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1.

УВОД

Основна школа „Краљ Александар Карађорђевић”
ПРЊАВОР
У равници Мачви, између Дрине и Џајевца, налази се Прњавор. На површини око
40 километара квадратних у 1368 домова, поређаних са обе стране пута Шабац – Лозница
и пруге Рума – Зворник до пре неколико година живело је преко пет хиљада становника.
Данас, с обзиром на исељавања тај број је мањи и негде је око четири хиљаде и триста
Од 1844 године, Прњавор је једно од највећих села у Мачви.
Место је страдало у оба светска рата, о чему постоје сведоци у облику културноисторијских споменика: Спомен- костурница, спомен парк жртвама Првог светског рата,
споменик жртвама фашизма.
Прњавор је, поред престоног Београда, једино место у Србији носилац Ордрена
Карађорђеве звезде са мачевима првог реда.
Школа у Прњавору је основана 1845.године.
Од октобра 2002. Школа се зове “ Краљ Александар Карађорђевић.”
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08. 05. 2002. Потписана је Повеља о братимљењу школа из Мачванског Прњавора
и Агиос Матеоса, општина Мелатион на Крфу.
27. 05. 2003. Године прославу Дана школе су својим присуством увеличали
престолонаследник, принц Александар Карађорђевић и принцеза Катарина Карађорђевић.

У мају 2007. Године формирана је Асоцијација школа из целе Србије које су
добиле име по краљу Александру Карађорђевићу 27.11.2007. године, Прњавор је био
домаћин сусрета ових школа.
02. 08. 2007. године, на прослави стогодишњице изградње православног храма у
Прњавору, Његово преосвештенство, Епископ шабачки, господин Лаврентије, уручио је
школи Грамату признања и захвалности за изузетну сарадњу са српском православном
црквом.
Школа је творац и организатор дечије ликовне колоније на којој је главна активност
калиграфско исписивање ћириличних слова и која се одржава у манастирима Чокешина и
Петковица.
Од 2017. Године колонија се одржава у оквиру нове школске активности“ Краљеви дани“
у периоду пред Дан школе и под покровитељством је туристичке организације града
Шапца.
Поред школе, у центру Прњавора налази се Дом културе, у којем се повремено
одвија део школских активности и стваралаштва, као и други објекти, који ово место
одвајају од других сеоских средина: Дом здравља, пошта, банка, ветеринарска амбуланта,
локални радио и станица милиције.
У непосредној близини места налазе се два манастира – у Чокешини и Петковици.
Интересантан је податак да је Прњавор на првом месту у Србији по броју
високошколованих мештана у односу на број становника, што у великој мери утиче на
очекивања родитеља и локалне заједнице у односу на школу, као и саму организацију
наставног рада.
Школа има два издвојена одељења, осморазредно у Рибарима и четвороразредно у
Петковици.
Последњи школу је посетио Принц Александар Карађорђевић у 25. Октобра
2014 године.
Од школске 2016/17.године у школи се одржава Зимски камп, манифестација која чини
школу препознатљиву у окружењу као једину сеоску школу у којој се изводи такав тип
активности.
Бројне активности чине школу препознатљивом у окружењу, а такође и учешће ученика у
манифестацијама које организује локална заједница и град Шабац, а и шире у Сбији и
иностранству.
-Школа од 2017.године учествује на Стеријиним данима у Великој Греди.
- Школска карневалска трупа гостује у Македонији, Словенији и Италији
- Школа је гост Агеост Матеоса у Грчкој и планирана је размена ученика
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-Школа редовно учествује у активностима месеца Франкофоније које организује
Француски институт у Србији
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2.

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Годишњи план рада школе дефинише послове и задатке који чине скуп свих
активности на остваривању Наставног плана и програма и укупне друштвене
делатности школе. Чини га низ садржаја чија реализација треба да оствари
јединствен циљ: испуњена, динамична и успешна школска година.
Циљеве и задатке образовања и васпитањадефинише члан 3. Закона о основама
система образовања и васпитања:
•

стицање општег образовања и васпитања

•

складан развој личности

•

припрема за живот и даље опште и стручно образовање и васпитање

•

оспособљавање за даље образовање и самообразовање

•

оспособљавање за примену стеченог знања и умећа

•

стваралачко коришћење слободног времена

•

развијање интелектуалних и физичких способности

•

критичко мишљење

•

развијање самосталности и заинтересованости за нова знања

•

упознавање основних законитости развоја природе, друштва и људског
мишљења

•

развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и других етичких
својстава личности

•

васпитање за хумане и културне односе међу људима без обзира на пол, расу,
националност и лично уверење

•

неговање и развијање потребе за културом и очување културног наслеђа

•

стицање основних сазнања о лепом понашању у свим приликама

Полазне основе у изради Годишњег програма рада школе за школску
2021/2022.годину представљају следећа документа:
1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС”бр.
88/2017. И 27/2018.
2. Закон о основном образовању и васпитању („Сл. Гласник РС” 55/2013 и
10/2017.) и остала подзаконска акта која из Закона произилазе.
3. Развојни план школе за период 2018-2023. године
4. Анекс на Развојни план за 2021/22. годину
5. Школски програм за 2021-2025. годину
6. Самовредновање и вредновање рада школе
10
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7. Остварени резултати и уочени проблеми у реализацији васпитно-образовног
рада у току протекле школске године
8. Анализа завршног испита
9. Закључци и оцене стручних органа и школских надзорника и
10.
Потребе и интереси ученика и друштвене средине у којој је школа.
11.
Извештај извршене екстерне евалуације
Правилници:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника
Правилник о стандардима квалитета рада установа
Правилник о вредновању квалитета рада установе
Правилник о стручно педагошком надзору
Правилник о стручном усавршавању наставника васпитача и стручних сарадника
и стицању звања
Правилник о оцењивању (за ОШ)
Стандарди компетенција за професију наставника, васпитача и стручног
сарадника
Правилник о извођењу излета, екскурзије и наставе у природи
Правилник о поступању установе у случају насиља, злостављања и
занемаривања
Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи
Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални образовни
HYPERLINK "http://www.mpn.gov.rs/propisi/propis.php?id=216"план, његову
примену и вредновање.
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која
обавља делатност основног образовања и васпитања из 2018. године.

Осим наведених докумената полазне основе за израду Годишњег плана рада
школе су:
1. Остварени резултати рада у претходној школској години
2. Закључци са седница Наставничког већа, Савета родитеља, Школског одбора
3. Предлози са састанака Ученичког парламента
4. Јединствено васпитно деловање свих облика рада.
Остварени резултати рада у претходној школској годинис обзиром на
околности ипак представљају неку основу за успешан образовно-васпитни рад у наредној
школској години. Успех ученика је добар , што се може видети по пријавама за
такмичењеи оствареним успесима на реализованим такмичењима . Велико интересовање
је било за учешће на конкурсима и разним манифестацијама како наше школе тако и
других школа/ града и у том правцу ћемо наставити и у наредној години.
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Посебну пажњу ћемо посветити већој индивидуализацији наставе и бољим
резултатима на завршном испиту, али и јачању дигиталних компетенција како ученика
тако и наставника за потребе онлајн наставе.
Закључци стручних органа школе посебно потенцирају рад на разним облицима
стручног усавршавања наставника, на увођењу савремених облика и метода рада у
наставни процес, са циљем постизања субјекатске позиције ученика, веће активности и
ангажованости ученика и њихове боље мотивације за рад на часу.Посебну пажњу треба
посветити обуци ученика техникама успешног учења, као и развијању радних навика
ученика, како на часовима редовне наставе свих предмета, тако и на часовима одељенске
заједнице. У овом периоду ипак поред образовних циљева највећа пажња се посвећује
подизању нивоа свести о заштити од Ковид вируса.
Најважнији циљеви основног васпитања и образовања су пун и усклађен
интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета,
као и стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова
Тежиште активности биће усмерено на
На основу искуства и постигнутих резултата у претходним школским годинама, као и
закључака стручних органа, издвајају се као примарни, следећи задаци:
• Побољшати организацију и квалитет свих облика непосредног рада са ученицима
Побољшати васпитни рад са ученицима
• Боље организовање и осмишљавање додатног рада / допунске наставе као и
секција/ онлајн подршка
• Већа подршка ученицима који раде по ИОП-у
• Побољшање резултата завршног испита
• Предузети мере за што већу безбедност ученика у школи и окружењу
• Развој еколошке свести ученика и особља/ здравствена култура
• Боља, осмишљенија и квалитетнија сарадња са локалном заједницом
• Унапређивање сарадње са родитељима
• Започети „нови“ круг самовредновања
• Обезбеђивање стручног кадра
• Унапређивање дигиталних и других компетенција свих запослених
• Унапређивање о-в рада школе(увођење иновација у наставу,унапређивање
комуникације ученик-наставник-родитељ, подстицање мисаоног ангажовања
ученика, увођење огледних часова у наставу)
• Набавка савремених наставних средстава
• Јачање капацитета Ученичког парламента, подстицање на већу иницијативност
• Јачање одговорности свих запослених у извршавању послова и задатака
• Стварање повољних услова за остваривае постављених задатака
• Рад на реализацији Акционог дела Развојног плана и Школског програма
• Квалитетно праћење остваривања задатака утврђених Годишњим планом школе
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3.

УСЛОВИ РАДА
3.1. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
•

ШКОЛСКИ ПРОСТОР
Школа ће организоват наставни рад у три школске јединице: матичној школи
у Прњавору, ИО јединицама у Рибарима и Петковици које располажу
просторним условима исказаним у следећим табелама:

а) Просторије за извођење наставе и других наставних активности
Школска
јединица

Класиче
учионице

Број m²
14 950
Прњавор
9 1134
Рибари
94
2
Петковица
25
Укупно

Информатички
кабинети

Број
1
1
1

m²
46
40

-

Сале за
Свега
физичко
m²
вас.
m² Број m²
52
1 828 1.866
35
1 220
732
94
2
2.692

БиблиотекаБрој
1
1
2

Матична школа у Прњавору
Настава се изводи у три школска објекта, а фискултурна сала је физички одвојена и
удаљена од сва три објекта. У објекту главне школске зграде на приземљу и спрату налазе
се по три класичне учионице које се користе за разредну наставу. На спрату, поред још три
класичне учионице намењене разредној настави се налазе и делимично кабинетски
опремљене учионице опредељене за предметну наставу и то: кабинет за биологију/хемију,
кабинет за географију/историју, мулимедијална учионица опремљена инерактивном таблом
која се користи као кабинет за стране језике. У оквиру те учионице преградним вратима
ове године је формирана још једна мања учионица која се користи по потреби.
Библиотека се налази у приземљу зграде и опремљена је солидним фондом књига
који се обнавља на годишњем нивоу.Користи се и као читаоница, за одржавање састанака
Тимова, али и као просторија за индивидуалне разговоре са родитељима.
У објекту такозване „ Мале школе“ налазе се информатички кабинет и 4 класичне
учионице делимично опремљене као кабинети за ликовно, техничко, математику и физику,
односно друге предмете зависно од потребе распореда. Две последње учионице су
адаптиране одласком ученика предшколског програма у новоотворени вртић и користе се
од 2019-20. школске године.
Такође, користи се и једна просторија у делу зграде где се налази кухиња и која је
адаптирана као учионица, односно кабинет за српски језик.
Увођењем једне смене опремањем и заменом мобилијара у односу на претходне
године добили смо на квалитету првенствено наставе и услова рада, али још увек има
много простора за додатна сређивања и у том правцу ћемо даље радити у зависности од
могућности.
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Што се тиче сале за физичко у сарадњи са локалном самоуправом у наредном
периоду ради се на увођењу грејања, док је замена паркета добринела много безбедности
квалитету рада.
ИО Рибари
Настава се изводи у једном школском објекту. На приземљу се налази 6 класичних
учионица, од чега су 4 учионице за извођење разредне наставе, а две се користе као
кабинети за српски језик и математику. На спрату се налази кабинет за информатику и
учионице делимично опремљене као кабинети за биологију/хемију и географију/историју.У
истој згради, али физички одвојеним улазом налази се учионица која је адаптирана прошле
године за увођење једносменског рада.Учионица се користи као кабинет за
техничко/физику.Настава осталих предмета се изводи зависно од распореда уколико је
могуће у учионицама намењеним сродним предметима.
Сала за физичко налази се у оквиру школске зграде .
Такође, у оквиру школске зграде налази се библиотека –читаоница, а која служи и
као просторија за индивидуалне разговоре са родитељима.
У наредном периоду видимо простор за унапређење и адаптацију првенствено
опремањем учионица као кабинета, замену паркета у сали за физичко.
ИО Петковица
Настава се изводи у две учионице .Школа не поседује салу за физичко.
- Ове школске године с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију испоштована
је препорука Министарства просвете да ученици не мењају учионице, тако да свако
одељење користи једну учионицу како би се смањила могућност преноса вируса. Једино,
ученици одлазе у кабинет информатике.

Б) Остале просторије
Школск
а
јединица

Кухиња са
трпезариј.

Б
р

m²

Прњаво
р

1

10
0

Рибари

1

77

Петковиц
а

-

Укупно

2

Бро
ј

m
²

Канцеларије
Број
m²
ј

Ходници
и холови
Бро
m²
ј
29
3
6
15
2
5

5

88

1

30

-

1

18

1

17
7

7

13
6

6

-

Санитарн
и чворови
Бро
m²
ј

Остале
просторије

Бро
ј

m²
21
8
30
6

Свег
а m²

4

54

8

1

54

4

21

1

15

2

50

115

47
2

6

123

14

57
4

1.531

794
622

Од наведених просторија услове не испуњавају: трпезарије, јер не располажу
столовима и довољном површином за смештај једне смене ученика који се хране
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В) Спортски терени, дворишта и земљиште
Школска
јединица

Прњавор
Рибари
Петковица
УКУПНО

Спортски
терени m²

2.000
2.200
400
4.600

Платои за
одмор
ученика m²

900
1.000
800
2.700

Уређене
зел.
Површине
m²

Саобраћајни
полигони m²

1.600
2.400
800
4.800

-

Остале
површине
m²

8.100
10.297
18.397

Оранице
и шуме
m²

15.200
15.200

Свега m²

12.600
15.897
17.200
45.697

Опрема-намештај
Све три школске јединице су опремљене најнужнијим намештајем (клупе, катедре,
табле).У свакој учионици налази се један до два ормара за наставна средства. Иако је већи
део ђачких клупа обновљен и поправљен у току прошле године, посебно у кабинету за
биологију и техничко у Рибарима, а у Прњавору за потребе једносменског рада набављен
инвентар за четири учионице, још имамо клупа са делимично оштећеним дрвеним или
металним елементима конструкције. Део ормара је у стању које захтева њихову замену.
Неопходна су већа улагања у циљу довођења намештаја у исправно стање, што ће бити
приоритет школе у наредном периоду.
Опремљеност наставним, техничким и другим средствима
На почетку школске године школа располаже следећим савременијим наставним
средствима:
Наставно средство
Прњавор
5
Радио-касетофон
1
Тв колор, ЛЦД
1
Фотокопир. Апарат
36
Рачунари
2
Лап-топ
4
Пројектор
1
Електрични клавир
1
Интерактивна табла

Рибари
2
34
4
3
-

Петковица
1
1
1
-

Укупно
8
1
1
70
7
7
1
1

Због учешћа у пројекту „2000 дигиталних кабинета“ школа је добила 2 лаптопа и 2
пројектора који се користе у Рибарима у кабинету за информатику и биологију/хемију, а
на почетку прошле године добили смо три пројектора са лаптоповима који су сразмерно
распоређени по школским јединицама. Такође, донација је и Лдц телевизор који се
користи се као пројектор у кабинету за географију у Прњавору.
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Планирање набавке наставних средстава
Набавка наставних средстава у току школске године зависиће од обезбеђивања
средстава која се могу користити за ове намене.На предлог стручних већа планира се
набавка следећих средстава:наставни комплет за електричну струју, лабораторијски
прибор, мреже за одбојку, интерфејс за техничко, географске и историјске карте, збирке
минерала, вијаче и обручи, лопте, интерактивна табла у Рибарима, касетофони.

Мере на побољшању материјалних услова рада школе
У циљу стварања повољнијих услова живота и рада ученика у школи, школа ће у
наредном периоду радити на реализацији следећих дугорочних задатака:
Матична школа у Прњавору:
•
•
•
•
•

Увођење грејања у делу школе где је кухиња;
кречење учионица и ходника;
реконструкција система грејања у спортској хали;
замена клупа у кабинету за техничко;
набавкаподеса за учионицу бр .10 (3 подеса).

За издвојено одељење у Рибарима:
•
•
•
•

реконструкција система грејања коришћењем пелета као енергента;
реконструкција оштећених клупа и столица
замена табле у учионици за математику;
реконструкција учионице 3 (мрежица, лепак, унутрашња фасада).

За издвојено одељење у Петковици:
•
•
•
•

замена ограде око школског дворишта
изградња одбојкашког терена :
уређење дворишта;
реконструкција једне учионице.
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3.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Директор школе
Име и
презиме
Марија
Мијић
Професор
француског
језика и
књижевности

Степен
стручности

7

Установа стицања

Стручни Стаж
испит

Универзитет у Београду,
Да
Филолошки факултет, 2003.
Универзитет Нова Сорбона - Париз 3,
Француска
Мастер дидактика страних језика
8.4.2013.
2009.

12

Помоћник директора
Име и
презиме
Бранислав
Тарлановић
Професор
разредне
наставе

Степен
стручности

6

Установа стицања
Висока технолошка школа струковних
студија у Шапцу
Универзитет у Новом Саду
Тенички факултет
“
Михајло Пупин“ Зрењанин-апсолвент

Стручни
Стаж
испит

Не

4

Стручни сарадници

Име и презиме
Марија
Цвејић
библиотекар
Бојана
Милинковић
педагог
Иван Панић
психолог

Степен
стручности

Установа стицања

7

Универзитет Источно Сарајево,
Педагошки факултет Бијељина

7
7

Стручни
испит
Да

12
3м

Да
Универзитет у Београду, Филозофски
факултет
14.6.2019.
Универзитет у Новом Саду,
Филозофски факултет

Стаж

Не

5
5
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Разредна настава
Редни
бр.
1.

2.

3.

Име и
презиме
Милица
Миленковић
1-1
Весна
МитровићМујовић
1-2
Милена
Танацковић
1-3/4-4

Степен
струч.

Установа стицања

7

Универзитет Источно Сарајево
Педагошки факултет Бијељина

7

Универзитет у Новом Саду
Учитељски факултет, Сомбор

6

Педагошка Академија у Шапцу

4.

Ружа Петровић
2-1

6

Педагошка Академија у Шапцу

5.

Гордана Катић
2-2

7

Универзитет у Новом Саду
Учитељски факултет, Сомбор

6.

Драгана Кикић
2-3/3-4

7

Универзитет Источно Сарајево
Педагошки факултет Бијељина

6

Педагошка Академија у Шапцу

7

Универзитет Источно Сарајево
Педагошки факултет Бијељина

6

Педагошка академија у Шапцу

7

Универзитет Источно Сарајево
Педагошки факултет Бијељина

11.

Весна
Петровић
4-2

7

Универзитет Источно Сарајево
Педагошки факултет Бијељина

12.

Мирјана
Малетић
4-3

6

Педагошка академија у Шапцу

7.

8.

9.

10.

Милица
Цветиновић
3-1
Драгана
Дикосављевић
3-2
Владисав
Десанчић
3-3
Славица
Лацковић
4-1

Стручни
Стаж
испит
Да
26г
16.9.1991.

8м

Да
16.4.1993.
Да
17.11.1992.

16г

23г

Да

30г

16.2.1992.

4м

Да
26.11.1994.
Да
17.5.1999.

21г

27г

Да

20г

26.11.1994.

3м

Да
8.12.1993.
Да
19.4.1990.
Да
30.4.1991.

22г

28г

24г

Да

25г

6.5.1992.

5м

Да

24г

9.12.1998.

6м
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Предметна настава
Редни
бр

Име и
презиме

Степен
стручности

1.

Снежана
Станарчић

7

Светлана
Грујић

7

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Жаклина
Мијушковић
Марија
Спремић
Анђелка
Павловић
Ивана
Товиловић

Милош
Јанковић

Ђорђе
Вучинић

7

7

7

7

7

7

Установа
стицања
Универзитет у
Београду,
Филолошки
факултет
Универзитет у
Новом Саду
Филозофски
факултет
Универзитет у
Новом Саду
Филозофски
факултет
Универзитет
Слобомир
Филолошки
факултет
Универзитет
Браћа Карић
Факултет за
стране језике
Универзитет у
Крагујевцу
Филолошки
факултет

Предмет

Стручни
испит

Стаж

Да

32 г

14.4.1990.

3м

Да

22 г

11.4.2000.

6м

Српски језик

Српски језик
5г
Српски језик

Не
8м
Да

12 г

18.4.2016.

/

Енглески језик
15 г
Енглески језик

Не
9м
Да

10 г

11.4.2016.

3м

Не

4г

Не

2г

Енглески језик

Универзитет у
Београду
Филолошки
Енглески језик
факултет/
Енглески језик
и књижевност
Универзитет у
Београду
Филолошки
факултет/
Енглески језик
Енглески језик
и књижевност
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9.

10.

11.

12.

13.

Драгана
Поповић

Мирјана
Теодоровић

Владан
Неранџић

7

7

7

Никола
Младеновић

6

Раде Јокић

6

14.

Марија
Гајић

7

15.

Предраг
Атанацковић

7

16.

Андраш
Комароми

7

17.

Небојша
Остојић

7

18.

Јасмина
Вишњић

7

Универзитет у
Новом Саду,
Филозофки
факултет/
Француски језик
Француски
језик и
књижевност
Универзитет у
Новом Саду,
Филозофки
факултет/
Француски језик
Француски
језик и
књижевност
Универзитет у
Новом Саду Француски језик

13 г

6.12.2011.

9м

Да
12г
8.4.2013.

НЕ

9г

Да

20 г

13.12.2001.

м

Ликовна култура

ДА

30 г

Музичка култура

Не

15 г

Музичка култура

Не

Универзитет у
Београду Виша Ликовна култура
ликовна школа

Универзитет
Источно
Сарајево
Педагошки
факултет

Да

Универзитет у
Београду,
Историја
Филозофски
факултет
Универзитет у
Географија
Београду, ПМФ
Универзитет
Нови Сад,
Географија
ПМФ

Не

4г

Не

11 г

Да

21 г

7.12.1998.

2м
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19.

20.

21.

Иван Лукић

Биљана
Гегић

Бранислав
Тарлановић

6

4

6

22.

Ивана
Срдановић

7

23.

Миланка
Калабић

6

24.

