом
„Доситеј
Обрадовић“

•

•

•
•
•

4.

•

Сарадња са
основним школама
из шумадијског
оккруга

Праћење
реализације
програма,
Унапређивање
наставе,
Стручно
усавршавање
наставника,
Реализација
такмичења и низ
других
активности.
Колективне и
индивидуалне
посете
Присуствовање
књижевним
вечерима
Организовање
приредби и
манифестација;
Учествовање на
манифестцијама;
интегрисаност у
оквирима локалне
заједнице
Реализација
манифестација у
оквирима КЦ-а

• Организоване
посете наставника и
ученика
• Учешће у свим
важним
активностима које се
спроводе на
територији општине,
• јавне
трибине,
• концерти,
манифестације

•

Директо
р школе

•
•
•

Обавештења
Извештавања
Упутства

•

проф.
разредне
наставе
ученици
проф.
предмет
не
наставе
директор
стручна
служба
проф.
предмет
не
наставе
проф.
разредне
наставе
ученици

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

Стручна
већа

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

•
•
•

извештаји
записници
фотографијее

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

5.
•

Сарадња са
Центром за
социјални рад

•

•

Сарадња и
договор услед
постојања ученика
са социјалним
потребама
Унапређење

Ученичк
и
парламе
нт
новинар
ска
секција
Вршњач
ки тим
Одељењ
ске

Током школске године

ОШ „СВЕТИ САВА“ БАТОЧИНА

старешине,
• Тим за
заштиту
ученика
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6.

•

Сарадња са
Националном
службом за
запошљавање у
Крагујевцу и
Баточини

•

•

•
•
•
•
7.

8.

9.

Превенција,праћење
иунапређивањездравља
ученика

•

Остваривање сарадње
са представницима
Регионалног центра

•

•

Сарадња са
Црвеним крстом и
представницима из
Баточине

•

•

•

10. •

Сарадња са
Удружењем жена
„Златне руке“

•
•

социјалне заштите
ученика
Информисање о
кадровским
потребама
привреде уписа на
факултете,
Прикупљање
информација о
лицима без
завршене основне
школе
Остваривање
сарадње
Договор
Потписивање
уговора
Прикупљање
информација
Систематски
прегледи,
Стручна
предавања
Размена сарадње и
искустава, учешће
у спортским
активностима,
ликовним
конкурсима,
радионицама и
хуманитарни
акцијама
Учешће у
организацији,
спровођењу и
промоцији
хуманости
Организација и
спровођење
волонтерских
акција
Учешће ученика у
организацији и
реализацији
Организовање
манифестација и
учешће на њима
поводом
обележавања Дана
обредних хлебова

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

од
насиља
Директо
р школе
Предста
вници
НСЗ-а
Андраго
шки
асистент

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

Одељењ
ске
стареши
не
Ученичк
и
парламе
нт
Вршњач
ки тим

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

Предста
вници
Црвеног
крста
Комисиј
а за
Црвени
крст

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

Предста
внице
Удруже
ња
Предста
вници
школе

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

Током школске године
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•

Сарадња са Домом
здравља Баточина

•

•
•
•
•
•
•
•
•
11. •

12. •

Договор око
пружања подршке у
реализацији
основношколских
активности -

Сардња са
Удружењем жена
„Златне руке“

•

•
•

13. •

14. •

Пружање подршке
ученицима у учењу
и савладавању
исхода из
различитих
предмета посетом
музеја

•

Сарадња са
издавачким кућама:
Клет, Едука, Логос,
Вулкан

•

у организацији
Удружења жена
,,Златне руке“
Едукација ученика
кроз реализацију
радионица, са
групама ученика,
на теме:
Здрава исхрана,
Физичка
активност,
Злостављање,
Болести
зависности,
Астма,
АИДС,
Репродуктивно
здравље
Ризично
понашање.
Размена сарадње и
искустава, учешће
у спортским
активностима,
ликовним
конкурсима,
радионицама,
такмичењима
Учешће ученика у
организацији и
реализацији
Организовање и
спровођење
манифестација и
учешће на њима
Достизање и
реализација
планираних
циљева планом и
програмом
планираних

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Употреба и
коришћење
уџбеника
усклађених према
новом плану и
програму