Душица
Комановић

7

Универзитет у
Београду, Виша
електротехничка
школа
Универзитет у
Новом Саду
Тенички
факултет
“ Михајло
Пупин“
Зрењанинапсолвент
Педагошка
Академија у
Шапцу
Универзитет у
Београду
ПМФ, апсолвент
Универзитет
Алфа у Београду,
Департман за
математику и
информатику: у
току
Висока
технолошка
школа
струковних
студија у Шапцу
Универзитет у
Новом Саду
Тенички
факултет
“ Михајло
Пупин“
Зрењанинапсолвент

Физика/
Информатика

Не

3г

21 г
Математика

Не

8м

Математика

Универзитет
Источно
Сарајево
Математика
Педагошки
факултет
Виша
Педагошка
Биологија
Београд
Универзитет у
Новом Саду, Биологија-хемија
ПМФ

Не

Не

Да

4

6г
31 г

15.11.1990. 11 м
Да

22 г

14.3.2001.

2м
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25.

Далибор
Остојић

26.

Срђан
Ивковић

27.

28.

29.

Милош
Јовичић

Станисав
Крстић

Иван Ђинић

30.

Небојша
Бајић

31.

Урош
Ђурђевић

6

6

7

7

7

Висока школа
академских
студија
„Доситеј“,
Београд

Виша
педагошка у
Тузли
Универзитет у
Новом Саду
Технички
факултет“
Михаило
Пупин“
Зрењанин
Универзитет у
Београду,
Факултет
физичке
културе
Универзитет у
НовомСаду
Факултет
физичке
културе

Информатика

Не

Техника и
технологија

Да

Техника и
технологијаИнформатика

22.11.1999.
Да

1

20г

9г

14.11.2013.

7м

Физичко
Да
васпитање/физичко
и здравствено
21.3.2007.
васпитање

16г

Физичко
васпитање /
физичко и
здравствено
васпитање

12г

Да
12.2.2015.

7

Универзитет у
Београду,
Веронаука
Богословски
факултет

Не

2г

7

Универзитет у
Београду,
Веронаука
Богословски
факултет

Не

4г
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НА БОЛОВАЊУ/ОДСУСТВО

Маријана
Тодоровић

7

Универзитет у Београду
Филолошки
Енглески језик
факултет/Енглески језик
и књижевност

Да

8

Напомене:
Промене наставног кадра од 1. до 15. септембра
Р.бр.
1.
2.
3.

Име и
презиме
Марија
Илић
Марија
Станојев
Владан
Неранџић

Степен
стручности

Установа стицања

7

Универзитет у Новом Саду,
Филозофски факултет
Универзитет у Новом Саду,
Филозофски факултет
Универзитет у Новом Саду,
Музичка академија

7
7

Предмет
Историја
Историја
Музичка
култура

Стручни
испит
Да

Стаж
10 г
4м

Не

1г

Не

9г

Историја
Марија Станојев 10% , од 2. септембра на трудничком боловању
Марија Илић 35% , од 16. септембра одлуком Радне подгрупе прелази у ОШ" Лаза
К. Лазаревић" Шабац
Музичка култура
Владан Неранџић, изводио наставу од 1. до 13. септембра када по основу
непотпуне норме часове преузима Предраг Атанацковић
Француски језик
Часове француског језика од 13. септембра преузима Владан Неранџић по
хитности поступка и у недостатку стручног кадра, с обзиром да колегиница Љиљана
Михаиловић, наставник енглеског језика ( други страни језик: француски) која је требала
да почне са радом од 1. септембра проналази допуну у другој школи.
Колега Владан Неранџић поседује ниво знања Б-2 из француског језика
( Француска Алијанса)
- Поред француског језика настава је нестручно заступљена из предмета
математике и физике у потпуности због немогућности проналажења стручног кадра. Што
се тиче наставе информатике, колега који предаје у октобру брани мастер рад чиме стиче
потребно стручно звање.
Школа континуирано сарађује са НСЗ, одељењем у Шапцу како би се обезбедио
стручан кадар.Колегама који изводе поменуту наставу педагог пружа саветодавну помоћ,
а упућују се и на стручна усавршавања.
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Административни радници
Редни
бр.

Име и
презиме

Степен
стручности

Установа стицања

Радно место

Стаж

1.

Слободан
Перић

7

Универзитет у
Београду, Правни
факултет

Секретар школе

30г

2.

Милица
Глигорић

4

Средња економска
школа Шабац

Шеф
рачуноводства

22г

3.

Ђорђе
Лацковић

6

Виша економска
школа

Финансијскоадминистративни
радник

9г

4.

Жаклина
Јекић

4

Средња економска
школа Шабац

Финансијскоадминистративни
радник

10г

Помоћни радници
Редни
бр.

Име и презиме

1.

Драган
Ћосић

2.

ПСС

Установа стицања

Радно место

Стаж

3

ООУР Шабац

Технички
радник-ложач

10г

Драгиша
Степановић

3

ООУР Шабацаутомеханичар

Технички
радник-ложач

5г

3.

Душица
Плавшић

3

Средња економскотрговинска школа
Шабац

Сервирка

5г

5.

Душанка
Смиљанић

1

ОШ/Средња школа
трговац

Спремачица

31 г

6.

Велинка
Пушкаревић

1

ОШ/Основна школа

Спремачица

13г

7.

Весна Дурмић

1

ОШ/Економска школа

Спремачица

9г

8.

Зорица Чајић

1

ОШ/Средња школа

Спремачица

12г
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9.

Марија
Јовановић

1

ОШ/Средња школа

Спремачица

20г

10.

Славица
Цветковић

1

ОШ/Средња школа

Спремачица

15г

11.

Данка Ђурић

1

ОШ/Хемијска школа

Спремачица

8г

3.3. ПРЕГЛЕД КАДРОВСКЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Редни
број
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Врста послова
Директор школе
Помоћник
дирек.
Школски
педагог
Школски
психолог
Библиотекар
Секретар школе
Шеф
рачуноводства
Админстративни
радник
Разредна
настава
Предметна наст.
Сервирка
Домар
Одржав. чистоће
СВЕГА

Број радника по степенима стручне спреме коју
има
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1,00
0,20
-

-

-

-

-

СВЕГА
1,00
0,20

1,00

1,00

0,50

0,50

-

-

-

1,00

-

-

0,50
1,00
-

0,50
1,00
1,00

-

-

-

1,00

-

-

-

1,00

-

-

-

-

-

5,00

7,00

12

7,50
7,50

-

1,00
2,00
3,00

1,00
3,00

-

4,00
10,30

15,75
27,30

20,75
1,00
2,00
7,50
49,45
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3.4. Бројно стање ученика на почетку школске 2021/22. године
Одељење
1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
3-1
3-2
3-3
3-4
4-1
4-2
4-3
4-4
5-1
5-2
5-3
6-1
6-2
6-3
7-1
7-2
7-3
8-1
8-2
8-3

Разредни старешина

РИБАРИ
ПЕТКОВИЦА
УКУПНО

Девојчице

Дечаци

30
11
6
29
12
2
14
15
14
10
14
17
22
4
19
18
24
20
17
25
19
19
22
16
19
30

14
5
5
12
7
7
9
6
5
6
7
11
3
7
8
12
7
6
10
10
9
7
7
10
13

16
6
1
17
5
2
7
6
8
5
8
10
11
1
12
10
12
13
11
15
9
10
15
9
9
17

Милица Миленковић
Весна Митровић Мујовић
Милена Танацковић
Ружа Петровић
Гордана Катић
Драгана Кикић
Милица Цветиновић
Драгана Дикосављевић
Владисав Десанчић
Драгана Кикић
Славица Лацковић
Весна Петровић
Мирјана Малетић
Милена Танацковић
Андраш Комароми
Станисав Крстић
Светлана Грујић
Жаклина Мијушковић
Иван Лукић
Марија Спремић
Бранислав Тарлановић
Анђелка Павловић
Владан Неранџић
Драгана Поповић
Снежана Станарчић
Биљана Гегић

Школска јединица
ПРЊАВОР

Укупан
број
ученика

1.

2.

3.

4.

Одељења 1
Ученика 30
Одељења 1
Ученика 11
Одељења 1к
Ученика 6

1
29
1
12
1к
2

2
29
1
14
1к
10

2
31
1
22
1к
4

Одељења 3
Ученика 47

3
43

4
53

4
57

ИОП1

ИОП2

1
1
1
1

1
1
1

1
1

2
1
1
1

1

Свега
Свега
5. 6. 7. 8.
УКУПНО
млађи
старији
6
2 2 2 2
8
14
119 37 37 38 35
147
266
4
1 1 1 1
8
8
59
24 25 22 30
101
160
2
/
/
/
/
/
2
22
22
12
200

3 3 3 3
61 62 60 65

12
248

24
448
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3.5. ПОРОДИЧНИ УСЛОВИ УЧЕНИКА
Запосленост родитеља
Образовни ниво
Незавршена ОШ 1%
Основна школа 24%
Средња школа – 71%
Виша Школа 3%
Висока школа, факултет 1%

Запосленост - 52% очева и 28 % мајки

Стамбени услови ученика
Већина ученика има добре и солидне стамбене услове, са довољно простора за
живот и рад. Стамбени услови ученика типични су за сеоска подручја, углавном су
задовољавајући.
Око 15% ученика путује преко 4 км до школе.
Образовни ниво родитеља
Образовна структура родитеља ученика типична је за приградска и сеоска
насеља. Преовлађује завршена основна школа, потом средња стручна спрема, углавном
трећи степен. Најмањи број родитеља, има вишу или високу стручну спрему.
Из овога проистиче повећана потреба за радом на образовању и просвећивању
родитеља у свим областима и укључивању у живот и рад школе.
Дефицијентност породица
Без оба
родитеља

Код
старатеља

Без оца

Без мајке

Разведени
родитељи

-

2

5

2

32

Родитељи у иностранству

отац
26

мајка
7

оба
1

Школу похађају и припадници националних мањина, ромске националности.
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3.6. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ
Матична школа налази се у сеоском насељу Прњавор. У саставу матичне
школе је и Издвојено одељење у Рибарима, као и Издвојено одељење у Петковици. У
остваривању програмских садржаја, културних и других активности школа сарађује са:
Месним заједницамаПрњавор, Рибари и Петковица, предшколском установом у овим
местима, Народним позориштем у Шапцу, Библиотеком шабачком, Културним центром,
Народним музејом, Историјским архивом, Центром за социјални рад, Медицинским
центром, Црвеним крстом, Туристичким агенцијама Шапца.
Школа сарађује са другим школама које се налазе на територији општине
Шабац, Министарством просвете - одељење у Шапцу, Школском управом у Ваљеву и
другим институцијама важним за рад школе.
Друштвена средина у којој је школа користи објекте школе за реализацију
хуманитарних, здравствених, културно-уметничких, спортско-рекреативних и других
активности.
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО–ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
4.1. Годишњи фонд часова по наставним предметима и
разредима

а)

Млађи разреди:
1. разред

Наставни
предмети

Часова
по
одељ.

Укупно
часова

540
216
108
108
540
216
324

180
Српски језик
72
Енглески језик
36
Ликовна култура
36
Музичка култура
180
Математика
72
Свет око нас
Природа и друштво Физичко васпитање108
Дигитални
36
свет
УКУПНО
720

б)

Српски
језик

3. разред

Укупно
часова

Часова
по
одељ.

180
72
72
36
180
72
108

540
216
216
108
540
216
324

108

36

2160

756

4. разред

Свега
часова

Укупно
часова

Часова
по
одељ.

Укупно
часова

180
72
72
36
180
72
108

720
288
288
144
720
288
432

180
72
72
36
180
72
108

720
288
288
144
720
288
432

2520
1008
900
504
2520
432
576
1512

108

-

-

-

-

216

2160

720

1584

720

1584

10188

Старији разреди:
5. разред

Настав
ни
предме
ти

2. разред
Часова
по
одељ.

Го
д.
по
оде
ље
њу

Не
де
љн
о

5

180

6. разред
Г
од
.
ук
уп
но

540

Го
д.
по
оде
ље
њу

Не
де
љн
о

4

144

7. разред
Г
од
.
ук
уп
но

432

Го
д.
по
оде
ље
њу

Не
де
љн
о

4

144

8. разред
Г
од
.
ук
уп
но

432

Не
де
љн
о

4

Го
д.
по
оде
ље
њу

Г
од
.
ук
уп
но

136

544

Св
ега
час
ова
(годи
шње
укуп
но)

194
8
29
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Енглес
ки
језик
Франц
уски
језик
Руски
језик
Ликовн
а
култур
а
Музич
ка
култур
а
Истори
ја
Геогра
фија
Физика
Матем
атика
Биолог
ија
Хемија
Техник
аи
технол
огија
Инфор
матика
и
рачуна
рство
Физич
ко и
здравст
вено
васпит
ање
УКУ
ПНО

2

72

216

2

72

216

2

72

216

2

68

272

920

2

72

216

2

72

216

2

72

216

2

68

272

920

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

72

216

1

36

108

1

36

108

1

34

102

534

2

72

216

1

36

108

1

36

108

1

34

102

534

1

36

108

2

72

216

2

72

216

2

68

204

744

1
-

36
-

108
-

2
2

72
72

216
216

2
2

72
72

216
216

2
2

68
68

204
204

704

4

144

432

4

144

432

4

144

432

4

136

408

170
4

2
-

72
-

216
-

2
-

72
-

216
-

2
2

72
72

216
216

2
2

68
68

204
204

852
420

2

72

216

2

72

216

2

72

216

2

68

204

852

1

36

108

1

36

108

1

36

108

1

34

102

426

3

108

324

3

108

3

108

108

972

291
6

28

1008

30

1080

324
324
0

3

27

324
302
4

30

1026

324
335
0

129
6
125
98

-

744

30

Основна школа „Краљ Александар Карађорђевић” Прњавор
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

4.2. Годишњи фонд часова обавезних ваннаставних
активности
ВРСТА АКТИВНОСТИ
Часови одељенског
старешине
Ваннаставне активности
Пројектна настава
У К У П Н О

1.

2.

3.

Разреди
4.
5.

108

108

144

144

108

108

108

108

936

324
504

216
432

216
108
468

216
108
468

108

108

108

108

972
216
2124

6.

7.

8.

УКУПНО

4.3. Изборни програми
У школи се од првог до осмог разреда реализује Верска настава и настава
Грађанског васпитања.
Изборни предмети подстичу развој стваралачких способности, креативности,
естетске перцепције, изражавање на језицима различитих уметности, као и развој
способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација уз
коришћење медија и информационо-комуникационих технологија.
Ученици прво ги другог разреда, по новом програму имају Дигитални свет, док
ученици трећег и четвртог имају Пројектну наставу.
Ученици старијих разреда по новом програму Министарства просвете
информатику и рачунарство уче као обавезан предмет, а као слободне активности имају
три понуђена предмета: свакодневни живот у прошлости, цртање сликање вајање, и хор и
оркестар.
1. разред
2. разред
3. разред
4. разред
Настав Го
Све
Го
Го
Го
Бр
Бр
Бр
Бр
д.
Год
д.
Год
д.
Год
д.
Год
ни
га
ој
ој
ој
ој
.
по
.
по
.
по
.
гр
гр
гр
гр
предме по
часо
гр
уку
гр
уку
гр
уку
гр
уку
уп
уп
уп
уп
уп
пно
уп
пно
уп
пно
уп
пно
ти
ва
а
а
а
а
и

Верска
настав
а
Грађа
нско
васпит
ање
Пројек
тна
настав
а
УКУ
ПНО

и

и

и

36

2

72

36

3

108

36

4

144

36

3

108

432

36

1

36

-

-

-

-

-

-

36

1

36

72

-

-

-

-

-

-

36

4

144

36

4

144

288

108

6

216

72

6

288

72

8

288

108

8

288 1008
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Настав
ни
предме
ти
Верска
настава
Грађан
ско
васпита
ње
Цртање
,
сликањ
еи
вајање
Хор и
оркеста
р
Свакодн
евни
живот у
прошло
сти

УКУ
ПНО

5. разред
Го
д.
по
гр
уп
и

Бр
ој
гр
уп
а

36

6. разред

Го
д.
уку
пн
о

3

Го
д.
по
гр
уп
и

108

36

Бр
ој
гр
уп
а

7. разред

Го
д.
уку
пн
о

3

Го
д.
по
гр
уп
и

108

36

Бр
ој
гр
уп
а

8. разред

Го
д.
уку
пн
о

3

Го
д.
по
гр
уп
и

108

34

Бр
ој
гр
уп
а

3

Го
д.
уку
пн
о

Све
га
час
ова

102

426

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

3

108

36

2

72

36

2

72

34

2

68

320

-

-

-

36

1

36

36

1

36

34

1

34

106

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

204

852

72

6

216

108

6

216

108

6

216

102

6

4.4. Годишњи фонд часова осталих облика образовно-васпитног
рада 5-8 разред
ВРСТА АКТИВНОСТИ
а) Додатни рад
Српски језик
Енглески језик
Француски језик
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија

УКУПНО
72+72+54=
36+36+18=
36+18=
36=
36+18=
18=
72+72+36=
36+36=

198
90
54
36
54
18
180
72
32

Основна школа „Краљ Александар Карађорђевић” Прњавор
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Свега додатног рада

б) Допунски рад
Српски језик
Енглески језик
Француски језик
Математика
Физика
Географија
Хемија
Свега допунског рада

702

36+72+54=
36+72+36=
18+18=
72+108+72=
36
36=
36=

162
144
36
252
36
36
36
702

Фонд часова припремне наставе
Расподела часова осталих облика образовно –васпитног рада извршена је на
основу резултата завршног испита, резултата на такмучењима као и на основу мишљења
наставника о потреби у датом одељењу.
Годишњим планом рада школе планирана је:
•

Припремна настава за ученике осмог разреда, јер у јуну полажу завршни
испит. Припремна настава за завршни испит планирана је за наставу српског
језика, математике, физике, историје, географије, биологије и хемије у осмом
разреду са по једним часом недељно. Припремна настава за ученике од петог
до осмог разреда који се упућују на полагање поправног испита у
августовском испитном рокубиће организована са по 10 часова по предмету.
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4.5. Задужења наставника у оквиру 40-часовне радне недеље

•

Рад
ни
број

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

РАЗРЕДНА НАСТАВА
Презиме и
име
наставника

Милица
Миленковић
Весна
МитровићМујовић
Милена
Танацковић
Ружа
Петровић
Гордана
Катић
Драгана
Кикић
Милица
Цветиновић
Драгана
Дикосављеви
ћ
Владисав
Десанчић

о.с.

Укупа
н
фонд
часов
а

Недељна норма

Ча
с
о.с
.

До
п.
ра
д

До
д.
ра
д

1

2

-

Редоов
на

Избор
на

18

-

1

2

-

I1

100%

I2

100%

18

1
Грађа
нско

I3/
100%
IV4/

18

-

1

2

-

II1

100%

19

-

1

2

-

II2

100%

19

-

1

2

-

II3/I
II4/

100%

18

-

1

2

-

100%

18

-

1

2

-

100%

18

-

1

2

-

100%

18

-

1

2

-

III

Пројект
на
настава

-

Не
д.
нор
.

Ванн/а
кт

Непосред
ан рад

Припре
ма за
рад

Остал
о рад.
време

3

24

10

6

40

2

24

10

6

40

3

24

10

6

40

2

24

10

6

40

2

24

10

6

40

2

24

10

6

40

2

24

10

6

40

2

24

10

6

40

2

24

10

6

40

-

1
1

1

III

1

2

III

1
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Славица
10.
Лацковић
Весна
11.
Петровић
Мирјана
12.
Малетић

3

IV1

100%

18

-

1

2

1

IV2

100%

18

-

1

2

1

IV3

100%

18

1Грађ
анско

1

1

1

1
1
1

1

24

10

6

40

1

24

10

6

40

1

24

10

6

40
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Укуп
ан
фонд
часов
а
%

Изборна

Презиме и
име
наставни
ка

Редовна

Рад
ни
број

старешинство

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Недељна норма
ЧО
С

82

100%

17

-

1

1

2

53

100%

17

-

1

2

2

Секције

Одеље
ња у
којима
предаје

Непосред
ан рад

Припре
ма за
рад

Остал
о рад.
време

Не
д.
нор
.

2

Драмска-1

5-2,6-2
8-1,8-2

24

10

6

40

1

Новинарско
Драмска – 1

5-3, 63, 7-3,
8-3

24

10

6

40

22

8

4

34

24

10

6

40

24

10

6

40

До
п.
рад

Дод.р
ад

Припрем
на
настава

Снежана
Станарчић

1.

2.

3.

Наставник
српског
језика
Светлана
Грујић
Наставник
српског
језика
Жаклина
Мијушкови
ћ

Наставник
српског
језика

61

85%

17

-

1

1,5

1,5

-

Рецитаторс
ка-1

4.

Марија
Ристић
Наставник
енглеског
језика

63

100%

20

-

1

1

1

-

Секција из
енглеског-1

5.

Анђелка
Павловић
Наставник
енглеског
језика

72

100%

18

-

1

2

-

-

Секција из
енглеског –1

5-1,
6-1, 71,7-2
1-2,2-1
2-2,31,3-2
3-3,53,6-3,73,8-3
4-1,2,3
5-1,5-2
6-1,6-2
7-2,8-1
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
Рад
ни
број

Ивана
Товиловић
Наставник
енглеског
језика
Ђорђе
Вучинић
Наставник
енгл.језика
Милош
Јанковић
Наставник
енглеског
језика
Драгана
Поповић
Наставник
француског
Мирјана
Теодорови
ћ
Наставник
француског
Владан
Неранџић

Презиме и
име
наставни
ка

-

20%

4

-

-

-

1

-

-

20%

4

-

-

-

-

-

-

10%

2

-

-

-

-

7-1,8-2

5

2

1

8

Секција
1

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

5

2

1

8

-

-

2-1

2

1

1

4

5-1, 5-2
6-1,6-2
7-1,7-2,
8-1,8-2

20

7

5

32

-

8-1

80%

16

-

1

0,5

1

-

Секција
1,5

-

10%

2

-

-

-

-

-

-

8-3

2

1

1

4

7-3

30%

6

-

-

1

-

-

-

5-3, 63,7-3

5

2

1

8

Одељенско
старешинс
тво

Укуп
ан
фонд
часов
а
%

ЧО
С

До
п.
Рад

Дод.р
ад

Припре
мна
настава

Одеље
ња у
којима
предаје

Непосред
ан рад

Припре
ма за
рад

Оста
ло
рад.
време

Не
д.
Но
р.

Недељна норма
Редов
на

Избор
на

Секције
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12.

Никола
Младенов
ић
Наставник
ликовне
културе

13.

Раде Јокић
Наставник
ликовне
културе

14.

Предраг
Атанацков
ић
Наставник
музичке
културе

15.

16.

17.

18.

Марија
Гајић
Наставник
музичке
културе
Андраш
Комароми
Наставник
историје
Небојша
Остојић
Наставник
географије
Јасмина
Вишњић
Наставник
географије

-

-

50%

30%

41%

-

5-1

34%

100%

10

1

6

7

7

20

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

60%

12

-

-

-

1

-

45%

9

-

-

1

0,5

12

-

Слободне
активности

7-1, 7-2,
7-3,
8-1,82,8-3,

7

3

2

12

9

4

3

16

5-2,61,6-2,
7-1,7-2
,8-2

7

4

2

13

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

25

10

5

40

6-1,62,7-1,72,
8-1,8-2,

15

5,5

3

24

12

4

2

18

-

-

-

5-1, 52,5-3,61, 6-2,
6-3

-

-

1

-

Слободне
активности

1,5

Хор 2

-

Историјска
секција-0,5

Географска
секција 0,5

1,5

1

Географска
секција – 0,5

Редовна
: 5-2, 53, 6-3, ,
7-1, 7-2,
7-3, 8-1,
8-3,

5-1,5-2,53, 6-3, 73, 8-3

5

20

3
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Радн

Биљана
Гегић
Наставник
математике
Бранислав
Тарланови
ћ
Наставник
математике
Ивана
Срдановић
Наставник
математике
Иван
Лукић
Наставник
физике
Душица
Команови
ћ
Наставник
биологијехемије

100
%

83

71

-

10

6

40

20

9

8

40

22

8

4

34

22

9

5

36

-

Б: 5-3,
6-3
Х:7-1,72,7-3,
8-1,82,8-3,

20

7

5

32

Биолошка
секција-1

5-1,52,,61,6-2
7-1,72,7-381,
8-2, 8-3

24

10

6

40

Одеље

Непосред

Припре

Остал

-

-

3

2

-

1

6-2

90%

18

-

1

1

0,5

1,5

-

100%

Одељенско

Укупа

20

-

Недељна норма

-

-

ЧО

1х

-

До

1б

1

Дод.ра

-

2х

2

Припрем

6-3,
8-1,
8-2,8-3

24

-

85%

-

1

3

-

16

2

2

16

80%

1

2

16

-

-

1

80%

Миланка
Калабић
Наставник
биологије

Презиме

16

-

Секци

6-1,
7-1,7-2,
7-3

5-1,52,53,6-2
6-1,2,3
7-1,2,3
8-1,2,3
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и
број

и име
наставни
ка

старешинс
тво

н
фонд
часов
а
%

25.

Срђан
Ивковић
Наставник
техничког
образовања

-

100%

26.

Милош
Јовичић
Наставник
техничког
образовања

-

60%

27.

28.

29.

Станисав
Крстић
Наставник
физичког
васпитања
Иван
Ђинић
Наставник
физичког
васпитања
Небојша
Бајић
Наставник
верске
наставе

5-2

100%

С
Редов
на

18

Избор
на

-

-

20

-

-

1

п.
Рад

д

на
настава

је

-

-

-

Секција
4

-

-

-

2

-

-

-

Секција-3

ња у
којима
предаје

5-3/А
6-1, 62,6-3/А
7-1,7-2,
7-3/А
8-1,82,8-3/А
Т:5-2,53/Б,73/Б,83/Б
И:све
осим 52 (Р:7г,
П:7 г)
5-1, 5-2,
6-1, 6-2,
7-1, 7-2,
8-1, 8-2,
8-3

ан рад

ма за
рад

о рад.
време

Не
д.
nор
.

40
24

10

6

40
24

10

6
32

-

80%

16

1

-

-

-

-

Секција
3

5-3, 6-3,
7-3,

20

6

6
40

-

100%

20

-

-

-

-

-

Хор-2

20

10

6

40
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30.

Урош
Ђурђевић,
Наставник
верске
наставе

-

10%

2

-

-

-

-

-

-

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

1

0,5

0,5

2
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4.6. АКТИВИ И ТИМОВИ 2021/22
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
К:Драгана Кикић
Ч:Марија Мијић, Бранислав Тарлановић,
Станисав Крстић, Милица Миленковић,
Ђорђе Живковић ( Школски одбор), Дејан Радановић ( родитељ) ученички Парламент
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ
К:Душица Комановић
Ч:координатори одељенских већа :
Милена Танацковић,Гордана Катић , Владисав Десанчић ,Весна Петровић
Светлана Грујић, Марија Спремић, Анђелка Павловић Снежана Станарчић

,,

ТИМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ
К:Бранислав Тарлановић
Ч: Марија Мијић, директор школе, Бојана Милинковић, педагог, Иван Панић, психолог,
Жикица Васић ( Школски одбор), Светлана Павловић ( Савет родитеља)
СТРУЧНИ АКТИВ ПРИРОДНИХ НАУКА

К: Иван Лукић
Ч:наставници математике, физике, биологије, хемије, техничког и информатичког образовања
СТРУЧНИ АКТИВ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
К:Јасмина Вишњић
Ч:наставници историје, географије, грађанског васпитања и веронауке
СРУЧНО ВЕЋЕ ЈЕЗИКАК:Жаклина Мијушковић
Ч:наставници српског, енглеског, француског и руског језика
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
К:Станисав Крстић
Ч:наставници физичког васпитања, наставници разредне наставе
СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНОСТИ
К: Раде Јокић
Ч:наставници музичке и ликовне културе, учитељи
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
К:Милица Миленковић

Ч:наставници разредне наставе
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
К:Бојана Милинковић, педагог
Ч: Марија Мијић, директор школе , Бранислав Тарлановић, помоћник директора
Учитељи другог разреда: Ружа Петровић, Гордана Катић и Драгана Кикић
Наставници: Небојша Остојић, Андраш Комароми, Милош Јовичић, ИванаМилошевић, Далибор Остојић
ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
К: Иван Панић, психолог
Ч:психолог, Славица Лацковић, Небојша Остојић, Светлана Грујић, , Жаклина Мијушковић, Биљана Гегић и
Анђелка Павловић, Бранислав Тарлановић
ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
К:Душица КомановићЧ: помоћник директора, Драгана Кикић, Славица Лацковић, Светлана Грујић
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ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
К: Јасмина Вишњић
Ч: учитељи трећег разреда: Милица Цветиновић, Драгана Дикосављевић, Владисав Десанчић и Драгана
Кикић
Наставници:Ивана Милошевић, Иван Лукић, Далибор Остојић ,Срђан Ивковић, Драгана Поповић
ТИМ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТЕ И НАСТАВУ У ПРИРОДИ
К: Андраш Комароми
Ч:директор, помоћник директора, одељенске старешине 1-8
ТИМ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ И ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ
К:Владан Неранџић
Ч: Марија Мијић, директор школе, Бранислав Тарлановић, помоћник директора
наставници српског језика:Снежана Станарчић, Светлана Грујић, Жаклина Мијушковић
наставници страних језика: Анђелка Павловић и Марија Ристић
наставници музичког, ликовног, физичког и историје: Предраг Атанацковић, Раде Јокић, Станисав Крстић и
Андраш Комароми
Учитељи: Милица Миленковић, Ружа Петровић и Гордана Катић
ТИМ ЗАДУЖЕН ЗА РАД ДЕЧЈЕГ САВЕЗА И ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕНИКА ШКОЛЕ
К: Марија Цвејић, библиотекар
Ч: Учитељи првог и четвртог разреда
Наставници страних језика: Анђелка Павловић и Марија Ристић
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА
К:Иван Лукић
Ч:наставници биологије, географије, физике и хемије
ТИМ ЗА СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА
К:Миланка Калабић
Ч:наставници биологије и физичког васпитања
ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ :Весна Митровић- Мујовић
ПОДРШКА ДАРОВИТИМ И СЛАБИЈИМ УЧЕНИЦИМАК:, психолог
ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
K:Андраш Комароми, психолог
Ч:директор, помоћник директора, педагог, психолог, одељенске старешине 8. разреда
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
К:Иван Панић, психолог

Стални чланови: Марија Мијић, директор , Бранислав Тарлановић, помоћник директора,
Бојана Милинковић, педагог, Слободан Перић, секретар школе
Андраш Комароми, Милица Цветиновић, Весна Петровић,Биљана Гегић, Марија Ристић
Повремени чланови: одељењске старешине, наставници по позиву
ТИМ ЗА БИБЛИОТЕКУ, ЛЕТОПИС, САЈТ
К:Марија Цвејић Ч:директор, Бранислав Тарлановић, наставници српског језика, учитељи,
ФБ страница школе: Марија Мијић
Дистрибуција уџбеника и штампе: Марија Цвејић
Школски лист: Светлана Грујић
ТИМ ЗА РАД СА УЧЕНИЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ
К:Ивана Срдановић :педагог, психолог,
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ТИМ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ и САСТАВЉАЊЕ РАСПОРЕДА ЧАСОВА
К:директор
Ч: педагог, психолог, помоћник директора, ,Биљана Гегић, Милош ЈовичићРаспоред часова и дежурство
ученика у Прњавору: Бранислав Тарлановић Распоред часова и дежурство ученика у Рибарима: Биљана
Гегић
ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛИ
К:Бранислав Тарлановић
Ч: сви наставници
ТИМ ЗА ПОПИС ИНВЕНТАРА
К:Станисав Крстић
Ч: Срђан Ивковић, ,Ружа Петровић, Бранислав Тарлановић, Владислав Десанчић, Весна Петровић
ТИМ ЗА ПРЕГЛЕД МАТИЧНИХ КЊИГА, ДНЕВНИКА И ПЛАНОВА
К:Бранислав Тарлановић- помоћник директора
Ч:педагог, психолог
ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
К:директорЧ : Бранислав Тарлановић- помоћник директора , Слободан Перић- секретар школе,
Станисав Крстић,Милица Миленковић
ТИМ ЗА ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА
К: Иван Ђинић
Ч: Марија Мијић, Бранислав Тарлановић, Станисав Крстић, Милица Миленковић, Милош Јовичић

Лица задужена за контролу забране пушења
Миланка Калабић и Драгана Дикосављевић- Прњавор
ВладисавДесанчићи Марија Ристић-Рибари
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4.7. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022
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4.8. ДИНАМИКА ТОКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Динамика тока школске године направљена је према календару рада за основне
школе у школској 2021/2022.годиникоји је доставило Министарство просвете и науке
Републике Србије. Такође, динамика ове школске године условљена је и актуелном
епидемиолошком ситуацијом.
•
•
•
•
•
•
•
•

Почетак школске 2021/2022. године.......
среда, 1. септембар 2021. године
Крај првог класификационог периода ........................ 10. новембар 2021. год.
Крај првог полугодишта ............................................. 30.децембар 2021. године
Почетак другог полугодишта.............................................. 24. јануар 2022. године
Крај трећег класификационог периода ..................................... 10. април 2022.
Завршетак другог полугодишта за
ученике осмог разреда .......................................................... 7. јун 2022. године
Крај другог полугодишта
за ученике од првог до седмог разреда .............................. 21. јун 2022. године
Подела књижица и сведочанстава ....................................... 28. јун 2022. године
Родитељски састанци ће бити одржани по следећем распореду:

•
•
•
•
•

Први родитељски састанак ............................................... 01. - 11.09. 2021. год.
Други родитељски састанак .............................................. 16. - 20.11. 2021. год.
Трећи родитељски састанак ........................................ 22.02. – 26.02. 2022. год.
Четврти родитељски састанак .................................... 22.04. – 25.04. 2022. год.
Пети родитељски састанак ........................................................ 28.06. 2022. год.

•

Припремна настава за ученике који се упућују на полагање поправних испита
биће организована почетком јуна 2022. за ученике осмог разреда, односно у другој
половини августа 2022. за ученике од четвртог до седмог разреда, а по потреби и за
ученике осмог разреда.

•

Разредни испити за ученике осмог разреда биће организовани од 25.05.2022. до
29.05.2022., а за остале ученике биће организовани од 8.06.2022. до 12.06.2022.
године.

•

Поправни испити за ученике осмог разреда биће организовани у јунском
испитном року, а за ученике од четвртог до седмог разреда у августовском
испитном року.

•

Завршнииспит за ученике осмог разреда ће се полагати према календару
Министарства просвете и науке Републике Србије. 22.-24. јун 2022.г.

•

Измена календара
На основу договора на Активу директора школа Шапца у среду, 10. 11. 2021.
године, радиће се по распореду од петка.
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•

Завод за вредновање квалитета наставе ове године није припремао иницијалне
тестове за српски и математику, тако да ће ученици радити тестове припремљене од
стране актива наставника предмета.

•

Уколико се за екскурзије искористи наставни дан исти ће бити надокнађен
увођењем радне суботе.

У школи се празнују и обележавају државни и верски празници у складу са Законом
о
државним
и
верским
празницима
у
Републици
Србији.
У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату
(21.октобра 2019.године), Свети Сава – Дан духовности (27.јануара 2020. године), Дан
сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату
(22.априла 2020.године), Дан победе (9. маја 2020 године), Видовдан – спомен на Косовску
битку (28.јуна 2020.године). Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања
наставе, док су остали наведени дани наставни, изузев кад падају у недељу.Петак
8.новембар 2019.године се обележава као Дан просветних радника.
Од школске 2016/17.године организујемо у току зимског распуста Зимски камп
који подразумева низ креативних радионица на дату тему.
Од школске 2017/18.године у нашој школи се организује манифестација Краљеви
дани, низ културно-спортских активности које претходе Дану школе. У оквиру Краљевих
дана организујемо Ликовну колонију и школску Олипијаду.
•
•
•
•
•

Прослава школске славе Свети Сава - четвртак, 27. јануар 2022.године
Зимски камп
-уторак, 18.. јануар- петак 21.1.
Прослава Дана школе
- петак , 03. јуна 2022. год.
Манифестација Краљеви дани
- понедељак , 23. мај -субота , 4. јун 2022.
Ликовна колонија
- уторак, 24. мај -петак 27. мај 2021.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не
раде на дан своје крсне славе и на први дан Божића.
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4.9. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА
Матична школа у Прњавору, као и две издвојене јединице у Рибарима и Петковици
раде у режиму једне смене.
У складу са Дописима Министарства у условима Пандемије школа је предложила и
добила сагласност на комбиновани режим рада за више разреде, док ученици млађих
разреда иду по основном нивоу сваког дана.

1-4 разред

Проавпр

Рибари

Петкпвица

1. час 8:50 – 9:35
20 минута велики одмор
2. час 10:00 – 10:45
3. час 10:50 – 11:35
4. час 11:40 – 12:25
5. час 12:30 – 13:15

1. час 8:00- 8:45
2. час 8:50 - 9:35
20 минута велики
одмор
3. час 10:00-10:45
4. час 10:50 – 11:35
5. час 11:40 – 12:25

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

5-8 разред
час 8:00 – 8:45
час 8:50 – 9:35
20 минута велики
одмор
час 10:00 – 10:45
час 10:50 – 11:35
час 11:40 – 12:25
час 12:30 – 13:15
час 13:20 – 14:05

1. час 8:00 – 8:45
2. час 8:50 – 9:35
20 минута велики
одмор
3. час 10:00-10:45
4. час 10:50 – 11:35
5. час 11:40 – 12:25
6. час 12:30 – 13:15
7. час 13:20 -14:05

1. час 8:00- 8:45
2. час 8:50 - 9:35
20 минута велики
одмор
3. час 10:00-10:45
4. час 10:50 – 11:35
5. час 11:40 – 12:25
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5. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УСТАНОВЕ
5.1. План и програм рада школског одбора
Надлежности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Доноси Статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на
акт о организацији и систематизацији послова;
Доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада школе и усваја
извештаје о њиховм остваривању;
Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије
Доноси финансијски план школе у складу са Законом;
Доноси план јавних набавки;
Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовој
реализацији;
Усваја Извештај о вредновању и самовредновању;
Усваја извештај о реализацији екскурзија;
Усваја финансијски извештај о пословању школе и завршни рачун;
Одлучује о давању на коришћење или у закуп школског простора и земљишта;
Расписује конкурс за избор директора и образује Комисију за избор директора
Прибавља мишљење Наставничког већа и на основу Извештаја Комисије сачињава
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове за избор директора
установе и предлог за избор директора који заједно са Извештајем Комисије доставља
Министру
Закључује са директором установе уговор из члана 124 став 1 овог закона
Доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са Законом;
Одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора школе,
Именује чланове Стручног актива за развојно планирање;
Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања
и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање
образовно-васпитног рада;
Одлучује по жалби/приговору на решење директора;
Обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом школе и другим општим актима.
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Програмски садржаји, активности
Усвајање Плана и програма рада Школског одбора за школску 2021/2022.
Усвајање извештаја о стручном усавршавању
Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду школе за школску
2020/2021.
Усвајање извештаја о самовредновању школе за 2020/21. годину
УсвајањеАнекса Школског програма за 2021-22. годину
Разматра и усвајање Годишњег извештај о раду директора
Усвајање релација екскурзија за текућу годину
Разматра и усваја Годишњи план рада школе за школску 2021/2022.
•

•
Програмски садржаји, активности
Усвајање извештаја о реализованим екскурзијама
Доноси план јавних набавки школе
Ребаланс финансијског плана за 2021/22. годину
Извештај о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021.
Усвајање финансијског извештаја - завршног рачуна за 2021. годину
Усвајање плана јавних набавки за 2022. годину
Усвајање Полугодишњег извештаја о раду директора школе

Извештај са прославе Савиндана
Извештај са реализованог Зимског кампа
Усвајање Извештаја о самовредновању и вредновању рада школе
Формирање комисије за утврђивање технолошких вишкова
Извештај о прослави Дана школе и матурске вечери
Извештај о спроведеном завршном испиту ученика осмог разреда
Доношење решења о годишњем одмору директора
Извештај о раду Школског одбора
Предлог Плана и програма рада Школског одбораза наредну школску
годину
Разматрање материјалне ситуације школе
Доношење одлуке о давању на коришћење или у закуп школског простора
и земљишта
НАЧИНИ ПРАЋЕЊА РАДА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА

Време

Септембар

Време
Новембар

Јануар
Фебруар
Март

Јун

Август

Записници са састанака Школског
одбора и изводи на огласној табли
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5.2. Чланови Школског одбора
Р.
б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Име и презиме
Ђорђе Живковић /председник/
Живорад Васић / потпредседник
Жељко Савић
Светлана Павловић
Горан Тривковић
Драгиша Богуновић
Станисав Крстић
Марија Илић
Бојана Милинковић

Овлашћени предлагач
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Савет родитеља
Савет родитеља
Савет родитеља
Наставничко веће
Наставничко веће
Наставничко веће

* Напомена: Састанцима Школског одбора присуствују и представници репрезентативних
синдиката: Миланка Калабић „Унија“ и Иван Ђинић “Независност“ као и два представника
Ученичког парламента:
- Од 16. септембра Марији Илић престаје дужност члана Школског одбора, нови члан ће
бити изабран на посебној седници наставничког већа.

5.3. План и програм рада директора школе
Директор школе ће реализовати послове у складу са прописаним законима,
подзаконским актима, статутом, правилницима, колективним уговором и другим актима
кроз различита подручја активности:
• планирање и програмирање рада школе
• организационо-стручне послове
• педагошко-инструктивни и саветодавни рад
• аналитичко-евалуативни рад
• рад стручних и других органа школе
• сарадњу са друштвеном средином, стручним и надзорним институцијама
• вођење педагошке документације о раду школе
• стручно усавршавање.
Програмски садржаји

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Израда Годишњег плана рада школе
План и програм стручног усавршавања наставника
Глобални и оперативни план директора
План маркетинга школе
Организовање израде Школског програма
Прикупљање података о изради Извештаја о раду школе
Прикупљање података и ажурирање ис Доситеј
Система/ односно ЈИСП-а
Израда финансијског плана и плана јавних набавки

Време
реализације

Потребно
време

180 сати
Јун-септембар
Јун-септембар
Августсептембар
Августсептембар
Јун
Током године
Августсептембар
Јануар-фебруар
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Програмирање рада других служни (стручних већа,
тимова, Савета родитеља, Школског одбора, Педагошког
колегијума, администрације, помоћног особља)
Реализација РПШ-е
Израда плана набавки наставних средстава и опреме
ОРГАНИЗАЦИОНО-СТРУЧНИ ПОСЛОВИ
Утврђивање поделе предмета на наставнике и задужења у
оквиру 40-часовне радне недеље
Организовање почетка школске године (подела часова,
задужења, распоред часова…)
Организовање и контрола административно-финансијског
пословања
Праћење прописа на којима се заснива рад школе и
руковођење
Редовна сарадња са секретаром, рачуноводством и
стручном службом
Организација израде и ажурирање нормативних аката
Послови око расписивања конкурса
Организовање, учешће и припрема седница стручних,
саветодавних и управних органа школе
Организовање, учешће и праћење рада тимова
Програмски садржаји

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ
РАД
Помоћ наставницима у програмирању и припремању
наставе
Посета часовима
Организовање полагања испита за лиценцу
Рад са наставницима приправницима
Сарадња са ПП службом, наставницима, одељенским
старешинама, руководиоцима стручних већа,
координаторима тимова
Сарадња и саветодавни рад са родитељима
Подстицање, организовање и праћење стучног
усавршавања наставника и стицање звања
Предлог мера за унапређење рада школе
План педагошко-инструктивног рада
Праћење реализације свих облика образовно-васпитног
рада, успеха и изостајања, као и предузимање мера
АНАЛИТИЧКО-ЕВАЛУАТИВНИ РАД
Анализа и праћење глобалних и оперативних планова
свих облика наставе
Анализа реализације Годишњег плана рада школе
Анализа успеха на крају класификационих периода

Августсептембар
Током године
Септембароктобар
490 сати
Август
Август
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Време
реализације

Потребно
време

350 сати
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Септембар
Током године
120 сати
Током године
Класификациони периоди
Класифика53
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Анализа и израда докумената за потребе стручних органа
Вредновање и самовредновање рада школе
РАД СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
Припремање седница стручних органа школе
Припремање и организовање седница Школског одбора
Припремање и организовање седница Савета родитеља
Припремање и организовање седница Наставничког већа
Учествовање у раду Одељенских већа
Припремање и организовање седница Педаг. колегијума
Редовна сарадња са помоћником директора
Рад у стручном активу за развојно планирање
САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ,
СТРУЧНИМ И НАДЗОРНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
Сарадња са Министарством просвете и науке
Сарадња са Школском управом Ваљево и одељ. у Шапцу
Сарадња са Градском управом и њеним органима
Сарадња са другим школама
Рад у активу директора
Сарадња са просветним и другим инспекцијама
Сардња са културним и јавним установама
Сарадња са медијима
Програмски садржаји

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ ШКОЛЕ
Вођење документације о свом раду
Праћење и контрола педагошке документације
наставника
Увид и праћење документације стручних, саветодавних и
управних органа школе
Увид и праћење документације појединих тимова и
актива
Увид и праћење вођења правне и финансијске
документације
Учешће у унапређивању школске евиденције и
документације
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Учешће у раду стручних актива, предавања; семинари;
саветовање; стручни скупови
Праћење стручне литературе и часописа

циони периоди
Током године
Током године
240 сати
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
250 сати
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Време
реализације

Потребно
време

80 сати
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
50 сати
Током године
Током године
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5.3.1. Оперативни план рада директора школе
Стални послови у току сваког месеца:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

увид у дневну организацију целокупног рада школе и ИО у Рибарима и Петковици;
педагошко-инструктивни рад са наставницима;
сарадња са наставницима;
сарадња са родитељима;
рад у стручним и саветодавним органима и органима управе;
сарадња са Градском управом;
сарадња са ШУ Ваљево
пријем странака;
сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином;
сарадња са помоћником директора, секретаром, шефом рачуноводства и стручном
службом;
праћење административно-финансијског пословања;
стручно-педагошко усавршавање;
посета ИО У Рибарима и Петковици;
организовање наставе одсутних колега;
праћење закона, прописа, правилника, Статута.