•
•
•

Предста
вници
Дома
здрављаедукатор
и
Ученици
Предста
вници
школе

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

Директо
р школе
Ученичк
и
парламе
нт
Вршњач
ки тим
Професо
ри
српског
језика
Професо
ри
разредне
наставе
Кустос
Проф.
историје
Проф.
српског
језика
Проф.
ликовно
г
Стручни
активи и
већа
Директо
р школе
Педагог

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

Током школске године
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•
•

Едукација ученика
Ширење и
усвајање знања о
животињама

16. •

Сарадња са
позориштем
„Јоаким Вујић“,
Народним
позориштем
Сарадња са
Регионалним
центром у
Крагујевцу

•

Едукација ученика
кроз представе

18. •

Сарадња са
локалним
спортским
клубовима

•

Едукација ученика
и ширее свести о
значају спора за
њихов развој

19. •

Сарадња са
редакицијама
часописа

•
•

Едукација ученика
Припремање
материјала
Објављивање
ученичких радова
Организовање
такмичења

17. •

•
•

•
•
•

•

•
•

Едукација ученика
и промоција знања
учника

•
•

•
•

•

•

•

20. •

Сарадња са
локалном
телевизијом „ХИТ
ПЛУС“ Баточина

•

Едукација ученика
путем медија

•
•

•

Учитељи
Реализат
ори
екскурзи
ја

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

Професо
ри
Учитељи

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

Директо
р
Професо
ри
предмет
не
наставе
Педагог
Порф.
физичко
г
васпита
ња
Предста
вници
редакциј
а
Предмет
ни
наставни
ци
Професо
ри
разредне
наставе
Директо
рка
школе
Професо
ри
српсог
језика
Чланови
новинар
ске
секције

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

•
•
•

извештаји
записници
фотографије

школске

Срадња са зоовртом у Београду и
Јагодини

Током
године

15. •
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Напомена: Поједине планиране активности планиране у оквир сарадње са организацијама,
инситуцијама и установама реализоваће се у зависности од развоја тренутне
епидемиолошке слике и препорука за безбедно реализовање наставног процеса.
Комисија је састављена од следећих чланова:
1. Оливера Ђокић, члан
2. Драгица Прешић, члан
3. Радиша Милошевић, члан
4. Марија Милојевић, руководилац
7.13. КОМИСЈА ЗА ХИГИЈЕНУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКО
УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКЕ СРЕДИНЕ
Комисију чине наставници:
- Владимир Петровић,
- Марина Богдановић,
- Даница Вучковић,
- Биљана Милановић и
- Снежана Голубовић.
Програм за естетско,еколошко и хигијенско уређење школе је настао као резултат
потребе и жеље свих актера образовно~васпитног процеса да се простор у коме бораве
ученици и запослени учини што пријатнијим,чистијим и лепшим.
Циљеви и задаци комисије:што боља хигијена у школским зградама и око њих,заштита
животне средине,декорисање унутрашњости школских зграда.
У току школске године комисија планира:
Ред.
бр.

Активности

Време
извођења

Носиоци
активности

Током године

Помоћни
радници,учениц
и и наставници

Хигијена и екологија
1.

Уређење школских зграда,дворишта,у хигијенском,еколошком и
естетском смислу.
Одржавање зелених површина,сађење цвећа и украсног биља

Ученички
парламент,биол
ошка секција

2.
Уређење спортских терена и фискултурне сале
Током године
3.
Свакодневна брига о чистоћи школског простора

4.

Уређивање заједничких просторија:зборница,канцеларија,холова

Помоћно
особље,ученичк
е акције,локална
заједница
Помоћни
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радници
Одржавање еколошких акција у сарадњи са локалном заједницом Током године
Сви запослени

5.
Естетско уређење учионица и ходника
Уређење учионица на тему..
6.
1.

Тематско уређење учионица по предметима

2.

Уређивање паноа испрад учионица

3.