Време
реализације

ПОСЕБНИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ
- Анализа самовредновања и вредновања рада школе
- Организација образовно-васпитног рада
- Израда извештаја о раду школе за претходну школску годину
- Израда Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину
- Рад на ажурирању информационог система Доситеј
- Припрема и организовање седница Савета родитеља
- Припрема и учествовање у раду седница Школског одбора
- Припрема и организовање седнице Наставничког већа
- Припрема и организовање седнице Педагошког колегијума
- Учествовање у раду седница Одељенских већа
- Сазивање и одржавање родитељских састанака поводом извођења
екскурзија
- Информисање Савета родитеља и Школског одбора о инклузивном
образовању
- Верификација глобалних и оперативних планова наставника
- Утврђивање броја ученика
- Организовање рада тимова
- Припрема решења о задужењу наставника
- Решавање кадровских питања
- Организовање ученичких екскурзија
- Помоћ у организацији карневалске трупе наше школе.

•

Септембар
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- Прикупљање предлога за набавку наставних средстава
- Израда распореда часова свих облика непосредног рада са ученицима
- Преглед Дневника о-в рада/ Увид у Е- Дневник
- Учешће у активностима уређења школског простора
- Учешће у раду Актива директора
- Увид у функционисање организације рада школе
- Уочавање и решавање текућих проблема
- Анализа деветомесечног финансијског пословања
- Рад са приправницима
- Послови око завршетка тромесечја
- Реализација пројектних активности
- Учешће у реализацији акционог плана РПШ-а
- Припрема и учествовање у раду седница Школског одбора
- Сарадња са инспекцијским службама
- Анализа успеха ученика и реализација наставног рада на крају првог
тромесечја
- Предлог мера за унапређење образовно-васпитног рада
- Учешће у раду актива директора
- Припрема седница стручних, саветодавних и органа управљања
(Одељенска већа, Наставничко веће, Педагошки колегијум, Савет
родитеља и Школски одбор)
- Преглед Дневника о-в рада
- Сарадња са инспекцијским службама
- Учешће у активностима уређења школског простора
- Подстицање наставника на стручно усавршавање
- Организовање и праћење годишњег пописа инвентара и имовине
школе
- Припрема прославе Светог Саве
- Учествовање у раду Одељенских већа
- Припрема и води Наставничко веће
- Послови око завршетка првог полугодишта
- Прикупљање података за израду Извештаја о раду директора за прво
полугодиште
- Праћење израде Годишњег финансијског извештаја
- Организовање уређења школских објеката за почетак другог
полугодишта
- Организовање прославе школске славе
- Преглед Дневника о-в рада
- Припрема и учествовање у раду седнице Школског одбора
- Организација школских такмичења
- Припрема за евидентирање полазника у први разред
- Сагледавање плана и реализације слободних активности
- Израда Извештаја о раду директора за прво полугодиште
- Учешће у раду стручних већа у избору уџбеника за наредну школску
годину

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар
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- Припрема седница стручних, саветодавних и органа управљања
(Наставничко веће, Педагошки колегијум, Савет родитеља и Школски
одбор)
- Послови око завршетка тромесечја
- Организовање општинског такмичења према распореду актива
директора
- Организовање одласка ученика на такмичења ван школе
- Анализа рада школе
- Предлог мера за унапређење образовно-васпитног рада
- Припреме за упис у први разред
- Припреме за извођење наставе у природи
- Учествовање у раду Одељенских већа
- Организовање окружног такмичења према распореду актива
директора
- Организовање одласка ученика на такмичења ван школе
- Преглед Дневника о-в рада
- Праћење утрошка финансијских средстава
- Припрема седница стручних, саветодавних и органа управљања
(Наставничко веће, Педагошки колегијум, Савет родитеља и Школски
одбор)
Учешће у активностима уређења школског простора
- Организовање Ликовне колоније у Петковици
- Културна и јавна делатност школе
- Припрема за прославу Дана школе
- Послови око штампања школсих новина
- Организација завршетка наставе ученика осмог разреда
- Припреме за прославу мале матуре
- Инструкције за вођење педагошке документације
- Организовање разредних испита за ученике осмог разреда
- Учествовање у раду Одељенских већа (анализа успеха и дисциплине
ученика осмог разреда)
- Организација поправних испита за ученике осмог разреда
- Организовање разредних испита за ученике од првог до седмог
разреда
- Организовање завршног испита
- Организовање прославе мале матуре
- Припрема и организовање седница стручних, саветодавних и органа
управљања (Одељенска већа, Наставничко веће, Педагошки колегијум,
- Савет родитеља и Школски одбор)
- Прикупљање података за израду Извештаја о раду школе
- Припрема израде Годишњег плана рада школе за наредну школску
годину
- Сагледавање кадровских потреба за наредну школску годину
- Припрема за уређење школских објеката
- Анализа успеха и дисциплине ученика
- Организовање и учествовање у додели диплома „Вук Караџић”
- Организовање наставничке екскурзије
- Припрема решења за годишње одморе запослених

Март

Април

Мај

Јун

Јул
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- Учешће у раду актива директора
- Активности око уписа ученика у средње школе
- Организација припремне наставе и поправних испита
- Припрема и организовање седница стручних и органа управљања
(Одељенска већа, Наставничко веће, Педагошки колегијум, и Школски
одбор)
- Израда Годишњег извештаја о раду школе
- Припремање Годишњег плана рада школе за наредну школску
годину
- Подела предмета на наставнике за наредну школску годину
- Подела задужења у оквиру 40-часовне радне недеље
- Организовање израде распореда часова
- Организација послова за почетак школске године

Начини праћења реализације
Извештаји, записници

Август

Носиоци праћења реализације
Школски одбор, педагошка документација

5.4. План и програм рада помоћника директора
Структура послова помоћника директора одговара структури послова директора
школе; у унутрашњој организационој подели послова помаже директору школе, замењује
га у случају одсутности и директно је задужен за рад издвојеног одељења у Рибарима.
ПОСЛОВИ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
Време
реализац.

Садржаји активности
Упознавање нових прописа на којима се заснива рад
и управљање школом
Организује и руководи педагошки рад установе
Координира рад стручних органа у установи
Координира рад стручних већа и актива
Надзире рад техничке службе
Праћење реализације ваннаставних активности
Заказује и председава седницама Наставничког већа
у одсуству директора
Дистрибуција уџбеника за целу школу
Организује замену одсутног наставника
Сарадња са родитељима ученика

•

Начини праћења

Током
шк
олс
ке
•

Извештаји,
Записници

По потреби
Јун - септембар
По потреби
Током школске
године
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Сарадња са локалном заједницом
Припрема и организација такмичења у школи
Организовање дежурства ученика у школи

Током школске
године
Март/април
Током целе
године

5.5. План и програм рада секретара школе
Секретар обавља нормативно-правне и друге правне послове у школи, и то:
1. израда нацрта статута, колективних уговора и других општих аката;
2. праћење и спровођење поступака доношења општих аката и правно-стручна помоћ и
обрада тих аката, од нацрта до објављивања коначних текстова;
3. даје правна мишљења запосленима у Школи у вези с обављањем њихових послова;
4. стара се о пријему и слању поште;
5. праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих;
6. праћење примене статута, колективних уговора и других општих аката и припремање
предлога за измене и допуне тих аката;
7. припремање тужби, предлога одговара на тужбе, улагање жалби и заступање школе
пред судовима и другим органима и организацијама;
8. присуствовање седницама органа управљања и других органа и стручних тела ради
давања објашњења и мишљења;
9. обављање послова око уписа у судски регистар, земљишне књиге, осигурања и других
правних послова;
10. правно-технички послови око избора за органе школе и стручне послове за ове
органе;
11. стручне и послове код спровођења конкурса за избор директора, као и код
спровођења конкурса (огласа) за пријем осталих радника школе;
12. стручне и административно-техничке послове у вези са престанком радног односа,
распоређивањем и другим променама статуса радника;
13. вођење и чување евиденције о запосленим лицима;
14. стара се о евиденцији и чувању аката Школе;
15. стара се о одлагању документације у архиву Школе, издавању документације из
архиве и њеном ажурирању;
16. обављање послова око пријављивања и одјављивања запослених у надлежној
заједници за запошљавање, пензијско-инвалидском фонду и фонду здравствене
заштите;
17. обавља и друге послове одређене законом, статутом и по налогу директора Школе.
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5.6. План и програм савета родитеља
•

Садржај рада

Време

Начин и место

Носиоци
реализације

Прва седница
1. Конституисање Савета родитеља
2. Избор председника Савета
родитеља
3. Доношење плана рада
4. Резултати завршног испита и
упис у средње школе
5. Упознавање Савета са
стратешким документима
Школе:
– Нови Школски програм 20212024
-Извештај о самовредновању
рада школе за 2020-21 и одабиру
нове теме за 2021-22.
Извештај о раду Школе за 2020-21.
Анекс Развојног плана за 2021-22.
Упознавање са Годишњим планом
рада Школе за 2021-22.

Септембар

Састанци у
просторијама
школе/онлајн

6. Екскурзије ученика
7. Доношење одлуке о учешћу
родитеља у обезбеђивању
средстава за виши квалитет
образовања и финансијски
извештај за претходну годину
8. Осигурање ученика: избор
комисије за одабир осигуравајуће
куће
Друга седница
1. Избор представника у
Општински савет родитеља
2. Дечја недеља ; Извештај
3. Обавештење о избору
осигуравајуће куће
4. Укључивање родитеља у живот
школе
5. Ваннаставне активности:
предлози родитеља
6. Упознавање са Правилником о

Председник
Савета родитеља
Директор,
помоћник
директора
Педагог

Октобар

Директор,
помоћник
директора,
секретар.
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Протоколу поступања везано за
насиље....
7. Упознавање Савета са Интерним
актом критеријума оцењивања
Трећа седница
1. Упознавање Савета са успехом
ученика на крају првог
класификационог периода и
предлог мера за побољшање
2. Упознавање Савета са
дисциплином ученика на крају
првог класификационог периода
3. Безбедност ученика

Председник
Савета родитеља
Директор,
помоћник
директора
Педагог

Новембар

Четврта седница
1. Упознавање Савета са
планираним активностима за
прославу Савиндана
2. Упознавање Савета са
организовањем Другог Зимског
кампа
3. Извештај о реализацији
слободних активности
4. Безбедност ученика
5. Екскурзије

Председник
Савета родитеља
Директо,
помоћник
директора
Педагог

Децембар

Пета седница
1. Разматрање успех и дисциплине
ученика на крају другог
полугодишта
2. Извештај са прославе Савиндана
3. Извештај са одржаног Другог
Зимског кампа
4. Упознавање Савета са
предстојећим школским и
другим такмичењима ученика
5. Укључивање родитеља у живот
жколе
6. Ексурзије
Шеста седница
1. Извештај о извршеној анкети

Састанци у
просторијама
школе/онлајн

Фебруар

Март

Председник
Савета родитеља
Директор,
помоћник
директора
Педагог

Председник
Савета родитеља
Директор,
помоћник
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степена задовољства родитеља
Безбедност ученика
Извештај о току припреме за
завршни испит ученика осмог
разреда
Набавка/ Избор уџбеника за
наредну годинуУпознавање родитеља са
организовањем Школске
олимпијаде и Ликовне колоније

2.
3.

4.
5.

Седма седница
Разматрање успеха и дисциплине
ученика на крају првог
класификационог периода и
предлог мера за побољшање
екскурзије
Предлог листе изборних
предмета за
Избор уџбениканаредну годину
Укњученост родитеља у живот
школе

•

•
•
•
•

•
•

Осма седница
Извештај са пробног завршног
испита
Предлог организације прославе
матурске вечери за ученике
осмог разреда
• Упознавање Савета са
организацијом прославе Дана
школе

Девета седница
Извештај о прослави матурске
вечери за ученике осмог разреда
• Извештај о прослави Дана школе
• Извештај о одржаном завршном
испиту
• Извештај о спроведеној анкети
степена задовољства родитеља
• Безбедност ученика

директора
Педагог

Април

Мај

•

•

Десета седница
Евалуација рада и предлози за
наредну годину

Јун/јул

Август

Председник
Савета родитеља
Директор,
помоћник
директора
Педагог

Председник
Савета родитеља
Директор,
помоћник
директора
Педагог

Председник
Савета родитеља
Директор,
помоћник
директора
Педагог

Председник
Савета родитеља
Директор,
помоћник
директора
Педагог
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Начини праћења реализације
Записници са састанака

Носиоци праћења реализације
Директор школе

5.7. Чланови савета родитеља за школску 2021/2022. годину
Председник савета родитеља: Данка Милићевић
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.

Презиме и име родитеља
Славица Јовановић
Дејан Ерцеговчевић
Маја Веселиновић
Дејан Цвејић
Данка Милићевић
Наташа Веселиновић
Живорад Перић
Жељко Мајсторовић
Драгорад Милићевић
Гордана Степановић
Дејан Радановић
Николина Јовановић
Мирјана Стевић
Данијела Степановић
Драгиша Богуновић
Горан Тривковић
Јелена Милановић
Марица Праизовић
Ивана Јекић
Јелена Џиновић
Далиборка Игњатовић
Владимир Цвејић
Јелена Давидовић
Дамјан Гарић
Светлана Павловић
Драгана Веселиновић

Представник
одељења
1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
3-1
3-2
3-3
3-4
4-1
4-2
4-3
4-4
5-1
5-2
5-3
6-1
6-2
6-3
7-1
7-2
7-3
8-1
8-2
8-3
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5.8. Ученички парламент
Координатор :Ивана Милошевић
Задужени наставници: Педагог, психолог, одељенске старешине 7-ог и 8-ог разреда:

План рада Ученичког парламента за 2021/2022.годину
АКТИВНОСТИ

ученика са
организацијом рада Ученичког
парламента.
- Избор руководстава УП за школску
годину
- Избор ученика-представника
Ученичког парламента за учешће у раду
Школског одбора.
- Избор ученика-представника
Ученичког парламента за учешће у раду
Савета родитеља.
- Избор ученика-представника Ученичког
парламента за учешће у раду
Наставничког већа.
- Предлагање чланова Ученичког
парламента за учешће у раду Стручног
актива за развојно планирање.
- Упознавање чланова ученичког
парламента са кодексомпонашања.
- Избор ученика-представника Ученичког
парламента за учешће у раду Тима за
заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
- Избор ученика- представника
Ученичког парламента за учешће у
раду Тима за заштиту животне срединe

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Упознавање

Координатор,
одељенске
статрешине
ученици,
Координатори
тимова

-Састанак
-Дискусија
-Предлози
-Договор

СЕПТЕМБАР
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- Обележавање Дечје недеље

(конвенцијао Правима детета и
људскаправа
- обележавање светског дана музикепредстављање свих ученика који похађају
музичкушколу
-акција „Учионица без насилништва“светски дан менталног здравља
- активности у оквиру светског дана
наставника„ Ученици и наставници као
активни учесници у васпитнообразовномраду“
-Обележавање светског Дана здраве
хране(трибина о здравој храни)
-Проблеми средине – расизам,
дискриминација
- Oбележавање међународног Дана
толеранције
- Светски дан деце
Реализација пројекта ''Кутија поверења''
- Развијање свести последицама употреба
дрога и од свих психоактивнихсупстанци.
-Учешће у медијима „ А сада се ми
представљамо“- обележавање Дана телевизије и посета
локалној трлрвизији
- Обележавање 1.децембра, Светског
дана борбе против СИДЕ
- Обележавање међународни дан људских
права , анкета „ Које су моје жеље? Која
су моја права?“
- међународни Дан особа са
хендикепом са акцентом на
инклузији у настави
- Новогодишња журка за ученике седмог и
осмог разреда
- Предавање ученицима о врстаманасиља
-Прослава Светог Саве
-присуство седници Наставничког већа –
предлози унапређења знања и дисциплине
ученика

Координатор,
парламентарци
наставница
српског јез.
учитељица
Координатори
Ученички
парламенти
Наставник
музичке културе

Координатор,
парламентарци
наставник
биологије
наставник
српског јез.

Кoординатори,
Парламентарци,
Здравствени
радник,
Учитељица,

ОКТОБАР
-Дискусија
-Радионице
-Предавање

-Радионице
-Предавање
- Презентација

-Прадавање
-Радионице
-Израда плаката
-Едукација

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

Црвени крст,
наставник
српског јез.

Коoрдинатори,
парламентарци,

-Предлагање
-Договор
-Учествовање

ЈАНУАР
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- Обележавање Светског

дана
писмености(21. фебруар)
- oбележавање дана љубави; радионица
“Љубав и заљубљеност „ за ученике 7. и
8. Разреда
- акција посете учитељима и наставницима у
пензији „ Ми мислимо на вас“
-Обележавање Светског дана воде
-Еколошка акција „ Дан велике метле“ –
сређивање учионица и избор најлепше
учионице и чишћење школског дворишта
-Организовање сарадње са родитељима „
Моја мама је мој понос“- мамине
рукотворине
-Светски дан књиге
-Обележавање Светског дана здравља
-Обележавање Дана планете Земље

-Најбољи

ученици осмог разреда и
предлози за ђака генерације
-активности у оквиру обележавања
светског Дана породице
- припрема журке за крај школске године

Коoрдинатори,
парламентарци,
професор српског
јез.
учитељица
новинарска
секциjа

Кoординатори,
парламентарци
Учитељица
наставник
биологије
наставник
српског јез.
наставница
географије
родитељи
Кординатори,
парламентарци,
Учитељица
наставник
биологије
наставници,
библиотекари
Коoрдинатори,
парламентарци,
Учитељица
наставник
биологије
наставници

-Предлагање
-Излагање
-Израда плаката
-Презентација

ФЕБРУАР

-Предавање
-Израда плаката
-Презентација

МАРТ

-Израда плаката

АПРИЛ

-Излагање
-Дискусија
-Радионица

МАЈ – ЈУН

5.8.1. Чланови ученичког парламента
Р.бр

Име и презиме ученика

Разред

Чланови
Тим за квалитет рада
установе
Школски одбор

1.

Тамара Криловић

71

2.
3.
4.
5.
6.
7.
10.
11.
12.

Ирена Крсманић
Сара Јокић
Душан Кнежевић

Мира Берић
Катарина Јовановић
Нина Томић
Милица Ненадовић

71
72
72
73
73
81
81
82
82

13.

Ивана Вуковић

83

14.

Огњен Качар

83

Самовредновање

Развојно планирање
Самовредновање
Школски одбор

Развојно планирање
Тим за квалитет
рада установе
Самовредновање
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5.9. Педагошки колегијум
Р.
бр.

Назив стручног актива / већа

1.

Стручни актив за развој школског програма и унапређење
наставе

2.

Стручно веће за разредну наставу /први циклус образовања/

3.

Стручно веће наставника језика, књижевности и комуникација

4.

Стручно веће наставника природних наука

5.

Стручно веће наставника друштвених наука и филозофије

6.

Стручно веће наставника уметности

7.

Стручно веће наставника физичког и здравственог васпитања

8.

Стручни актив за развојно планирање школе

9.

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

10. Тим за стручно усавршавање
11. Тим за инклузивно образовање
12. Тим за екскурзије и наставу у природи
13. Тим за међупредметне компетенције и предузетништво
14. Тим за културну и јавну делатност и промоцију школе

Руководилац
актива / већа
Душица
Комановић
Милица
Миленковић
Жаклина
Мијушковић
Биљана Гегић
Небојша
Остојић
Раде
Јокић
Станисав
Крстић
Драгана Кикић
Бојана
Милинковић,
педагог
Бојана
Милинковић,
педагог
Иван Панић,
психолог школе
Андраш
Комароми
Јасмина
Вишњић
Владан
Неранџић

Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа и стручних актива и
решава битније ствари везане за организацију рада школе, а има задатак да обезбеди
успешно функционисање школе, а самим тим и да утиче на подизање квалитета
наставе.Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе (помоћник
директора).
Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима
директора и то:
•
стара се о остваривању развојног плана установе;
•
организује педагошко-инструктивни увид и надзор;
•
предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних
сарадника;
•
планира стручно усавршавање запослених;
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•
•

спроводи поступак за стицање звања наставника и стручног сарадника;
доноси ИОП на предлог стручног тима.
Програм и план рада Педагошког колегијума
•

Садржај рада

Време

Начин и место

Носиоци
реализације

Прва седница
1.
2.
3.
4.

Усвајање извештаја о раду Педагошког колегијума
Усвајање плана рада Педагошког колегијума
Извештај о стручном усавршавању и предлог плана
стручног усавршавања за наредну годину
Предлог Стручних већа за одржавање угледних
часова

Септембар

Директор,
чланови

Новембар

Директор,
Тим за
израду
пројеката

Фебруар

Помоћник
директора
Чланови

Друга седница
1.
2.
3.
4.

Посета инспекцијских служби школи
Реализација пројеката у школи
Проблеми око организовања слободних активности
Успех ученика на крају првог класификационог
периода и мере за његово побољшање
Трећа седница

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

Проблеми у реализацији редовне наставе и
ваннаставних активности и како их превазићи
Успех ученика на крају другог полугодишта
Реализација угледних часова
Оптерећеност ученика ваннаставним активностима –
такмичења
Реализација стручног усавршавања
Школе домаћини такмичења
Разматрање листе уџбеника за наредну школску
годину

Састанци у
просторијама
школе

Четврта седница
Примена стечених знања са семинара у настави
Припреме за прославу Дана школе
3. Организовање Ликовне колоније у Петковици
1.
2.

Април

Чланови

Јун

Чланови

Август

Чланови

Пета седница
Реализација угледних часова
Реализација програма стручног усавршавања
3. Резултати такмичења
1.
2.

Шеста седница
Резултати завршног испита и упис у средње школе
Извештај о раду Педагошког колегијума
3. Предлог Плана рада за наредну годину
1.
2.
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Начини праћења реализације
Записници са састанака

Носиоци праћења реализације
Директор школе

5.10. Наставничко веће
•

Садржај рада

Време

Начин и место

Носиоци
реализа-ције

Састанци у
просторијама
школе

Директор,
школски
педагог ,
задужени
наставници

Прва седница
•
•
•
•

•

Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за
претходну школску годину
Анекс на Школски програм за наредну годину
Усвајање Извештаја о стручном усавршавању за
прошлу годину
Разматрање Годишњег плана рада за текућу
школску годину
Усвајаое релација за извпђеое екскурзија

Септембар

Друга седница
•
•
•
•
•

•

Реализација наставе на крају првог
класификационог периода
Успех и дисциплина ученика на крају првог
класификационог периода и предлог мера за
побољшање
Проблем и тешкоће са којима се сусрећу ученици
петог разреда при преласку на предметну наставу
Разматрање извештаја о реализованим
екскурзијама
Разматрање извештаја о активностима у оквиру
Дечије недеље
Социјална структура ученика

Новембар

Трећа седница
Реализација наставног плана и програма на крају
првог полугодишта
2. Утврђивање оцена из владања на крају првог
полугодишта
3. Утврђивање успеха на крају првог полугодишта.
1.

Децембар

Четврта седница
Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за
следећу школску годину на предлог стручних већа
2. Календар такмичења и школе домаћини
3. Истраживање
1.

Фебруар

Пета седница
1.
2.
3.
4.
5.

Реализација наставног плана и програма
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
трећег класификационог периода
Резултати такмичења ученика
Програмирање и планирање екскурзија ученика/
Припреме за прославу мале матуре

Април
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6. Програм активности школе на упису полазника у
први разред

Шеста седница
Реализација наставног плана и програма за осми
разред
2. Утврђивање оцена из владања за ученике осмог
разреда на крају другог полугодишта
3. Утврђивање успеха ученика осмог разреда
4. Доношење одлуке о наградама и похвалама
ученика
5. Проглашење ученика добитника дипломе „Вук
Караџић”
6. Проглашење ученика генерације
7. Разматрање извештаја о реализованим
екскурзијама ученика
8. Припреме за полагање завршног испита
1.

Јун

Седма седница
Реализација наставног плана и програма на крају
другог полугодишта од 1-7. разреда
2. Доношење одлуке о превођењу ученика од првог
до четвртог разреда у старији разред
3. Успех и дисциплина ученика на крају наставног
периода
4. Похвале и награде ученика на крају наставног
периода
5. Разматрање извештаја о реализованим угледним
часовима
6. Резултати анкете – изборни предмети у наредној
школској години
7. Разматрање извештаја о стручном
усавршавањуПредлог плана стручног
усавршавања за наредну школску годину
8. Календар о-в рада за следећу школску годину
1.

Састанци у
просторијама
школе

Директор,
школски
педагог и
задужени
наставници

Јун

Осма седница
Предлог задужења наставника за рад у наредној
години
2. Организација припремне наставе, поправних и
разредних испита
3. Анализа завршног испита и упис у средње школе
1.

Август

Девета седница
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Реализација часова припремне наставе
Резултати испита ученика и коначан успех на
крају школске године
Распоређивање поноваца
Формирање одељења ученика првог и петог
разреда
Ученичка давања на почетку године
Разматрање програма екскурзија за следећу
школску годину

Август
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Начини праћења реализације
Записници са седница /записнике води

Носиоци праћења реализације
Директор, школски педагог , задужени
наставници,ПП служба

Напомена: План рада се односи на редовне седнице Наставничког већа. У складу са
ситуацијом и потребама рада, одржавају се и ванредне седнице, чији се садржај рада
накнадно утврђује.

5.11. Одељењска већа - 5-8,
Координатор : Бранислав Тарлановић

Садржај рада
Прва седница
1. Разматрање и усвајање планова рада одељенског
већа и одељенске заједнице
2.Утврђивање бројног стања ученика на почетку школске
године
3. Опремљеност ученика уџбеницима и школским
прибором
4. Утврђивање распоред писмених задатака и писмених
провера
5. Организовање ђачких екскурзија за ученике седмог и
осмог разреда
Друга седница
1. Реализација наставних планова
2. Успех и дисциплина ученика на крају првог
класификационог периода
3. Оптерећеност ученика слободним активностима
Трећа седница
1. Анализа реализације наставног плана и програма
на крају првог полугодишта
2. Успех ученика на крају првог полугодишта
3. Владање ученика на крају првог полугодишта
Четврта седница
1. Реализација наставног плана и програма
2. Успех и дисциплина на крају трећег
класификационог периода
3. Организовање излета и екскурзија ученика
Пета седница /осми разред/
1. Реализација наставног плана и програма и
годишњег фонда часова за ученике осмог разреда
2. Успех ученика на крају другог полугодишта
3. Дисциплина ученика на крају другог полугодишта
4. Предлагање кандидата за доделу посебне дипломе
и дипломе Вук Караџић
5. Предлог кандидата за ђака генерације
6. Организовање поправних испита
Шеста седница /1-7разреда/
1. Реализација наставног плана и програма и

Време

Начин и место

Носиоци
реализације

Септембар

Новембар

Децембар

Март

Састанци у
просторијама
школе

Руководилац
одељенских
већа виших
разреда/нижих
разреда
Одељенске
старешине
Предметни
наставници
Директор
Педагог

Јун

Јун
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годишњег фонда часова за ученике од првог до
седмог разреда
2. Успех и дисциплина ученика на крају другог
полугодишта
3. Похвале и награде ученицима
4. Избор ученика године
Седма седница
1. Резултати полагања поправних испита и
утврђивање успеха

Август

Начини праћења реализације
Записници у Дневницима о-в рада

Носиоци праћења реализације
Директор, ПП служба

НАЦРТ ПЛАНА РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКОЛСКУ
2021/2022 ГОДИНУ
Руководилац Одељенског већа : Милица Миленковић
Садржај рада
1.Предлог плана рада Стручног и
Одељенских већа разредне наставе
2.Израда годишњих планова рада
редовне, пројектне и изборне наставе,
додатне и допунске, слободних
активности, иницијалних тестова и
планирање писмених задатака и провера
3.Текућа питања
1.Усвајање плана рада Стручног и
Одељенских већа разредне наставе
2.Усвајање Годишњег плана рада
редовне, пројектне и изборне наставе,
додатне и допунске наставе, слободних
активности, иницијалних тестова,
распореда писмених задатака и провера
3.Утврђивање бројног стања ученика
(здравственог и социјалног ) у
одељењима на почетку школске године,
опремљеност уџбеницима и прибором за
рад
4.Значај сталног праћења рада и
напредовања ученика (инструменти и
начини праћења)
5.Договор о начину обележавања Дечје
недеље
6. Текућа питања
1.Реализација Годишњих планова ОВрада

Време

Место

Задужења

Август

Школа
Прњавор

Руководилац СВ
Руководиоци ОВ
Педагог школе
Директор школе

Септембар

Школа
Прњавор

Руководилац СВ
Руководиоци ОВ
Одељенске
старешине
Дечији савез
ПП служба,
директор

Новембар

Школа
Прњавор

Руководилац СВ
Руководиоци ОВ
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2.Утврђивање појединачног, општег
успеха и дисциплине ученика на крају
1. класификационог периода
3.Тешкоће у учењу ученика, мере
подршке, израда ИОП-а
4.Извештај о реализацији Дечје недеље
5.Текућа питања
1.Анализа реализације Годишњих
плановаОВ-рада на крају првог
полугодишта
2.Општи успех и владање ученика на
крају првог полугодишта и ефекти ИОПа
3.Предлог ученика за школска
такмичења и учешће на конкурсима
4.Текућа питања
1.Реализација Годишњих планова ОВрада
2.Утврђивање појединачног, општег
успеха и дисциплине ученика на крају
трећег класификационог периода
3. Праћење постигнућа ученика на
такмичењима
3.План и упутства око извођења
екскурзије ученика
4.Текућа питања
1.Анализа реализације Годишњих
плановаОВ-рада на крају другог
полугодишта
2.Општи успех и владање ученика на
крају другог полугодишта
•

Извещтај п раду Струшнпг и
Пдељенских већа

4.Похвале и наградеученицима
•

Одељенске
старешине
Дечији савез
ПП служба,
директор

Јануар

Март

Јун

Школа
Прњавор

Руководилац СВ
Руководиоци ОВ
Одељенске
старешине
ПП служба,
директор

Школа
Прњавор

Руководилац СВ
Руководиоци ОВ
Одељенске
старешине
ПП служба,
директор

Школа
Прњавор

Руководилац СВ
Руководиоци ОВ
Одељенске
старешине
ПП служба,
директор

Текућа питаоа

Начин праћења реализације
Записници Већазаписници одељенских
старешина у дневницима ОВ- рада

Носиоци реализације
Директор школе, ППслужба
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5.12. Стручна већа и активи
5.12.1. Стручни актив за развојно планирање
Координатор: Драгана Кикић
Чланови Стручног актива за развојно планирање су: Марија Мијић, Бранислав Тарлановић,
Бојана Милинковић, педагог школе
Драгана Дикосављевић,Милица Миленковић, Станисав Крстић
Ђорђе Живковић, Школски одбор
Представници УП и родитеља
Општи циљ Развојног плана је образовање и васпитање свих ученика стицањем трајних и
функционалних знања, уз поштовање индивидуалних могућности и интересовања сваког
појединца.

5.12.1.2. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Август

септембар

октобар

новембар

САДРЖАЈ РАДА
1.Формирање тима и упознавање
нових
чланова
са
начином
функционисања, припрема плана за
наредну школску годину
2.Извештај о евалуацији претходног
Развојног плана школе - Акционог
плана за 2020/2021.годину
1.Упознавање колектива о Акционом
плану за наредну школску 2021/2022.
годину
(избор области промена
подручја развоја)
1.Израда Акционог плана рада за
школску
2021/22.
(разматрање
динамике остваривања развојних
циљева )
1.Комуникација чланова Тима ШРП
са Стручним већима, Ученичким
парламентом и локалном заједницом
и
упознавање
са
планираним
развојним циљевима Акционог плана

НАЧИ
НИ
МЕСТ
О

Састанак Тима ШРП у просторијама школе

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИ
ЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Чланови
Тима
за
развојни
план
2021/2022.године

Координатор
Тима,
педагошки колегијум,
директор, Наставничко
веће, педагог, психолог
Чланови Тима ШРП

Педагошки колегијум,
Стручна
већа,
Ученички парламент
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децембар

Јануар,
фебруар,
март

април

мај

јун

1.Прављење
плана
праћења
реализације активности Акционог
плана
2.Усклађивање
Развојног
плана
школе са новим Законом о основном
образовању и васпитању
1.Израда упитника, подела упитника
и прикупљање потребних података за
области промена подручја развоја
2.Евалуација реализације Развојног
плана школе за период IX 2021. – II
2022.
3.Припрема извештаја о раду Тима
ШРП за прво полугодиште
1.Праћење остваривања развојних
циљева Акционог плана (статистичка
обрада прикупљених података)
1.Анализа
добијених
Акционог плана

резултата

1.Евалуација реализације Развојног
плана школе за период II 2022. – VI
2022.
2. Израда извештаја о раду Тима
ШРП
за
друго
полугодиште
2021/2022.годину

Тим ШРП, Стручна
већа, кординатори

Чланови Тима ШРП

Тим ШРП, Педагошки
колегијум,
Стручна
већа, Од. већа, тимови,
управа Школе, Тим за
самовредновање
Чланови Тима ШРП,
Стручна већа, тимови,
Од. већа, управа Школе
Педагошки колегијум,
Чланови Тима ШРП,
Стручна већа, Од. већа,
тимови, управа Школе,
Тим за самовредновање

Евиденција о реализацији активности ће се водити у записницима Тима за развојно
планирање, записницима Стручних већа, записницима других тимова и седницама НВ,
педагошког колегијума и записницима Одељенских већа.
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5.12.2. Стручни актив за развој школског програма
Стручни акрив за развој школског програма чине представници из реда наставника
(координатори Стручних већа разреда).
Координатор Стручног актива за развој школског програма: Душица Комановић
Садржај рада

Време

Први састанак

СЕПТЕМБАР

Начин
и место

1.Подела задужења члановима
Актива за ову школску годину

Координатор

Састанак у просторијама школе

5.План одржавања угледних
часова
6. План активности за следећи
месец
7. Текућа питања

3. План активности за следећи
месец
4. Текућа питања

Директор
Састанак у просторијама школе

2. Анализа заступљености
различитих видова оцењивања у
настави

ОКТОБАР

Педагог

Координатор
Чланови
Актива

Педагог

Записници у свескама, извештаји

4.Предлог плана стручног
усавршавања

Записници у свескама, извештаји

Чланови
Актива

3.Представљање школског
програма за наредни
четверогодишњи период

1. Реализација наставе и
ваннаставних активности

Начин
праћења

Директор

2.Доношење и усвајање плана
рада за школску 2021/22.годину

Други састанак

Носиоци
реализације
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Састанак у просторијама школе

1.Анализа успеха у учењу на
крају првог класификационог
периода
2.Анализа реализације образовноваспитног рада планираног
школским програмом у току првог
класификационог периода
3.Анализа одржаних ваннаставних
активности
4.План активности за следећи
месец
5. Текућа питања

1.Сакупљање информација о
одржаним часовима наставника
предметне наставе у одељењима
четвртог разреда
2.Анализа одржаних угледних
часова наставника
3.Анализа одржаних ваннаставних
активности
4.План активности за следећи
месец
5. Текућа питања

Координатор
Чланови
Актива

Педагог

ДЕЦЕМБАР
Директор
Координатор
Чланови
Актива

Педагог

Записници у свескама, извештаји

Четврти састанак

Директор

Записници у свескама, извештаји

НОВЕМБАР

Састанак у просторијама школе

Трећи састанак
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Пети састанак

ЈАНУАР

4.Анализа одржаних ваннаставних
активности
5.План активности за следећи
месец
6. Текућа питања

2.Анализа примене тестирања у
односу на исходе по нивоима
знања
3.Анализа одржаних ваннаставних
активности
4.План активности за следећи
месец
5. Текућа питања

Педагог

ФЕБРУАР

Директор
Координатор
Чланови
Актива

Педагог

Записници у свескама, извештаји

1.Анализа успеха у учењу (по
предметима и разредима) на крају
првог полугодишта

Чланови
Актива

Записници у свескама, извештаји

Координатор

3.Сарадња са педагошкопсихолошком службом у анализи
постигнућа ученика и реализацији
ИОП-а

Шести састанак

Директор

Састанак у просторијама школе

2.Анализа реализације образовноваспитног рада планираног
школским програмом у току првог
полугодишта

Састанак у просторијама школе

1.Анализа успеха у учењу на
крају првог полугодишта

78

Основна школа „Краљ Александар Карађорђевић” Прњавор
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022 годину

МАРТ

1.Анализа педагошке
документације – индвидуалних,
годишњиг и месечних планова
рада и припрема за час, ради
контроле примене Школског
програма

Састанак у просторијама школе

Директор

2.Анализа реализације редовне
наставе и ваннаставних
активности
3.Предлог уџбеника за наредну
школску годину
4.Планирање активности за
наредни период

Координатор
Чланови
Актива

Педагог

Записници у свескама, извештаји

Седми састанак

5. Текућа питања

2.Анализа реализације образовноваспитног рада планираног
школским програмом у току
трећег класификационог периода
3.Анализа реализације и
посећености припремне наставе
4.Планирање активности за
наредни период
5. Текућа питања

Директор
Координатор
Чланови
Актива

Педагог

Записници у свескама, извештаји

1.Анализа успеха у учењу на
крају трећег класификационог
периода

АПРИЛ

Састанак у просторијама школе

Осми састанак
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Састанак у просторијама школе

1. Интересовања ученика за упис
у средње школе
2.Анализа реализације редовне
наставе и ваннаставних
активности
3.Давање предлога за унапређење
Школског програма
4.Планирање активности за
наредни период
5. Текућа питања
Десети састанак

Директор
Координатор
Чланови
Актива

Педагог

ЈУН

1.Анализа успеха у учењу (по
предметима и разредима) на крају
другог полугодишта

Директор

2.Анализа реализације Школског
програма по разредима

Чланови
Актива

4.Анализа реализације угледних
часова
5.Планирање активности за
наредни период

Координатор
Састанак у просторијама школе

3.Сакупљање информација о
одржаним часовима наставника
предметне наставе у одељењима
четвртог разреда

Записници у свескама, извештаји

МАЈ

Педагог

Записници у свескама, извештаји

Девети састанак

6. Текућа питања
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АВГУСТ

Директор

2.Увид у одабране изборне
предмете и факултативне
активности ученика школе
3.Годишњи извештај о раду
Актива
4. Представљање Школског
програма за наредни период
5. Текућа питања

Координатор

Састанак у просторијама школе

1. Анализа извештаја о
успешности ученика на завршном
испиту

Чланови
Актива

Педагог

Записници у свескама, извештаји

Једанаести састанак
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5.12.2.1. ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 2021/2022.

Редни
број

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Садржај рада
Предлог плана Актива првог разреда
Израда орјентационог плана наставе и учења за
први разред
Пријем првака
Текућа питања
Усвајање плана Актива
Предлог за израду плана Дигитални свет и
ваннаставних активности
Прављење ученичког портфолија
Договор о обележавању Дечје недеље
Договор о избору дечје штампе
Процена прилагођености првака и предлози
подршке
Организовање предмета Дигитални свет, допунске
наставе и ваннаставних активности
Распоред писмених провера
Извештај о реализацији Дечје недеље
Процена напредовања ученика , дисциплина
ученика и потешкоће у раду
Предлог плана за посету музеју , позоришту...
Текућа питања
Активности поводом Нове године
Текућа питања
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
првог полугодишта
Предлог ученика првог разреда за учешће на
школском такмичењу у рецитовању
Текућа питања
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
трећег каласификационог периода
Извештај са такмичења рецитатора
Избор уџбеника за следећу школску годину
Обележавање Ускрса
Организовање једнодневне екскурзије
Реализација плана посета
Учешће у обележавању Дана школе
Текућа питања
Општи напредак и дисциплина ученика на крају
школске године
Реализација програма наставе и учења
Реализација предмета Дигитални свет
Похвале и награде ученика

Време

Носиоци
активности

август

Учитељи првог
разреда

септембар

Учитељи првог
разреда

октобар

Учитељи првог
разреда

новембар

Учитељи првог
разреда, педагог

децембар

Учитељи првог
разреда

јануар

Учитељи првог
разреда

март

Учитељи првог
разреда

мај

Учитељи првог
разреда

јун

Учитељи првог
разреда
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5.12.2.2. План стручног актива другог разреда

Носиоци реализације

Учитељи 2.
разреда
Педагог

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1.
класификационог периода
Сарадња са родитељима
Сарадња са Дечијим диспанзером
Текућа питања

Учитељи 2.
разреда

Активности поводом Нове године и Божића
Подстицање ученика за учешће на конкурсима
Напредовање ученика у протеклом периоду и предлози за
побољшање
Текућа питања

Учитељи 2.
разреда

Анализа садржаја допунске наставе и ванаставних активности
Прослава Светог Саве
Учешће на смотри рецитатора
Текућа питања

Учитељи 2.
разреда

ОКТОБАР

Анализа активности у оквиру Дечије недеље
Напредовање ученика у протеклом периоду
Избор ученика за ИОП
Текућа питања

НОВЕМБАР

Учитељи
2.разреда

ДЕЦЕМБАР

Доношење и усвајање плана рада Актива 2. разреда
Организација ОВР у новим условима
Утврђивање бројног стања ученика
Утврђивање бројног стања група и ученика који похађају онлајн
Договор о изради месечних планова рада наставника
Планирање писмених и контролних вежби за српски језик,
математику и сон
Време реализације угледних часова
Договор о темама за Пројектну наставу
Текућа питања

ЈАНУАР

СЕПТЕМБАР

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
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МАЈ

АПРИЛ

МАРТ

ФЕБРУАР
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Анализа успеха и понашања ученика на крају првог
полугодишта
Предлози за побољшање успеха и дисциплине ученика
(дискусија са ПП службом)
Обележавање Дана жена
Текућа питања

Учитељи 2.
разреда
педагог

Постигнућа ученика на такмичењу у рецитовању
Текућа питања

Учитељи 2.
разреда

Избор уџбеника за наредну школску годину
Анализа успеха на крају трећег класификационог периода
Напредовање ученика који иду по ИОП-у
Договор о прослави Ускрса
Текућа питања

Учитељи 2.
разреда

Организовање једнодневне екскурзије
Учешће на кросу РТС-а
Анализа реализованих угледних часова
Реализација часова Пројектне наставе
Текућа питања

Учитељи 2.
разреда

Анализа успеха и владања ученика на крају школске године
Реализација наставног плана и програма
Реализација планираних активности( екскурзија, излет, посете...)
Похвале и награде ученика
Текућа питања

Учитељи 2.
разреда
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5.12.2.3. План рада стручног актива трећег разреда

Садржај рада

1.Усвајање плана рада Актива
за школску2021/2022.год.