Уређивање простора за излагање спортских
трофеја,награфа,диплома

Ученици,запосл
ени,родитељи

Током године

4.
Облежавање значајних датума и празника

Учитељи и
ученици млађих
разреда,секције
Наставници,уче
ници старијих
разреда

Напомена: Комисија заседа по потреби и на иницијативу управе школе и води евиденцију
о реализацији наведених активности.
7.14. КОМИСИЈА ЗА ФООО (ФУНКЦИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ)
Редни
број
1

АКТИВНОСТ

2

Формирање школског
тима и сагласност

3

Упис и идентификација
полазника

ЦИЉ
АКТИВНОСТИ
Подизање нивоа
информисаности
како у школи,
тако и у
локалној и
широј средини о
ФООО -у
Успостављање
нових форми и
организације
рада школе у
ФООО –а под
новим условима
- Ковид 19
Регистровање и
упис полазника

4

Израда Годишњег
плана рада за област

Утврђивање и
писање

Рад на маркетингу
школе ради повећања
броја полазника;

НОСИОЦИ

ИНДИКАТОРИ

ВРЕМЕ

Андрагошки
асистент
- директор
- ПП служба

Школски
сајт
www.ossvetisavaba.edu.rs

август

Андрагошки
асистент
- директор
- ПП служба

- Списак чланова Тима
за ФООО
- извештај

август/
септембар

Андрагошки
асистент
- директор
- ПП служба
- НСЗ
Андрагошки

- Записници
- Евиденција
- Дневник
- Документација
полазника

септембар
/октобар

- Годишњи план рада

септембар
/октобар
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ФООО- а

годишњег плана
рада на основу
ФООО програма

5

Склапање Споразума
између основне школе и
НСЗ- а

6

Склапање
индивидуалних
споразума између
полазника и НСЗ

7

Сарадња са
представницима
локалне заједнице

8

Доношење Одлуке о
одобравању средстава
за реализацију ФООО-а

9

Утврђивање распореда
према циклусима

10

Обезбеђивање
одговарајућег
материјала за учење и
подучавање

Контактирање
сарадника
локалних
филијала НСЗ са
основном
школом како би
се закључио
Споразум о
сарадњи
Потписивање
индивидуалних
споразума
сваког
полазника са
НСЗ
Учешће у
активностима
везанима за
рањиве групе и
спечавање
дискриминације
на нивоу локала
Доношење
Одлуке о
одобравању
средстава за
реализацију
мере
функционалног
основног
образовања
одраслих
Прилагођавање
наставних
активности и
прављење
распореда према
обавезама
полазника
Прилагођавање
одговарајућег
материјала за
учење

11

Стварање услова за
организовање наставе
из наставних предмета -

Прилагођавање
услова за
успешно

асистент
- предметни
наставници
- ПП служба
- директор
-Потписан
уговор/споразум
представници
НСЗ-а

представници
НСЗ-а
-полазници

- Потписан
уговор/споразум
Рефундирани трошкови
превоза

септембар
/октобар

септембар
/октобар

-Центар за
-записници
социјални
-фотографије
рад
-извештаји
- Општина
- Црвени крст
-НСЗ

Август/јун

- директор
- Одлука о одобреним
средствима
представници
НСЗ-а

Август/
септембар

- андрагошки
асистент
- предметни
наставници

-распоред

септембар

- директор
- андрагошки
асистент
-наставни
кадар
- андрагошки
асистент
- директор

- списак материјала
-извештај
-материјал

Август/јун

- обезбеђени услови

септембар
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специјализоване
учионице за Ковид 19

12

13

спровођење
наставе за
полазнике
Реализација и
- Подстицање
планирање наставе у
формалног и
поподневним часовима неформалног
учења,
- Стицање
квалитетних
знања и вештина
и формирање
вредносних
ставова из:
језичке,
математичке,
научне,
уметничке,
културне,
техничке и
информатичке
писмености
Школски сајт:
- Рад на
www.ossvetisavaba.edu.rs маркетингу
школе
- Подизање
нивоа
информисаности
како у школи,
тако и у
локалној и
широј средини

- ПП служба
- директор
- андрагошки
асистент
-наставни
кадар –
предметни
наставници

- планови
-записници са
Наставничких већа
-извештаји
- евиденција у Дневнику
рада
- оцена и процена
усвојеног садржаја
-Завршни испит
-сведочанства

Октобар/
јун

-Комисија за
рад на
маркетнигу
школе
- директор
- андрагошки
асистент
-наставни
кадар –
предметни
наставници

-блог
-вест
-извештај
-фотографије
-видео- запис

Октобар/
јун

7.15. КОМИСИЈА ЗА ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД
РЕДН
И
БРОЈ

1.