Време

Начин и
место

Носиоци
реализације

Начин
праћења

учитељице
3.разреда

септембар

4.Израда плана извођења
угледних часова;
5.Организација ОВ
рада,распоред часова и
коришћење наставних
средстава;
6. Утврђивање распореда
писмених вежби;
7.Договор о раду са ученицима
који спорије
напредују,утврђивање
минимума знања и критеријума
за оцењивање;
8.Текућа питања;
1.Анализа иницијалних тестова; октобар
2. Организација активности у
школи у циљу обележавања
Дечје недеље;
3.Подстицање и развијање
радних навика и одговорности
код ученика;

учитељице
3.разреда

Записници са свакпг састанка Активa

3.Утврђивање бројног стања
ученика на почетку школске
године,опремљеност ученика за
школу(уџбениции прибор за
рад);

Просторије у школи,друштвене мреже(вибер...,)е маил,телефонски позиви;

2.Тимска израда иницијалних
тестова;
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4.Договор о усаглашавању
критеријума оцењивања и
потешкоће у оцењивању;
5.Евидентирање ученика којима
је потребна индивидуализација
у раду, ИОП;
6. Подстицање ученика за
учешће на конкурсима;
1.Реализација наставног плана
и програма;

новембар

Учитељице
3.разреда

децембар

учитељице
3.разреда

јануар

учитељице
3.разреда

2.Анализа успеха и дисциплине
ученика на крају
1.класификацио ног периода;
3. Припрема за школско
такмичење из математике;
4. Реализација индивидуализа
ци је у раду,ИОП- а;
5. Извештај о реализованим
активностима трећег разреда у
обележавању Дечје недеље;
1.Анализа успеха и дисциплине
ученика на крају
1.полугодишта;
2.Реализација наставног плана
и програма и
индивидуализације у
раду,ИОП-а;
3.Предлог ученика за школско
такмичење из математике;
4.Договор о организацији
Зимског кампа;
5.Организација Новогодишњег
базара и прославе Нове године;
1.Прослава Светог Саве;
2.Учешће ученика на смотри
рецитатора;
3. Мере за побољшање успеха
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ученика у 2.полугодишту;
4. Текућа питања;
1.Анализа сарадње са родитељи
ма,

фебруар

учитељице
3.разреда

2.Школско такмичење из математике извештај;
3.Анализа примене школског
програма за трећи разред;
4.Размена искустава
сасеминара;

1.Анализа реализације
допунске наставе и ВНА
активности;

март

учитељице
3.разреда

2.Извештај са школског
такмиче ња и учешће на
општинском такмичењу;
3. Договор о обележавању
8.марта;
4.Реализовани угледни часовианализа;
5. Избор уџбеника за наредну
школску годину;

учитељице
3.разреда

1.Анализа успеха и дисциплине
ученика на крају трећег
класификационог периода;
2.Реализација наставног плана
и програма;

април

3.Напредовање ученика који
раде по ИОП-у;
4. План за извођење екскурзије;
5. Договор о прослави Ускрса;
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1.Договор о реализацији
једнодневне екскурзије ;

2. Учествовање у кросу РТС-а ;

мај

учитељице
3.разреда

3.Договор о учешћу у Недељи
спорта;

4.Тимско планирање писаних
провера за крај школске године
из српског језика,математике и
природе и друштва;

1. Анализа успеха и
дисциплине ученика на крају
2.полугодишта;
2. Извештај о реализацији
једнодневног излета;
3. Анализа остварености
планираних циљева и задатака
из наставних и ваннаставних
активности;

јун

учитељице
3.разреда

4.Реализација
индивидуализације у раду,
ИОП-а;
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Координатор стручног актива:Владисав Десанчић

5.12.2.4. План рада стручног актива четвртог разреда

септембар

октобар

Начин и
место

Носиоци
реализације

Начин
праћења

Одељенско веће
четвртог разреда

Одељенско веће
четвртог разреда
и предметни
наставници

Води се евиденција кроз записник и
извештај за сваки састанак посебно

-Усвајање годишњих планова
рада
-Утврђивање бројног стања
ученика
-Утврђивање распореда
писмених задатака и псмених
вежби
Договор о обележавању Дечје
недеље
-Договор о избору дечје
штампе
-Обележавање Дечје недеље
- Договор са предметним
наставницима о реализацији
часова
- Јесењи крос

Време

Састанак у просторијама школе,
телефонским разговорима и порукама ,
вибер групе и мејловима

Садржај рада
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-Реализација планова рада
-Успех и дисцоплина ученика
на крају класификационог
периода
- Извештај о реализацији
Дечје недеље
-Анализа реализације
наставног плана и програма
на крају првог полугодишта
-Успех и дисциплина ученика
на крају првог полугодишта
-Предлог ученика за школска
такмичења и учешће на
конкурсима
-Договор о прослави школске
славе Светог Саве
-Учесвовање ученика на
школском такмичењу из
математике и рецитовања
-Анализа остварених
резултата на школском
такмичењу
-План изођења излета и
екскурзије ученика
-Учесвовање ученика на
општинском такмичењу из
математике
- Договор о набавци уџбеника
за пети разред
-Реализација планова рада
-Успех и дисциплина ученика
на крају трћег
класификационог периода
- Анализа остварених
резултата на општинском
такмичењу из математике
- Резултати остварени у
допунској настави
-Договор и припрема
приредбе за крај четвртог
разреда
-Договор о учешћу ученика у
недељи спорта
-Крос РТС-а
-Анализа реализације
наставног плана и програма
на крају школске године
- Успех и дисциплина ученика
на крају школске године

новембар

Одељенско веће
четвртог разреда

децембар

Одељенско веће
четвртог разреда

јануар

Одељенско веће
четвртог разреда

фебруар

Одељенско веће
четвртог разреда

март

Одељенско веће
четвртог разреда

април

Одељенско веће н
четвртог разреда

мај

Одељенско веће
четвртог разреда

јун

Одељенско веће
четвртог разреда
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- Похвале и награде
ученицима

Координатор: Весна Петровић

5.12.2.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА 5. РАЗРЕДА

САДРЖАЈ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

•
Упознавање са изменама и допунама
Наставног плана и програма
•
Сређивање кабинета и учионица
•
Усвајање распореда часова редовне
наставе и ваннаставних активности
•
Утврђивање распореда писмених и
контролних задатака
•
Упознавање ученика са школским
правилима и кућним редом
•
Анктерирање ученика у вези са
изборним предметом/ слободним активностима
•

НОСИОЦИ
ПОСЛА
Чланови већа
Педагог

септембар

родитељски састанак

•
Израда педагошке документације
•
Упопзнавање са специфичностима
појединих ученика – израда педагошког
профила ученика, ИОП-а и плана
индивидуализације по потреби
•
Укључивање ученика под ИОП-ом у
ваншколске активности
•
Праћење здравственог стања ученика –
лекарски прегледи
•
Организовање активности у оквиру
Дечије недеље
•
Увид у избор ученика по одељењима за

септембар

октобар

Чланови већа
Тима за израду
ИОП-а
Педагог
Психолог

Чланови већа
Педагог
Психолог
Тим за ИОП
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додатну и допунску наставу и слободне
активности
•
Безбедност и насиље
•
Aнализа успеха и дисциплине на крају
првог тромесечја
•
Праћење понашања ученика ,
поштовања кућног реда и придржавања
школских правила
•
Праћење присуства ученика на
допунској и додатној настави и слободним
активностима
•
Праћење сарадње са родитељима
•
Анализа рада Већа на крају првог
полугодишта
•
Ревизија ИОП-а и плана
индивидуализације
•
Реализација додатне и допунске наставе,
слободних активноси и сарадње са родитељима
•
Организација коришћењ слободног
времена и зимског распуст
•
заједничка прослава Нове године

•
Прослава Св. Саве у складу са
епидемиолошком ситуацијом
•
Педагошки профил ученика

Чланови већа
Педагог
Психолог
новембар

децембар

јануар

Чланови већа
Педагог
Психолог
Тим за ИОП

Чланови већа
Одељенски
старешина

•
Анализа реализације наставног
програма у првом полугодишту
-Анализа успеха и дисциплине на крају
првог полугодишта
•
Договор о организацији такмичења
(школских и општинских)

фебруар

Чланови већа

•
Ревизија плана за допунску и додатну
наставу
•
Безбедност и насиље

•

- Анализа реализације васпитног рада
са ученицима
Праћење сарадње са родитељима

март

Чланови већа
Педагог
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•
Анализа успеха
•
Aнкетирање ученика
•
Како сачувати здравље ученика и
запослених ( осврт на досадашње мере
превенције и како их унапредити)
•
Анализа успеха и дисциплине на
трећем квалификационом периоду
•
Анализа ангажовања ученика у
допунској, додатној настави и слободним
активностима
•
Припрема за екскурзију ( уколико
епидемиолошка ситуација буде дозволила)
•
Анализа изведене једнодневне
екскурзије на нивоу већа(уколико буде
одржана)
•
Анализа ангажованости и
постигнутих резултата ученика на
такмичењима
•
Ревизија ИОП-а / плана
индивидуализације и педагошког профила
ученика
•
Анализа реализације фонда часова
редовне, додатне и допунске наставе и
изборних предмета
•
Анализа успеха и дисциплине
ученика на крају школске године
•
Анализа резултата сарадње са
родитељима
•
Израда извештаја са
екскурзије(уколико буде одржана) и избор
дестинације за наредну школску годину
•
Израда плана Одељенског већа за 6.
разред
•
Усвајање школског програма за 6.
разред

Психолог

април

мај

јун

Чланови већа
Педагог
Психолог

Чланови већа
Педагог

Чланови већа
Педагог
Психолог
Тим за ИОП

Координатор: Светлана Грујић
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5.12.2.6. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ШЕСТОГ РАЗРЕДА

САДРЖАЈ
•

•
•

Иницијално планирање распореда
писмених задатака и контролних вежби

•
•

Израда педагошке документације
Упознавање са специфичностима
појединих ученика – израда педагошког
профила ученика, ИОП-а и плана
индивидуализације по потреби
Укључивање ученика под ИОП-ом у
ваншколске активности
Организација родитељског састанка и
избор представника родитеља за Савет
родитеља
Утврђивање распореда писмених и
контролних задатака
Упознавање ученика са школским
правилима и кућним редом

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

НОСИОЦИ
ПОСЛА

Утврђивање планова рада редовне
наставе, додатног рада, додатног рада,
слободних активности и других облика
образовно васпитног рада
Програм рада одељенског већа
Школски календар за школску 2021/2022.
годину

•

•

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Анализа иницијалних тестирања
ученика
Праћење здравственог стања ученика
– лекарски прегледи
Организовање активности у оквиру
Дечије недеље
Увид у избор ученика по одељењима
за додатну и допунску наставу и
слободне активности
Безбедност и насиље
Aнализа успеха и дисциплине на крају
првог тромесечја
Праћење понашања ученика , поштовања
кућног реда и придржавања школских
правила

Чланови већа
Педагог

септембар

октобар

новембар

Чланови већа
Тима за израду
ИОП-а
Педагог
Психолог

Чланови већа
Педагог
Психолог
Тим за ИОП

Чланови већа
Педагог
Психолог
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•

Праћење присуства ученика на допунској
и додатној настави и слободним
активностима

Праћење сарадње са родитељима

-

•

Праћење процеса оспособљавања ученика
за самостално учење

•

Анализа долазака родитеља на дан
отворених врата

•

Ревизија ИОП-а и плана
индивидуализације
Реализација додатне и допунске
наставе, слободних активноси и
сарадње са родитељима
Похваљивање и васпитно –
дисциплинске мере
Анкетирање учени за зимски камп

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

Анализа рада Већа на крају првог
полугодишта
Анализа реализације наставног
програма у првом полугодишту
Дорада педагошког профила
ученика
Вредновање рада и постигнућа
ученика
Договор о организацији такмичења
Ревизија плана за допунску и
додатну наставу
Анализа реализације васпитног рада
са ученицима
Праћење сарадње са родитељима
Дорада педагошког профила
ученика
Анализа успеха и дисциплине на
трећем квалификационом периоду
Сарадња наставника са родитељима
– анализа посећености часова
индивидуалне сарадње са
родитељима код предметних
настаника
Анализа ангажовања ученика у
допунској, додатној настави и

децембар

јануар

Чланови већа
Педагог
Психолог
Тим за ИОП

Чланови већа
Одељенски
старешина

Чланови већа
фебруар

март

Чланови већа
Педагог
Психолог

Чланови већа
Педагог
Психолог
април
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слободним активностима
•

Анктерирање ученика у вези са
изборним предметом

•

Корелација наставних садржаја
појединих предмета
Организовање једнодневне
екскурзије на нивоу већа
Анализа ангажованости и
постигнутих резултата ученика на
такмичењима
Ревизија ИОП-а / плана
индивидуализације и педагошког
профила ученика
Анализа реализације фонда часова
редовне, додатне и допунске
наставе и изборних предмета
Анализа успеха и дисциплине
ученика на крају школске године
Анализа резултата сарадње са
родитељима
Израда извештаја са екскурзије и
избор дестинације за наредну
школску годину
Израда плана Одељенског већа за 7.
Разред
Усвајање школског програма за 7.
Разред
Договор о припремној настави и
организацији поправног испита

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Чланови већа
Педагог
мај

јун

Чланови већа
Педагог
Психолог
Тим за ИОП

Координатор: Марија Спремић

5.12.2.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА СЕДМОГ РАЗРЕДА

САДРЖАЈ РАДА

МЕСЕЦ

- Усвајање плана рада одељењског већа
Утврђивање распореда писмених и контролних
задатака
Организација дежурства ученика
Договор око битних тема које ћемо обрађивати
на родитељским састанцима (укључивање
родитеља у рад школе)
Ибор представника ученика за Ученички
парламент
Евидентирање ученика за ИОП и договор о
начину рада са њима
Договор о терминима организације екскурзије
Евидентирање ученика којима је потребан

IX

ИЗВРШИОЦИ

Чланови Већа
Разредне старешине
Чланови Већа
Разредне старешине

Разредне старешине
октобар

Чланови Већа
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додатни васпитно образовни рад и договор око
рализације истог
Разредне старешине
Органозовање активности поводом Дечије
недеље
Упознавање са вођењем васп.-дисц. поступка и
мером појачаног васпитног рада и васпит.
мерама
Праћење вођења документације (дневници
васп.-образ. рада)
Анализа успеха и дисциплине на крају првог
тромесечја
Анализа реализације наставних садржаја на
крају првог тромесечја

ПП служба
Разредне старешине
Чланови Већа и ПП
служба
Чланови Већа и ПП
служба
ПП служба и чланови
Већа

Сарадња са ПП службом
новембар

Анализа успеха и дисциплине на крају првог
тромесечја

ПП служба

Праћење вођења документације (дневници
васп.-образ. рада)
Праћење напредовања ученика који имају
тешкоће у раду и савлађивању градива

Разредне старешине
Чланови Већа

Упознавање са вођењем васп.-дисц. поступка и
мером појачаног васпитног рада и васпит.
мерама
Органозовање дружења међу ученицима –
посета биоскопу или позоришту
Организовање посете Сајму науке, Сајму
технике

Разредне старешине
Чланови Већа и ПП
служба
децембар

Праћење вођења документације (дневници
васп.-образ. рада)
Анализа рада већа- реализација плана рада већа
Органозовање дружења међу ученицима новогодишња прослава
Анализа изведених посета Сајмовима науке и
технике
Дружење и активности поводом обележавања
прославе Дана Светог Саве
Анализа безбедности ученика
Анализа успеха и дисциплине на крају првог
полугодишта
Договор око организације такмичења
Праћење ефекта рада са родитељима на родит.

Директор школе
Чланови Већа и ПП
служба
Чланови Већа и ПП
служба
Чланови Већа
Разредне старешине

јануар

Разредне старешине
Разредне старешине

фебруар

Разредне старешине
Чланови Већа
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Састанцима
Организовање дружења међу ученицима –
посета биоскопа или позоришта
Организовање једнодневног излета на нивоу
већа
Праћење напредовања ученика у учењу
Анализа индивидуалног рада са ученицима и
размена утисака
Праћење вођења документације (дневници
васп.-образ. рада)
Анализа успеха и дисциплине на крају другог
тромесечја
Анализа реализације наставних садржаја на
крају другог тромесечја
Анализа редовоности посећивања наставе и у
спеха у раду изборних предмета
Анализа безбедности ученика/ Постојање
насиља међу ученицима

Активности поводом Школске Олимпијаде
Евиденција постигнутих разултата ученика на
такмичењима
Праћење вођења документације (дневници
васп.-образ. рада)
Спровођење Анкете за изборни предмет за
следећу шк.годину
Договор о извођењу дводневне екскурзије

март

Разредне старешине

Чланови Већа
април

Разредне старешине
Чланови Већа и ПП
служба

Чланови Већа

мај

Чланови Већа

Разредне старешине

Разредне старешине

Анализа успеха и дисциплине на крају године
Анализа реализације наставних садржаја на
крају године
Организација и спровођење поправних и
разредних испита
Предлози за похвале и награде
Анализа рада већа- реализација плана рада већа
Извештај о изведеној екскурзији-вођа пута
Избор руководиоца ваћа за наредну шк.годину
Израда предлога програма рада већа за наредну
школску годину
Координатор: Анђелка Павловић

јун

Чланови Већа и ПП
служба

Чланови Већа

Руководилац Већа
Чланови Већа
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5.12.2.8. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ОСМОГ РАЗРЕДА

САДРЖАЈ РАДА

- Усвајање плана рада Aктива осмог разреда
-Утврђивање распореда писмених и контролних
задатака
- Утврђивање распореда припремне
наставе,додатне и допунске наставе
-Угледни часови-време реализације и носиоци
активности
-Организација дежурства ученика
-Договор око битних тема које ћемо обрађивати на
родитељским састанцима (укључивање родитеља у
рад школе)
-Праћење вођења документације (дневници васп.образ. рада)
-Евидентирање ученика за ИОП и договор о
начину рада са њима
-Договор о терминима организације екскурзије
-Планирање биолошке екскурзије и посете Ноћи
истраживача у Шапцу
-Избор представника ученика за ученички
парламент
-Упознавање са организацијом месеца предмета –
географија у октобру
-Текућа питања
-Евидентирање ученика којима је потребан
додатни васпитно образовни рад и договор око
рализације истог
-Избор ученика за допунску наставу
-Реализација месеца географије
-Упознавање са организацијом месеца предмета –
математика у новембру
-Анализа активности у оквиру Професионалне
оријентације
-Органозовање активности поводом Дечије недење
-Упознавање са вођењем васп.-дисц. поступка и
мером појачаног васпитног рада и васпит. мерама
-Сарадња са ПП службом
-Текућа питања
-Анализа успеха и дисциплине на крају првог
класификационог периода
-Анализа реализације наставних садржаја на крају
првог класификационог периода
-Праћење напредовања ученика који имају тешкоће
у раду и савлађивању градива
-Реализација месеца математике
-Органозовање дружења међу ученицима – посета
биоскопу или позоришту

МЕСЕЦ

ИЗВРШИОЦИ

Чланови Већа
Разредне
старешине

Наставници
септембар

Чланови Већа

октобар

Разредне
старешине

ПП служба

новембар

ПП служба
Разредне
старешине
Чланови Већа
Разредне
старешине
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-Организовање посете Сајму науке, Сајму технике
-Анализа изведене дводневне екскурзије
-Организовање посете Сајму науке, Сајму технике
-Текућа питања

-Анализа рада већа- реализација плана рада већа
-Органозовање дружења међу ученицима новогодишња прослава
-Подстицање ученика за учешће на конкурсима
-Текућа питања
-Дружење и активности поводом обележавања
прославе Дана Светог Саве
-Анализа ефеката допунске и додатне наставе
-Анкетирање /Обавештавање ученика о
радионицама на Зимском кампу
-Текућа питања
-Анализа успеха и дисциплине на крају првог
полугодишта
-Анализа реализације наставних садржаја на крају
првог полугодишта
-Праћење вођења документације (дневници васп.образ. рада)
-Праћење напредовања ученика у учењу
-Праћење ефекта рада са родитељима на родит.
састанцима
-Евалуација Школског програма за осми разред
-Учешће ученика на такмичењима
-Упознавање са организацијом месеца предмета –
француски језик у марту
-Текућа питања
- Анализа индивидуалног рада са ученицима и
размена утисака
-Реализација месеца француског језика
-Упознавање са организацијом месеца предмета –
биологија у априлу
-Договор о прослави Ускрса и тематским
радионицама
-Текућа питања
-Праћење вођења документације (дневници васп.образ. рада)
-Анализа успеха и дисциплине на крају
класификационог периода
-Анализа реализације наставних садржаја на крају
класификационог периода
-Упознавање са организацијом месеца предмета –
хемија у мају
-Анализа пробног завршног испита

децембар

Чланови Већа и
ПП служба
Разредне
старешине
Разредне
старешине

јануар
Разредне
старешине

Разредне
старешине
фебруар

Чланови Већа

Разредне
старешине

Разредне
старешине
март
Чланови Већа
Разредне
старешине
Чланови Већа и
ПП служба
април
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-Анализа редовоности посећивања припремне
наставе
-Активности поводом Школске Олимпијаде
-Евиденција постигнутих разултата ученика на
такмичењима
-Праћење вођења документације (дневници васп.образ. рада)
-Реализација месеца хемије
-Предлози за похвале и награде
-Договор око прославе матурске вечери
-Учешће на кросу РТС-а
-Договор око организације и учешћа на Ликовној
колонији
-Текућа питања

Чланови Већа
мај
Разредне
старешине

Чланови Већа и
ПП служба

-Анализа успеха и дисциплине на крају године
-Анализа реализације наставних садржаја на крају
године
-Организација и спровођење поправних и
разредних испита
-Договор о активностима везаним за завршни
испит и упис ученика у средње школе
-Реализација Планираних активности-Ликовна
колонија
-Анализа рада већа- реализација плана рада већа
-Договор о прослави матурске вечери/ Анализа
прославе
-Текућа питања

јун

Директор школе
Разредне
старешине

Координатор Актива: Снежана Станарчић
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5.12.3. ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
Теме које су планиране за часове одељењске зaједнице су део програма здравственог
васпитања у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом,као и део
професионалне оријентације, заштите ученика од дискриминације, насиља, како у
установи, тако и ван ње.
Поред образовне, теме које су понуђене за рад имају и значајну васпитну улогу. Циљ је
подстицање активног учења и максималног дечијег ангажовања у процесу
сазнања.Како би дошло до интернализације ових садржаја, пожељно је уврстити више
дискусија и дидактичких материјала у настави, као и групни рад и рад у пару.
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ПРВИ РАЗРЕД

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

САДРЖАЈ РАДА
Шта је то корона?
Перемо руке, носимо маске
Дружимо се на одсттојању
Зашто је важно здраво да се хранимо
Лепо понашање за столом
У свету постоји једно царство, у њему царује другарство
Желим и треба ми...
Која су моја права?
Имам права на своја права
Чистоћа је пола здравља
У здравом телу здрав дух
„И свима љубазно исплази језик“!
Понашање у гостима, граду...
У току дана...
Треба знати помагати
Са непознатим људима...
„Кад ја нећу...“ – радионица
Слушање и неслушање – радионица
Кад сам тужан, ја... – радионица
Моје жеље су... – радионица
Страх је... – радионица
Стид и срамота су... – радионица
Волим... – радионица
Сањам... – радионица
Кад порастем...
На путу од школе до куће – понашање у саобраћају
Ми смо чувари природе
Место у коме живим
Лепа реч и гвоздена врата отвара
У свету бајке
Шта све могу, умем, хоћу
Тужибаба је Баба Рога
Кар природа мења своје одело, тада...
Игра без граница – слободна активност
Музика и пантомима
У првом разреду сам научио...
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ДРУГИ РАЗРЕД

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

САДРЖАЈ РАДА
Шта је то корона?
Перемо руке, носимо маске
Дружимо се на одсттојању
Чистоћа је пола здравља
Школска правила
Моја права су...
Како се чувам у кући и у школи...
Безбедност на првом месту – и ја сам учесник у саобраћају
Шта значи живети здраво?
Значај правилне и разноврсне исхране
Препознавање својих и туђих потреба – радионица
Како решити сукоб? – радионица
Разговор о неким особинама људи: хуманост, љубазност – драмска радионица
Крв живот значи
Упознавање ученика са разликом међу половима – подстицање сарадње
Новогодишњи и Божићни празници
Организовање спортских и квиз такмичења- ја могу више и боље
Организовање спортских и квиз такмичења- ја могу више и боље
Богаћење речника ученика – игре речима
Свет културе
Ми смо другови и ван школе
Сањам... – радионица
Када сам бесан/бесна...
Љубав је... – радионица
Пријатељство је када... – радионица
Кад сам био мали, ја сам...
Какву школу желим
Иде нам Ускрс
Дечије музичке игре
Загађивање животне средине
Заштита животне средине
Игре без граница – слободне активности
Занимања људи из мог окружења
Боје, мириси и звуци на мене утичу...
Ја крају другог разреда - цртежи
У трећем разреду желим да...
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ТРЕЋИ РАЗРЕД
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

САДРЖАЈ РАДА
Шта је то корона?
Перемо руке, носимо маске
Дружимо се на одсттојању
Игра по мом избору
Моја школа – жеље и очекивања
Буквар дечијих права
Решавање сукоба – радионица
Бебедност на првом месту – ученик као учесник у саобраћају
Моје и туђе потребе – радионица
Солидарност на делу – помоћ другу
ТВ програм – шта волим да гледам
Дружење са одељенском заједницом четвртог разреда
Како да будемо још успешније одељење?
Прочитао сам занимљиво...
Да се разумемо - замена улога... – радионица
Развијање културних потреба ученика – читање, писање, креирање
Игре речима
Чувајмо школски простор
Наш програм за Светог Саву
Организовање спортских и квиз такмичења
Ми волимо музику
Кад порастем, бићу пекар, лекар, апотекар – радионица
Зашто неко лаже и краде?
Здрава храна и њен значај
Чувајмо природу да би она чувала нас
Моји родитељи на радном месту
Ја знам своја права и обавезе
Испричаћу вам нешто лепо
У улози друге особе...
Без насиља, молим!
Колико волимо спорт
У слободно време, ја...
Живо и дело – Вук Стефановић Караџић
Брине ме... – радионица
Успех одељења је и мој успех
Тема по избору ученика
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

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

САДРЖАЈ РАДА
Шта је то корона?
Перемо руке, носимо маске
Дружимо се на дистанци
Здравље – наше највеће богатство
Рециклажа – шта све рециклирамо
Важно је да читамо упутства – на лековима, средствима за чишћење, кућних
апарата – радионица
Заштитимо се од ризичних понашања – дроге, дувана и алкохола
Прича о једном дечаку – први сусрет с дрогом - радионица
Најгоре и најтеже ми је било кад... – учесталост вршњачког насиља
Како решавамо сукоб?
Реченице које ме описују су...
Развијање хуманих односа међу половима
Шта могу да кажем о мом другу из клупе?
Помоћ ми треба када...
Шта је користољубље, а шта алтруизам?
Омиљено доба дана ми је... зашто?
Манири су... - радионица
Шта могу да учиним да помогнем старијима на улици, продавници...
У мом граду људи су...
Моја интересовања су...
Омиљени спорт... зашто?
Мој однос према укућанима
Шта је смешно, а шта страшно?
Да сам богат, ја бих помогао... коме?
Ал је леп овај свет, онде поток, овде свет... – развијамо еколошку свест
Мој узор из неке професије
У туђој кожи.... анализа бајке Пепељуга – радионица
Шта ме све брине
Употреба мобилних телефона
Омиљен предмет – асоцијације
У будућности себе видим као...
Анализа ТВ програма – добре и лоше стране
Кртитичка анализа игрица на компјутеру
Опасности на друштвеним мрежама
Ближимо се петом разреду...
На прагу пубертета... шта знам о томе?
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ПЕТИ РАЗРЕД

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

САДРЖАЈ РАДА
Упознавање са разредним старешином и представљање ученика
О корони – шта треба да знамо
Важно је да останемо здрави – поштујмо мере!
Постављање специфичног пано-правилника одељења
Успешно учење – шта је то?
Школа за мене представља...
Култура понашања на улици, са старијим, са непознатим људима...
Слободно време – како га користимо?
Да сам орао... - развијамо еколошку свест
Врсте насиља – радионица
Упознавање са занимањима по избору ученика...
Реци НЕ – ризични облици понашања
Шта ме све интересује?
Начин одевања - развој естетског и моралног мишљења
Моја одговорност је... – подстицање свести о личној одговорности
Медији и утицај на наше мишљење - радионица
Како ћу провести зимски распуст – планирање слободног времена
Прослава Светог Саве
Како да остварим своје жеље, шта ми је потребно?
Пубертет и развојне промене
Свет у коме царује другарство је свет... - радионица
Мој узор је... зашто?
Здравствено предавање - инфективне болести
Кад све имамо трему?
Моје највеће бриге су...
Проблеми у савлађивању појединих предмета
Волим што сам дечак/девојчица
Да се боље разумемо – подстицање родне равноправности
Значај спорта - како спорт утиче на развој личности?
Игре без граница – избор ученика
Са мојим одељењем највише волим да...
Сутра је нови дан... шта то значи?
У нашем месту... шта се све дешава?
Опасности друштвених мрежа
Моји страхови у петом разреду... да ли су се обистинили или не?
Како ћу провести распуст?
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ШЕСТИ РАЗРЕД
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

САДРЖАЈ РАДА
О корони – шта треба да знамо
Важно је да останемо здрави – поштујмо мере!
Избор секција - помоћ ученицима
Мој радни дан
Дружење ван учионице
Дечија недеља – мој удео
Да ли знам да учим? – технике успешног учења
Школа без насиља – радионица
Наш успех на крају првог тромесечја
Тема по избору ученика
Опрезно са употребом лекова – стварање зависности
Моја омиљена књига
Односи у мојој породици
Како доживљавам пубертет?
Спорт и ја
Када сам заљубљен, ја...
Пано одељења на тему „Школа по мојој мери“
Живот и дело српског просветитеља: Свети Сава
Да ли поштујемо школска правила?
Причам вам о свом хобију
Употреба телефона
Дуван и алкохол - употреба и последице
Здравље на првом месту – предавање о инфективним болестима
Да ли међу нама има оних којима је потребна помоћ?
Вођена фантазија
Наши успеси на трећем тромесечју
Дисциплина на часовима
Моји највећи страхови
Уређујемо школско двориште
За мене је срећа...
Лепо понашање - манири
У сусрет екскурзији
Предлажем мом одељењу...
Прослава Дана школе - наше учешће
Памтићу и заборавићу у шестом разреду...
Поздравимо се на најлепши начин
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СЕДМИ РАЗРЕД
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

САДРЖАЈ РАДА
Бирамо ново руководство одељењске заједнице и представнике одељења за
Ученички парламент
О корони – шта треба да знамо
Важно је да останемо здрави – поштујмо мере!
Шта је идол, а шта узор?
Наше место - предности и мане
Припремамо се за екскурзију
Наши утисци са екскурзије
Учење – подстицање концентрације
Ја бринем о...
Занимање које највише волим и зашто
Данас радимо по нашем избору...
Методе успешног учења
Полне болести – AIDS – здравствено предавање
Односи у одељењу – шта нас мучи
У школи ми смета... предлажем...
Дисциплина на часовима
Догодило ми се на зимском распусту
Свети Сава, школска слава - наш допринос
Без насиља, молим!
Како рећи НЕ - превенција ризичних понашања
Чиме се бранимо од стреса
Моја омиљена музика
„Мали зелени“ – уређење простора у коме живимо
Одговоран сам за...
Да ли међу нама има оних којима је помоћ потребна?
Разбијамо предрасуде - „женска и мушка“ занимања
Путеви образовања
Размишљам о средњој школи – жеље и могућности
У очима других
Омиљени предмет - зашто?
Волео бих да знам да...
У свету одраслих - играње улога
Неспоразуми у комуникацији, и како их решити? – асертивност
У сусрет Дану школе
Допало ми се у седмом разреду...
Радујем се распусту зато што...
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ОСМИ РАЗРЕД
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

САДРЖАЈ РАДА
Бирамо руководство одељенске заједнице и представника одељења за ђачки
парламент
О корони – шта треба да знамо
Важно је да останемо здрави – поштујмо мере!
Издвајање личних приоритета и приоритета одељења у току ове школске
године
Шта нас мучи - наши проблеми у осмом разреду
Обележавамо Дечију недељу, упознавање са Конвенцијом о дечијим правима
Препоручићу вам следећу књигу... зашто?
Ми и одрасли - јаз између генерација
Занимања људи - мој будући позив
Расправа о неком садржају по ибору ученика – мода, култура...
Музика коју волим...
Предавање из екологије
Правилна исхрана, дијете, допинг, рестриктивн исхрана
1.Децембар Светски дан борбе против HIV /AIDS
Захтеви занимања – упознавање са ветом рада
Тестирање професионалних интересовања ученика
Да ли смо задовољни успехом?
„Планирање породице“ – породичне улоге
Какав сам ја на први поглед - самоспознаја
Припремамо се за прославу Светог Саве
31. јануар- Национални дан без дуванског дима
Зрелост – преузимање одговорности за своје поступке
14. фебруар –Дан заљубљених
Критика – услов поштовања туђе личности и слободног мишљења
Здравствено предавање
Болести зависности - превенција
Информисање ученика о резултатима испитивања способности и тестова
интересовања
У свету интересовања и вредности
Образовни профили у средњим школама и број бодова за упис
Будућност је пред мном... каква?
Памтићу...
Полагање мале матуре – савети, дилеме
Лепе поруке за крај – рецимо нешто лепо једни другима
Ђачки растанак

110

Основна школа „Краљ Александар Карађорђевић” Прњавор
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022 годину

5.12.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ЈЕЗИКА,КЊИЖЕВНОСТИ И
КОМУНИКАЦИЈА
КООРДИНАТОР:Жаклина Мијушковић
Чланови Стручног Већа наставника језика,књижевности и комуникација су:
Наставници српског језика- Снежана Станарчић, Светлана Грујић и Жаклина
Мијушковић.Наставници енглеског језика- Марија Ристић ,Анђелка Павловић,
ЂорђеВучинић,,Mилош Јанковић и Ивана Товиловић.Наставници француског језикаДрагана Поповић,Мирјана Теодоровић, Владан Неранџић
Садржај рада
Први састанак
1)Усвајање плана
рада већа
2) Задужење за
слободне
активности
3) Предлози за
стручно
усавршавање
4) План одржавања
угледних часова
5) Европски дан
језика
6) Усклађивање
оцењивања ученика
и наставе страних
језика и српског
језика
Други састанак
1) Извештај са
одржаних
радионица : Дан
писмености и
Европски дан језика
2)Припрема за
месец Енглеског
језика
3) Договор око
припрема за
обележавање дана
Светог Савезадужења
наставника
4) Анализа успеха
наставе језика на
крају првог
класификационог
периода
5) Евалуација
стручног
усавршавања
6) Такмичењадодатна настава
реализација

Време
Начин и место
Септембар
Састанци
стручног
већа у
просторијама
школе

Носиоци реализације
Чланови
Носиоци
Директор
стручног
праћења
већа
реализације

Новембар
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одржаних часова
Трећи састанак
Трећи састанак
1.Припрема за
такмичења вишег
ранга
2.Разматрање рада
ученичких секција
3.Подела задужења
за прославу Дана
школе
4.Евалуација рада и
мере побољшања
Четврти састанак
1.Припремна
настава за полагање
завршног испита
2.Припрема за
обележавање Дана
школе
3.Анализа резултата
са такмичења
4.Евалуација
постигнућа ученика
који раде по ИОП-у
5.Евалуација рада и
мере побољшања
Пети састанак
1.Реализација
програма рада већа
2.Реализација
угледних часова
3.Реализација рада
секција
4.Анализа успеха
ученика на крају
школске године
5.Припрема за
завршни испит
6.Евалуација рада и
мере побољшања

Фебруар

Начини
праћења
реализације

Записници
у свескама

Април

Јун

5.12.5. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ПРИРОДНИХ НАУКА
Координатор: Биљана Гегић
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Чланови Стручног веће наставника природних наука су: наставници Математике – Бранислав
Тарлановић, Биљана Гегић и Ивана Срдановић; наставник Физике - Иван Лукић; наставници
Биологије– Душица Комановић и Миланка Калабић; наставник Хемије : Душица Комановић;
наставници Технике и технологије – Срђан Ивковић и Милош Јовичић; наставник Информатике
и рачунарства – Далибор Остојић.

Начин и
место

септембар

1) Договор о обележавању
месеца математике и
техничких наука
2) Европски дан науке

октобар

1) Договор о обележавању
Дана борве против сиде
2) Месец математике
1) Анализа успеха ученика на
крају првог
квалификационог периода
2) Мере за побољшање успеха
ученика
3) Договор око организовања
школских такмичења
4) Адаптација ученика петог
разреда
5) Евалуација рада и мере
побољшања
6) Разно

новембар
децембар

Носиоци
реализације

Начин
праћења

Чланови Стручног
већа

Чланови Стручног
већа

Записници, извештаји о реализацији активности

1) Договор о плану рада
актива за школску
2021/2022. годину
2) Идентификовање ученика
са сметњама у развоју и
план подршке
3) Усвајање плана и програма
рада допунске, додатне
наставе и секција
4) План одржавања угледних
часова
5) Анализа иницијалних
тестова
6) Усаглашавање критеријума
оцењивања
7) Утврђивање списка
неопходних наставних
средстава
8) Стручно усавршавање
наставника
9) Евалуација рада и мере
побољшања
10) Разно

Време

Састанци Стручног већа у просторијама школе

Садржај рада
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1) Успех ученика на крају
првог полугодишта и мере
за његово побољшање
2) Евалуација постигнућа
ученика који раде по ИОПу, корекција планова
3) Анализа школских
такмичења
4) Евалуација рада и мере
побољшања
5) Разно

фебруар

Чланови Стручног
већа

1) Анализа успеха ученика на
општинским такмичењима
2) Предлог уџбеника за
наредну школску годину
3) Обележавање важних
датума:
12. март – дан посвећен
Михајлу Идворском
Пупину
14. Март- дан броја пи
15. март – безбедност деце
на Интернету

март

Чланови Стручног
већа

април

Чланови Стручног
већа

мај

Чланови Стручног
већа

4) Планирање активности
поводом обележавања
месеца биологије (април)
5) Евалуација рада и мере
побољшања
6) Разно
1) Анализа успеха ученика на
свим нивоима такмичења
2) Корелација са другим
Стручним већима у школи
3) Реализација активности
поводом обележавања
месеца биологије
4) Планирање активности
поводом обележавања
месеца хемије (мај)
5) Евалуација рада и мере
побољшања
6) Разно
1) Обележавање значајних
датума:
17. мај – Светски дан
телекомуникација и
информационог друштва
2) Активности саобраћајне
секције
3) Реализација активности
поводом обележавања
месеца хемије
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4) Евалуација рада и мере
побољшања
5) Разно
1) Анализа успеха ученика на
крају школске године
2) Анализа реализованих
угледних часова
3) Анализа резултата
такмичења по свим
нивоима
4) Анализа успешности
додатних и допунских
часова
5) Припрема за завршни испит
6) Анализа реализације
наставног плана и програма
по предметима
7) Евалуација рада Стручног
већа и мере побољшања
8) Разно

јун

Чланови Стручног
већа

1) Анализа постигнућа
ученика на завршном
испиту
2) Анализа рада актива за
школску 2021/2022. годину
3) План рада актива за
наредну школску годину предлози
4) Разно

август

Чланови Стручног
већа

5.12.6. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ НАУКА И ФИЛОЗОФИЈЕ
Координатор: Небојша Остојић

ШКОЛСКА 2021/22 година
ЦИЉ
Остваривање корелације наставних садржаја и начина остваривања програма рада
друштвених наука (историје и географије).

ЗАДАЦИ
•
•

Анализа и усаглашавање Плана и Програма историје и географије у петом, шестом,
седмом и осмом разреду основне школе;
Усаглашавање метода и облика рада историје и географије;
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•
•
•
•
•
•
•

Уједначавање критеријума оцењивања;
Усаглашавање плана и програма допунског и додатног рада;
Планирање рада секција слободних активности;
Израда плана набавке наставних средстава и анализа постојећих наставних
средстава;
Свеобухватнија примена електронских рачунара у настави историје и географије;
Повезивање и корелација са стручним Већем природних наука у нашој школи;
Повезивање са стручним Већима природних и друштвених наука у другим школама;

Време

1.Доношење и усвајање Плана
рада
2.Анализа наставе на даљину у
предходној школској години
3.Предлог стручног
усавршавања.
4.План одрћавања угледних
часова
5.Договор о набавци нових
наставних средстава и
опремљеност ученика
уџбеницима.
6.Израда плана ваннаставних
активности.
7.Анализа резултата теста са
завршног испита.

септембар

1.Анализа успеха ученика на
првом тромесечју.
2,Мере за побољшањеуспеха.
3.Припреме за такмичење.
4.Разно.

новембар

1.Анализа рада секција

фебруар

састанци, извођење активности

Садржај рада

Начин
извођење
активности

Носиоци
реализације

Начин
праћења

сви чланови Већа

записници, извештаји о реализацији активности

5.12.6.1. Програм рада Актива наставника друштвених предмета и филозофије

сви чланови Већа

сви чланови Већа

,слободних активности у
првом полугодишту.
2.Анализа успеха рада у
првом полугодишту.
3.Договор о начину рада у
другом полугодишту.
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4.Договор о организовању
школских такмичења.
5.Реализација угледних
часова.
6.Обележавање значајних
датума-реализација у првом
полугодишту.
1.Анализа општинских
такмичења.
2. Предлог уџбеника за наредну
школску годину.
3 . Обележавање значајних
датума- поводом 22.3.
Међународни дан
вода,припрема и реализација.
1.Анализа свих нивоа
такмичења .
2.Корелација са стручним
Већима у нашој школи
3.Обележавање значајних
датума- поводом 22.4.Дан
планете Земље и Васкршњих
празника, припрема и
реализација.
1.Анализа реализованих
угледних часова
2.Реализација часова у 4.
разреду
3. Обележавање значајних
датум-припрема и реализација
поводом 31.5. Светски Дан
борбе против пушења
1. Анализа завршног
испита.
2. Анализа реализације
часова слободних
активности.
3. Анализа реализације
Наставног плана и
програма
4. Обележавање значајних
датума-припрема и
реализација поводом
Дан школе о њеном
историјату.

март

сви чланови Већа

април

сви чланови Већа

мај

сви чланови Већа

јун

сви чланови Већа

Актив наставника друштвених наука чине :
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Јасмина Вишњић, Небојша Остојић, Андраш Комароми, Небојша Бајић и Урош Ђурђевић

5.12.7. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА УМЕТНОСТИ
Координатор: Предраг Атанацковић
Стручно веће наставника уметности чине наставници: ликовне културе –,
Никола Младеновић и Раде Јокићи музичке културе –Предраг Атанацковић и Марија
Гајић

Нпвембар

Фебруар

Носиоци
реализације

Шланпви Струшнпг
већа, нпсипци
праћеоа
реализације,
директпр

Шланпви Струшнпг
већа, нпсипци
праћеоа
реализације,
директпр

Шланпви Струшнпг
већа, нпсипци
праћеоа
реализације,
директпр

Начин
праћења

у свескама

Други састанак
1. Ученици петог разреда и
њихова адаптација у
предметној настави
2. Анализа реализације
наставних планова и
програма хора и ликовне
секције
3. Подела задужења за
прославу Светог Саве
Тречи састанак
1 Анализа програма за
прославу Светог Саве
2. Евалуација постигнућа
ученика
3. Организовање ликовне
колоније у Петковици

Септембар

Начин и
место

Слаое извещтаја и записници

Први састанак
1. Доношење и усвајање плана
рада
2. Предлог стручног
усавршавања
3. Договор око распореда
одржавања угледних часова

Време

Састанци Струшнпг већа у прпстпријама щкпле,
индивидуални кпнтакти са шланпвима Струшнпг већа
путем телефпнских ппзива и лишни кпнтакти

Садржај рада
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Четврти састанак
1. Утврђивање листе
наставних средстава и
могућност набавке нових
2. Договор о концепцији
програма за Дан школе и
подела задужења
Пети састанак
1. Анализа програма за Дан
школе
2. Припрема и организације
прославе Видовдана
3. Ликовна секција – учешће
на такмичењу у Баваништу
4. Аналзиа посета и одржаних
угледних часова
5. Анализа програма поводом
Дана школе
Шести састанак
1. Проблеми у претходној
школској години – могућност
њиховог отклањања у
предстојећем раду
2. Припрема планова рада
наставника у наредној
школској години
3. Могућност корелације
наставних садржаја

Април

Шланпви Струшнпг
већа, нпсипци
праћеоа
реализације,
директпр

Јун
Шланпви Струшнпг
већа, нпсипци
праћеоа
реализације,
директпр
Јун

Август

Шланпви Струшнпг
већа, нпсипци
праћеоа
реализације,
директпр
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5.12.8. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ
ВАСПИТАЊА
Координатор: Станисав Крстић
Стручно веће наставника физичког и здравственог васпитања чине наставници:
Станисав Крстић, Иван Ђинић и наставници разредне наставе

Садржај рада

Време

Начин и место

Носиоци реализације

Први састанак
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Доношење
плана рада за
школску
2021/2022.
Предлози за
стручно
усавршавање
План
одржавања
угледних часова
Подела секција
на наставнике
Разматрање
календара
такмичења за
школску
2021/2022.
Опремљеност
справама и
реквизитима
Разно

Септемба
р

Састанци
Стручног
већа у
просторијам
а школе

Чланови
Стручно
г већа

Носиоци
праћења
реализациј
е

Директор

Други састанак
1.

2.
3.

Анализа успеха
на крају првог
класификацион
ог периода
Учешће на
такмичењима
Разно

Новемба
р
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Трећи састанак
1.

2.

3.

Анализа успеха
на крају првог
полугодишта
Учешће на
такмичењима –
припреме
Разно

Фебруар

Четврти састанак
1.

2.

3.

4.

5.

Анализа успеха
на крају другог
полугодишта
Анализа учешћа
на
такмичењима
Анализа
одржаних
угледних часова
Реализација
стручног
усавршавања
Разно

Начини
праћења
реализациј
е

Записниц
иу
свескама

Јун
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6. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
6.1. План и програм рада школског педагога

1.

Месец

СЕПТЕМБАР

Ред.
број.

Садржај активности
-Концепција годишњег програма рада школе.
-Израда извештаја о успеху ученика за протеклу школску
годину
-Пружање помоћи наставницима у изради планова
рада за школску 2021/2022. школску годину.
-Сарадња са наставницима у циљу реализације акционог
плана из процеса самовредновања.
-Договор са одељењским старешинама о њиховим
обавезама у односу на педагошку
документацију,ученике,родитеље.
Прикупљање података за обављање истраживања –
социјална структура
-Учешће у раду стручних органа школе.
-Учешће у тиму за самовредновање и ШРП
- Упознавање наставника са увођењем нових и
разноврснијих поступака оцењивања
-Иницирати рад стручних актива
-Пружање помоћи наставницима око израде
критеријума оцењивања.
-Остали послови по налогу директора школе

Сарадници
у
реализацији

Наставници
Стручна већа
Чланови
свих
тимова
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3.