АКТИВНОСТ

Предмет:

Тема:

ЦИЉ
АКТИВНОСТ
И

НОСИОЦ
И

ИНДИКАТОР
И

ВРЕМЕ

Презентација

Септемба
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Српски
језик

Српски лако
(Усвајање метода
и техника учења
градива из
српског језика)

Занимљива
граматика 1
(фонетика и
фонологија кроз
едуккативне игре)
Географија

Енглески језик
2.
Српски
језик

Географија

Енглески језик

3.
Српски
језик

Географија

Maла школа
астрономије
Обнављање
грaдива
Не разумем док
не прочитам
(вештина читања
и разумевања
прочитаног)
Пут у средиште
Земље
-учење кроз игру
(савладавање
граматике и
вокабулара уз
едукативне игре)
- читање и
разумевање
текстова из
различитих
области
-израда паноа
Писци из
српског пера
(занимљивости из
живота српских
песника и писаца)
Занимљива
географија
Европе

Подршка у
учењу

радова
Посматрање
Извештаји
Фотографије

р

Презентација
радова
Посматрање
Извештаји
Фотографије

Октобар

Презентација
радова
Посматрање
Извештаји
Фотографије

Новембар

Марија
Милојевић

Едукација
ученика
Превазилажење препрека у
учењу и
организацији
учења
Обнављање
усвојеног
знања

Подршка у
учењу

Марко
Илић
Марија
Радић
Марија
Милојевић

Едукација
ученика
Превазилажење препрека у
учењу и
организацији
учења

Марко
Илић
Марија
Радић

Обнављање
усвојеног
знања

Подршка у
учењу

Марија
Милојевић

Едукација
ученика
Превазилажење препрека у
учењу и

Марко
Илић
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Енглески језик

4.
Српски
језик
Географија
Енглески језик

Разумевање
одгледаног
(гледање и
разумевање
филмова и видеа
без превода)
Правопис и
кривопис
Путовање
долином Нила
- Читање и
разумевање
текстова из
различитих
области
-Израда паноа
(Нова година у
земљама
енглеског
говорног
подручја)
Слушање и
превођење
новогодишњих
песама на
енглеском језику

организацији
учења

Марија
Радић

Обнављање
усвојеног
знања
Подршка у
учењу

Марија
Милојевић

Едукација
ученика
Превазилажење препрека у
учењу и
организацији
учења

Презентација
радова
Посматрање
Извештаји
Фотографије

Децембар

Презентација
радова
Посматрање
Извештаји
Фотографије

Јануар

Марко
Илић

Обнављање
усвојеног
знања
Подршка у
учењу

Марија
Радић

Едукација
ученика
Превазилажење препрека у
учењу и
организацији
учења

5.

Српски
језик

Географија
Енглески језик

Занимљива
граматика 2
(морфологија и
творба речи кроз
едукативне игре)
Континент
суперлатива Азија
-савладавање
вокабулара уз
помоћ језичких
игара

Обнављање
усвојеног
знања
Подршка у
учењу

Марија
Милојевић

Едукација
ученика
Превазилажење препрека у
учењу и
организацији
учења
Обнављање

Марко
Илић

Марија
Радић

214

ОШ „СВЕТИ САВА“ БАТОЧИНА

6.
Српски
језик

Географија

Енглески језик
7.
Српски
језик

Географија
Енглески језик

8.
Српски
језик

Географија
Енглески језик

О, песниче, ко
си?
Пишче, што си?
Могао бих и ја
бити,
оно што си и ти!
Приче о
„непознатој
јужној земљи“ Аустралија
Забавне језичке
игре
(fun games)
Писци из
српског пера
(занимњивости из
живота српских
песника и писаца)
,, Колумбов
континент“
Америка
-учење кроз игру
(савладавање
граматике и
вокабулара уз
едукативне игре)
- читање и
разумевање
текстова из
различитих
области
Граматички
рели:
Скривалице,
питалице,
загонетке...
Континент
вечитог леда Антарктик
-савладавање
Вокабулара уз
помоћ језичких
игара
-слушање,
разумевање и
превођење песама

усвојеног
знања
Подршка у
учењу

Марија
Милојевић

Едукација
ученика
Превазилажење препрека у
учењу и
организацији
учења
Обнављање
усвојеног
знања
Подршка у
учењу

Обнављање
усвојеног
знања

Подршка у
учењу

Обнављање
усвојеног
знања

Презентација
радова
Посматрање
Извештаји
Фотографије

Март

Презентација
радова
Посматрање
Извештаји
Фотографије

Април

Марија
Радић
Марија
Милојевић

Марко
Илић

Марија
Радић

Марија
Милојевић

Едукација
ученика
Превазилажење препрека у
учењу и
организацији
учења

Фебруар

Марко
Илић

Едукација
ученика
Превазилажење препрека у
учењу и
организацији
учења

Презентација
радова
Посматрање
Извештаји
Фотографије

Марко
Илић
Марија
Радић
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9.
Српски
језик

на енглеском
језику

Развијање
навике учења
кроз
истраживачке
задатке.

Занимљива
граматика 3
(Синтакса кроз
едукативне игре)

Подршка у
учењу
Едукација
ученика

Упознај Србију
Географија
Енглески језик

10.
Српски
језик

учење кроз игру
(савладавање
граматике и
вокабулара уз
едукативне игре)
Језичарење о
српском
(занимљивости о
српском језику)
Мој завичај

Географија
Енглески језик

- разумевање
одгледаног
(гледање и
разумевање
филмова и видеа
без превода)

Марија
Милојевић

Превазилажење препрека у
учењу и
организацији
учења
Обнављање
усвојеног
знања
Подршка у
учењу
Едукација
ученика
Превазилажење препрека у
учењу и
организацији
учења

Презентација
радова
Посматрање
Извештаји
Фотографије

Мај

Презентација
радова
Посматрање
Извештаји
Фотографије

Јун

Марко
Илић
Марија
Радић

Марија
Милојевић
Марко
Илић
Марија
Радић

Обнављање
усвојеног
знања

Развијање
навике учења
кроз
истраживачке
задатке.
Напомена: План је променљив у складу са новонасталом епидемиолошком
ситуацијом и изменама, пратећи упутства Министарства просвете

Обогаћен једносменски рад, као пилот-пројекат покренут од стране Министарства
просветe и образовања у школској 2019/20. години, реализује се и ове школске године у
Основној школи „Свети Сава“, у матичној школи. Због новонастале епидемиолошке
ситуације у Републици Србији дошло је до промена у реализацији ових ваннаставних
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активности. Предвиђене редовне радионичарске активности, различите тематике,
преоријентисане су, искључиво, у пружње подршке ученицима у учењу из одређених
предмета (српски језик, енглески језик и географија). Пројекат се реализује са ученицима
виших разреда из Бадњевца у терминима утврђеним распоредом.
Суштински, читав пројекат се и у овој школској години, 2020/21, заснива на учешћу
и збрињавању ученика од стране школе и пружању додане подршке ученицима у стицању
знања. Уз то, главни циљ је омогућити растерећење и небригу родитеља у време када
посебну пажњу треба посветити стицању здравствено-хигијенских навика и придржавању
превентивних мера.
Приоритетни циљеви Обогаћеног једносменског рада у овој школској години
фокусирани су на следеће циљеве:
o Подршка у учењу;
o Превазилажење препрека у учењу;
o Развој социјалних вештина и тимског рада ученика;
o Подстицање вршњачког учења;
o Развијања стваралачких способности;
o Развој здравствено-хигијенских навика,
o Развијање навике учења кроз истраживачке задатке.
7.16. ПЛАН РАДА ПРОГРАМА „ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“
Полазак детета у школу је један од најважнијих фактора дететовог психофичког
развоја. Школско окружење и ражим рада одређују степен физичке активности ученика.
У великој мери савремени живот породица условио је недовољан степен физичке
активности деце
(прекомерно коришћење савремених технолошких средстава
комуникације, боравак у затвореном простору, лоши материјални услови, недостатак
игралишта и паркова), а боравком у школи се додатно повећава и ограничава.
„Покренимо нашу децу“ је програм који су покренули Министарство просвете,
науке и технолошког развоја и Аqуа Вива на основу забрињавајућих података и резултата
везаних за физичку активност и здравствено стање деце. Према резултатима неких
истраживања 70% деце у Србији је недовољно физички активно, свако пето дете у Србији
има лоше држање тела и свако четврто дете је гојазно.
Циљ програма је превенција настанка деформитета кичменог стуба и тела уопште
применом одговарајућих превентивних вежби у складу са узрастом ученика, као и
продужење времена на минимум 60 минута које ће деца у будућности провести у
свакодневној физичкој активности по препоруци Светске здравствене организације.
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Физичка активност се може дефинисати као свако телесно кретање, настало радом
скелетних мишића, а резултат тог рада је енергетска потрошња и она обухвата активности
свих интезитета.
Физичка активност није исто што и физичко вежбање. Физичко вежбање је
подврста физичке активности . Физичка активност , укључује вежбање , али и друге
активности које подразумевају кретање тела као што су играње, рад на послу, активан
транспорт, кућне послове и рекреативне активности.
Целокупан програм „Покренимо нашу децу“ сачињењн је од:
- вежби за превенцију равног стопала,
- вежби за превенцију постуралних поремећаја на кичменом стубу (превенција
кифотичног, лордотичног и сколиотичног држања) и
- повећања саме физичке активности ученика.
Програм се бави едукацијом учитеља за примену свакодневних превентивних вежби у
трајању од 15 минута, али оно што је веома значајно јесте посредна едукација деце и
родитеља о значају свакодневне примене физичких активности за здравље , како њихове
деце, тако њих самих.
Програм садржи три модела:
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Активности из првог модела прилагођене су раду у учионици , сали или посебним
просторијама које испуњавају здравствено-хигијенске услове. Могу бити вежбе за стопала, вежбе
са столицом , палицом или вођена фантазија.
Други модел су игре уз музику.
Трећи модел представљају активности у школском дворишту и везане су за годишња доба.
Дата је могућност проширења пројекта новим идејама везаним за активан живот ученика у школи.
У нашој школи извршена је примарна обука координатора, а касније и секундарна обука свих
учитеља у школи.
Од марта 2017. године овај програм физичке активности се имплементира у свакодневни наставни
дан у зависности од могућности и услова за рад у учионицама и школском дворишту. Од школске
2017/18. године постао је и саставни део Годишњег плана рада школе

8. ПРАЋЕЊЕ И ЕВОЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
8.1.

КОМИСИЈA ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ РАДА ШКОЛЕ И АНАЛИЗА
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Праћење, процењивање и самовредновање резултата образовно-васпитног рада и
других активности у школи вршиће се током целе године.
Сваки наставник је дужан да сведе оцене из свог предмета најкасније један дан пре
завршетку класификационог периода.
Појединачни успех ученика ће се утврђивати на крају сваког класификационог
периода у циљу предузимања благовремених мера за побољшање успеха.
Методологија праћења реализације Годишњег плана рада школе пре свега подразумева:
- Доследну реализацију свих предвиђених активности и њихово сагледавање по обиму и
квалитету;
- Уочавање објективних и субјективних сметњи, њихово благовремено отклањање и
прегледање нових мера, измена и допуна,
- Примену одговарајућих метода, техника и инструмената за утврђивање постигнутих
резултата,
- Адекватна одговорност носилаца активности и одговарајућих органа за праћење
реализације Годишњег плана рада.

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТ

ПОКАЗАТЕЉИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
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Састанак комисије и подела
задужења

Комисија за евалуацију
рада школе и анализу
Годишњег плана рада

Записник са састанка

септембар

Састављање полугодишњег
извештаја

Комисија за евалуацију
рада школе и анализу
годишњег плана рада

Извештај о
реализованим
активностима у току
првог
класификационог
периода

јануар

Подношење извештаја
Наставничком већу,
Школском одбору и Савету
родитеља

Комисија за евалуацију
рада школе и анализу
годишњег плана рада

Записник са састанка
Наставничког већа,
Школског одбора и
Савета родитеља

јануар

Састављање извештаја о
реализованим активностима у
току школске 2020/2021. год.

Комисија за евалуацију
рада школе и анализу
годишњег плана рада

Извештај о
реализованим
активностима у току
школске
2020/2021.год.

јун

Подношење извештаја
Наставничком већу,
Школском одбору и Савету
родитеља

Комисија за евалуацију
рада школе и анализу
годишњег плана рада

Записник са састанка
Школског одбора и
Савета родитеља

август
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