НОВЕМБАР

ОКТОБАР

2.

-Израда инструмената за праћење присуства на
часовима и другим облицима образовно-васпитног
рада.
-Рад са ученицима који су упућени на саветодавни рад од
стране одељенских старешина,наставника.
-Саветодавни рад са ученицима који се самостално
обраћају педагогу.
-Израда појединих текстова за одељенску заједницу
-Предавање на ученичком парламену,али и осталим
ученицима на тему“Трговина људима“
-Посета часовима новопримљеним
професорима и индивидуалним разговорима
са њима
-Посета часова у свим одељењима првог разреда
-Активности у тиму за Развојни план школе и
самовредновање
-Упознавање одељенских старешина о избору садржаја
,метода и облика рада с одељењем.
-Увид у годишње и месечне планове рада
- Остали послови по налогу директора школе

- -Рад са наставницима у одабиру и примени
ефикаснијих облика метода и средстава ,ради
остваривања постављених циљева и задатака.
-Упознавање наставника са активним методама рада.
-Обилазак наставе наставника и индивидуални
разговори са њима
-Извршити увид у рад разредних старешина
стручних актива,слободних активности
ученика и секција
-Анализа наставних планова наставника
-Посета часовима другог разреда (теорија и пракса )
-Контрола вођења педагошке документације
разредних старешина и наставника
-Организација допунске наставе
-Организација родитељских састанака
-Рад са наставницима на унапређивању оцењивања
ученика –
увођењем нових и разноврснијих поступака
оцењивања
-Организовати предавања за одељенске старешине на
тему
Шта је насиље,?Како га препознати,које су врсте
насиља и сл.?
- Остали послови по налогу директора школе

Наставници

Ученици

Наставници
Директор

чланови
тимова
одељењске
старешине
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-Организовање предавања за ученике,поводом 1
децембра светског дана у борби против СИДЕ.
-Информисати стручна већа и наставнике о
извештајима у процесу самовредновања и
пружање помоћи наставницима у реализацији
акционих планова за отклањање недостатака
Ученици
утврђеним процесом самовредновања.
-Саветодавни рад са ученицима који испољавају
тешкоће у прилагођавању на живот и рад у
Наставничк
школи и имају проблеме у понашању.
о веће
-Посета часовима трећег разреда (теорија и пракса )
-Извршити увид у реализацију наставног програма
Наставници
(теорија и пракса)
Ученици
-Праћење оцењивања ученика и свођење
полугодишњих оцена
-Активности у тиму за Развојни план школе и
самовредновање
-Рад у стручним органима школе
-Остали послови по налогу директора школе
-Учешће у припреми програма за обележавање
Св.Саве.
Одељенске
-Израда извештаја о успеху и дисциплини на
Старешине
крају првог полугодишта и предлагање мера за
побољшање истих.
-Преглед педагошке документације.
Ученици
-Извршити потребне припреме за рад у другом
Наставници
полугодишту
-Остали послови по налогу директора школе
Директор
-Обављање саветодавно-васпитног рада са ученицима
(групни и индивидуални),који постижу слабији успех.
-Израда извештаја о успеху ученика на крају првог
полугодишта
-Посета часовима оних наставника који имају већи број
недовољних оцена
-Педагошко и дидактичко-методичко припремање
наставника за полагање стручних испита уз континуирану
сарадњу с менторима ,ради учешћа и у реализацији уже
стручног усавршавања приправника.
-Учешће у раду стручних органа школе.
-Праћење и реализација развојног плана.

Ученици

Наставници
Стручна већа

Тим за ШРП

-Остали послови по налогу директора школе
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7.

МАРТ

-Индивидуални и групни рад с ученицима на њиховом
оспособљавању за усвајање рационалних метода учења
,коришћење литературе и других извора знања.
- Рад са ученицима на оспособљавању за самообразовање
и коришћење слободног времена.
-Посета часовима ученика четвртог разреда
-Посета часова наставника приправника и индивидуални
разговор с њима

Ученици

Ученици
Организација,припрема и извођење угледних часова,ради
демонстрирања појединих облика и организације наставе и
Наставници
учења,методе и наставних -средстава и сл.
-Праћење рада и остваривање наставног процеса
-Активности у тиму за Развојни план школе и
самовредновање.
-Остали послови по налогу директора школе.
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-Информисање стручних већа и наставника као и других
стручних органа и учесника у образовно-васпитном
процесу о резултатима својих испитивања ,проучавања и
запажања,како би се подстакло њихово коришћење у раду
наставника с ученицима ,као и решавању проблема који сеили би требало разматрати на стручним већима.
-Учествовање у реализацији програма рада на
професионалној орјентацији ученика.
-Припрема и учествовање у реализацији предавања и
других облика рада из области педагогије и васпитног
деловања.
-Остали послови по налогу директора школе.

Стручна
већа
Ученици

Ученици
Наставници

9.

МАЈ

-Посета часова у одељењима која највише изостају
-Учествовање у педагошком образовању родитеља за
конструктивно решавање проблема ученика.
-Промоција школе и образовних профила за упис по
основним школама
- Учешће у професионалном информисању родитеља и
ученика завршних разреда
-Сачињавање прегледа ,извештаја и анализе у вези са радом
школе и својим радом. За потребе стручних органа
школе,школског одбора,МП и других институција.
-Остали послови по налогу директора школе.
-Стручно усавршавање.

Родитељи

Директ
ор

10.

ЈУН

-Учествовање у раду седница Наставничког и Одељенских
већа,давање мишљења и предлога за решавање проблема
који се разматрају или би требало да се разматрају.
-Учешће у професионалном информисању родитеља и
ученика завршних разреда
-Остали послови по налогу директора школе.

Стручна
већа
Родитељи
Наставници

11.

ЈУЛ

Директ
ор

-Учествовање у попуњавању листе жеља
-Предлог формирања одељења за наредну школску годину

Директ
ор,
помоћн
ик
директо
ра
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12.

АВГУСТ

-Израда идејне скице за годишњи програм школе.
-Рад у стручним органима школе
-Сређивање документације за почетак нове школске
године.
-Анализа извештаја успеха ученика на крају школске
године (после поправних испита)
-Контрола педагошке документације
-Припрема за први школски дан
Остали послови по налогу директора школе.
-Стручно усавршавање..

Директор
Стручна
већа

Укупно недељно ангажовање школског педагога: 40 сати.
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6.2. План и програм рада школског библиотекара
Р.
бр.

Програмски
садржаји

2.

3.

4.

Израда годишњег плана
рада библиотекара
Израда месечних и
оперативних планова
Планирање набавке
литературе и периодичних
публикација за ученике,
наставнике и стручне
сараднике
Планирање и
програмирање рада са
ученицима у школској
библиотеци

•
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Н

Д

Ј

Ј

А

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада

•
1.

С О

Динамика рада
Ј Ф М А М

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада

Учешће у изради
Годишњег извештаја о
раду школе
Учешће у изради
Годишњег плана рада
школе
Учешће у изради
Самовредновања рада
школе
Одабир и припремање
литературе и друге грађе за
разне образовно-васпитне
активности
Коришћење сазнања и
достигнућа савремене
науке
Побољшање
информационе, медијске и
информатичке писмености
корисника развијањем
критичког односа према
различитим
информацијама и изворима
сазнања
Договор о обради лектира
и остваривању заједничких
часова

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

•

Рад са наставницима

*

*

*

*

*
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Р.
бр.

Сарадња са наставницима
у припремању ученика за
самостално коришћење
разних извора
информација
Коришћење ресурса
библиотеке у процесу
наставе
Информисање наставника
о новим издањима,
тематским изложбама у
вези са појединим
издањима, јубилејима,
приказивање појединих
књига и часописа
Сарадња при изради
школског листа
(прикупљање и одабир
радова)
Сарадња са наставницима
на промоцији читања
Договор о одржавању
часова у школској
библиотеци
Сарадња уТимовима школе
Договор о посети Сајму
књига и информисање о
набавци књига

Програмски
садржаји

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

С О

Н

1.

2.

3.

4.

5.

*

Динамика рада
Ј Ф М А М

Д

Ј

Ј

А

Рад са ученицима

•
Обучавање ученика за
самостално коришћење
различитих извора сазнања
Пружање помоћи
ученицима у припреми и
обради задате теме
Упознавање ученика са
методама и техникама
истраживања
Развијање позитивног
односа према читању и
важности разумевања
текста и упућивање на
истраживачке методе рада
(употреба лексикона,
енциклопедија, речника)
Пружање помоћи
ученицима при избору
литературе

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

129

Основна школа „Краљ Александар Карађорђевић” Прњавор
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Развијање навике ученика
да пажљиво користе и
чувају библиотечку грађу,
да развијају навику
доласка у библиотеку
Помоћ ученицима у
оспособљавању за
решавање проблема,
повезивање и примену
знања у даљем образовању
и свакодневном животу
Давање упутстава за
израду реферата и
презентација
Обележавање важних дана,
догађаја годишњица
Рад са ученицима у
читаоници, у радионицама
за ученике и на
реализацији школских
пројеката , библиотечка
секција, креативне
радионице...
Организовање часова са
школским библиотекаром

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Рад са родитељима

•
1.
2.

Остваривање сарадње са
родитељима у развијању
читалачких навика ученика
Учешће на Савету
родитеља (по потреби)

•

1.

2.

3.

4.

Сарадња са стручним
већима, ПП службом и
директором школе у вези
са набавком и
коришћењем библиотечке
грађе
Информисање стручних
већа, стручних сарадника
и директора о набавци
нове стручне литературе
за предмете
Сарадња ради
остваривања образовноваспитних задатака и
циљева у школи
Припрема
заинтересованих за
реализацију различитих
пројеката, изложби;
организовање књижевних
сусрета

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Рад са директором и стручним сарадницима

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Р.
бр.

4.

5.

6.

Програмски
садржаји
Сарадња око
обезбеђивања
библиотечке грађе коју
користе ученици,
наставници и стручни
сарадници
Припремање и
ораганизовање културних
активности школе
(прикупљање књига,
обележавање значајних
датума за школу- Дан
писмености, Дечија
недеља, Светски дан
књиге, Дан матерњег
језика, Дан школских
библиотека,
Међународни дан
библиотекара, Дан дечије
књиге)
Учешће у припремању
прилога о активностима и
значајним дешавањима у
школи

•

1.

2.

3.
4.
5.

Рад у тиму за израду
Годишњег извештаја,
Годишњег плана рада
школе, Школског
програма,
Самовредновања...
Рад у стручном тиму за
самовредновање рада
школе
Рад у стручним тимовима
у складу са решењем
директора
Рад у тиму за
промовисање школе
Рад у тиму за летопис и
сајт школе

•
1.

2.

С О

Н

*

*

*

*

*

*

Динамика рада
Ј Ф М А М

Д

Ј

Ј

А

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Рад у стручним органима и тимовима

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Сарадња са надлежним установама, организацијама и удружењима

Сарадња са другим
школама, школским и
градском библиотеком
Сарадња са просветним,
научним, културним и
другим установама
(новинско-издавачка
предузећа, РТВ центри,
позориште, музеј, архив,
Културни центар)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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3.

Учешће у раду Друштва
школских библиотекара
Србије

•
1.

2.
3.
4.

5.
6.

*

*

*

*

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

Праћење и евиденција
коришћења литературе у
школској библиотеци
Вођење књиге
монографских и
серијских публикација
Евиденција корисника
Вођење документације о
раду школске библиотеке
и школског библиотекара
Учешће на семинарима,
саветовањима, стручним
скуповима
Припремање пописа

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Укупно недељно ангажовање библиотекара: 40 сати.

6.2.1. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
2021/2022.
1. Планирана и континуирана набавка и обнова књижног фонда
2. Инвентарисање и каталошка обрада нових књига
3. Систематско информисање читалаца о новим књигама, стручним и дечјим часописима и
некњижној грађи
4. Непосредни рад са ученицима
5. Систематско упознавање ученика са књижном и некњижном грађом
6. Обучавање ученика да користе различите изворе информација
7. Организовање часова у библиотеци
8. Развијање читалачких способности ученика
9. Сарадња са наставницима у остваривању образовно-васпитне делатности
10.Припремање изложби из библиотечких фондова
11. Организовање рада библиотечке секције
12. Учествовање у културној и јавној делатности школе
13. Организовање књижевних сусрета, квиз такмичења, креативних радионица...
14. Вршење међубиблиотечке позајмице
15.Сарадња са матичном библиотеком
16. Обележавање важних датима
16. Рад са ученицима, наставницима, управом и родитељима у испуњавању мисије школе
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6.2.2. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Назив
делатности
Образовно
васпитна
делатност

Програмски садржаји
• Израда годишњих и месечних
планова
• Праћење остварености
постављених циљева
• Планирање активности у раду са
ученицимаи свим актерима
школског живота
• Упознавање ученика са радом
библиотеке
• Естетско уређење простора
библиотеке и књижне грађе
• Упознавање ученика са врстама
библиотечке грађе и
оспособљавање зaсамостално
коришћење књига, часописа,
енциклопедија...
• Реализација часова билиотечке
секције
• Пружање помоћи ученицима при
избору литературе и књижне грађе
• Подстицање интересовања за
читање књига и коришћење
библиотечке грађе (слушање
аудио бајки, часови вршњачке
едукације на којима старији
ученици читају књиге млађим
ученицима, вођење читалачког
дневника)
• Развијање информацијске
писмености и формирање навика
за самостално налажење
информација
• Подстицање код ученика
способности проналажења,
анализирања, примене и
саопштавања информација уз
ефикасно коришћење
информационо -комуникационих
технологија

Време
-август
-септембар

Носиоци
активности
библиотекар,
ученици

-у току
школске
године

библиотекар,
ученици,
учитељи,
наставници

-у току
школске
године

библиотекар
ученици,
ученици,
наставници,
педагошка
служба
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• Помоћ ученицима у
оспособљавању при решавању
проблема, повезивању и примени
знања и вештина у даљем
образовању и свакодневном
животу
• Подстицање развоја мотивације за
учење, оспособљавање за
самостално учење, учење и
образовање током целог живота (
препорука текстова за читање и
разговор о прочитаним
текстовима)
• Упутства за писање реферата и
самосталних радова, израда
плаката и презентација
• Педагошка помоћ при реализацији
наставних садржаја, садржаја
слободних активности и
ваннаставних активности

У току школске
године

• Обележавање важних дана,
догађаја, годишњица:
• Међународни дан писмености
(8. Септембар)
• Европски дан језика
(26. септембар)
• Дечја недеља
(октобар)
• Светски дан школских
библиотекара (последњи
понедељак у октобру)
• Европски дан науке
(7.новембар)
• Међународни дан детета
(20.новембар)
• Дан библиотекараСрбије
(14. децембар)
• ,, Свети сава“ –школска слава
(27. јануар)
• Међународни дан матерњег језика
( 21. фебруар)
• Национални дан књиге
(28. фебруар)
• Дан слободног приступа
информацијама (16. март)
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• Светски дан поезије
(21. март)
• Међународни дан дечје књиге
(2. април)
• Светски дан књиге и ауторских
права (23.април)
• Развијање читалачких
способности код ученика
• Развијање навика за чување,
заштиту и руковање књижном и
некњижном граћом
• Развијање “ истраживачког духа“
код ученика
• Посета Градској библиотеци
• Рад у читаоници
• Предавање за ученике и рад у
радионицама ( Здрав живот,
Толеранција, Дечја права,
Комуникација, Социјалне
вештине, Писање писма,
обележавање Нове године,
Божића, Ускрса...)
• Сарадња са Ученичким
парламентом
• Учешће у остварењу завршног
испита
Сарадња са
наставницима,
стручним
срадницима,
директором и
родитељима

• Учествовање у раду Тимова школе
- Учешће у реализацији
документа-Самовредновање рада
школе
- Вођење Летописа
• Припремање годишњег плана за
обраду лектире
• Набавка књижно-библиотечке
грађе за наставнике и стручне
сараднике
• Посета Сајма књига и инфорисање
о новим књигама
• Сарадња са наставницима у
планирању часова тематске
наставе

-у току
школске
године

Библиотекар
ученици,
директор,
учитељи,
наставници,
педагог,
психолог и
родитељи
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• Сарадња са свим активима

Библиотечкоинформациона
делатност

Културна и
јавна
делатност

наставника
• Остваривање различитих
радионица, предавања, трибина у
сарадњи са наставницима,
стручним сарадницима,
директором и родитељима
• Присуство стручним већима у
школи
• Присуствовање седницама
Наставничког већа
• Сарадња са родитељима
• Израда Годишњег плана и
програма рада
• Информисање корисника о новим
књигама, листовима, часописима
• Припремање паноа и тематских
изложби о појединим издањима,
ауторима, акцијама, јубилејима,
важним данима, догађајима и
слично
• Израда статистике коришћења
фонда ( дневна, месечна,
годишња)
• Упис ђака првака у библиотеку
• Остваривање стручниг послова (
инвентарисање, сигнатура,
класификација, каталогизација,
отпис и ревизија)
• Израда извештаја о раду школске
библиотеке и библиотекара,
анализа и вредновање рада
• Сарадња са Градском
библиотеком
• Сарадња са школским
библиотекама других школа
• Припремање изложби
• Учешће у културним програмима
• Организовање књижевних
сусретау срадњи са директором
школе
• Награде најактивнијим
корисницима библиотеке

-у току
школске
године

Библиотекар
ученици ,
наставници,
директор

-у току
школске
године

136

Основна школа „Краљ Александар Карађорђевић” Прњавор
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Стручно
усвршавање

• Стално праћење издавачке
делатности
• Праћење педагошке литературе,
периодике, сручних рецензија и
приказа
• Присуствовање семинарима и
стручним саветовањима
• Обавештеност о културним
догађајима у локалној заједници
• Сарадња са матичном
библиотеком

-у току
школске
године

Библиотекар
ученици,
директор,
наставници

6.2.3 Тим за програм школске библиотеке и вођење летописа школе 2021/2022.
Садржај
Брига о заштити
и очувању
књижног фонда

Популаризација
књиге и
подстицање
читања

Сарадња и
уважавање
потреба
наставника за
стручном
литературом и
школском
лектиром

Начин
остваривања
Санација
оштећених
књига
Уређеност
фонда у
Прњавору и
Рибарима
Рад са
ученицима
Библиотечка
секција
Рад у
читаонициса
свим
ученицима
школе
Набавка нових
наслова за
ученике
Сарадња са
наставницима
Учешће у
Тимовима
школе

Носиоци
активности
Библиотекар

Време
рализацие
У току целе
године

Праћење

Библиотекар
Директор
Педагошка служба
Одељенске
старешине

У току целе
године

Евиденција
Извештаји

Библиотекаар
Сви наставници
Руководство школе

У току
године

Дневник рада
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ИнформацоноКњига
документациони инвентара
рад
Дневник
евиденције
Летопис
Сајт
Интернет
Коришћење
Обрада
информационе
података
технологије
Континуирано
ажурирање
сајта
Летопис

Библиотекар
Директор
Наставници
задужени за сајт
школе и летопис

У току
године

Зписници
Евиденција

Марија
Цвејић,Бранислав
Тарлановић ,
директор школе,
наставници и
чланови тима

Током
године

Извештај на
крају школске
године

Сарадња
чланова тима за
одржавање сајта
са колективом
школе

Чланови тима,
наставници,
директор

Током целе
школске
године

Извештај на
крају школсе
године

Сви наставници
Школско
руководство

У току
године

Записник
извештај

Писање Летописа
У току
школе- електронска године
форма:Прикупљање

Записник

Културна и
јавна делатност

Вођење
летописа школе

Координирано
праћење
активности
школе
Благовремено
достављање
информација
Тиму за
одржавање
сајта и
летописа
школе
Сарадња са
библиотеком ,
Домом
културе,
основним и
средњим
школама и
другим
установама
културе и
образовања
Обележавање
значајних
датума у
сарадњи са
учитељима и
наставницима
Континуирано
праћење
дешавања који
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се односе на
васпитно –
образовни рад
у школи и на
културну и
јавну делатнос
школе

података:
Марија Цвејић
Обрада и израда у
е- форми : Марија
Мијић и
Бранислав
Тарлановић,
Чланови тима,
Сви наставници
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6.2.4. ТИМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ УЏБЕНИКА И ШТАМПЕ
Координатор: Марија Цвејић
Задужени наставници: Одељенске старешине од 1-ог до 8-ог разреда
Број
1.
2.

Активности
Активности везане за бесплатне уџбеникеи
уџбеника у претплати
Расподела бесплатних и уџбеника у
претплати

3.

Повраћај бесплатних уџбеника

4.

Набавка штампе и публикација

Носилац
активности
Директор
Тим
Одељенске
старешине
Одељенске
старешине
Библиотекар
Одељенске
старешине
Тим

Време
реализације
Март-април
2022.
Септембар
2021..
Јун 2021.
Током
године

6.3. Годишњи план рада школског психолога
Ред.
Бр.

Област рада

Време
реализације

Планирање и програмирање образовно- васпитог рада
1.
2.
3.
4.
5.

Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада школе, и посебно
годишњих планова рада Тимова за ПО, заштиту ученика од насиља, подршку
породици, и другим по потреби.
Учествовањеу припреми развојног плана школе,плана самовредновања и
индивидуалног образовног плана.
Учествовање у избору уџбеника
Израда годишњег плана рада психолога и месечних оперативних планова
психолога.
Припрема плана сопственог стручног усавршавања и професионалног
развоја.

Август, септембар
Током године
Септембар
Током године
Током године

Праћење и вредновање образовно- васпитног рада
1.
2.
3.
4.

Праћење и вредновање о-в рада и предлагање мера за побољшање
ефикасности установе у задовољењу образовних и развојних потреба
ученика.
Учествовање у праћењу и подстицању напредовања ученика у учењу.
Иницирање различитих истраживања ради унапређења о-в рада школе.
Учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања
рада школе.

Током године
Током године
Током године
Током године

Рад са наставницима
1.
2.
3.
4.

Праћење постигнућа ученика.
Прилагођавање рада потребама ученика.
Оснаживање наставника за тимски рад.
Учествовање у развијању индивидуалних образовних планова за ученике
којима је потребна додатна образовна подршка.

Током године
Током године
Током године
Током године
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5.

Оснаживање наставниказа рад са талентованим ученицима кроз упознавање
са њиховим карактеристикама.

1.

Примена стандардизованих мерних инструмената, социометрије,
експлоративног интервјуа и опсервације понашања у раду са ученицима.
Испитивање зрелости деце за полазак у први разред (ТИП-1)
Испитивање општих и посебних способности ученика, когнитивног стила,
мотивације за учење, групне динамике одељења/статуса појединцау групи,
итд.
Саветодавни рад са ученицима који имају развојне, емоционалне, социјалне
проблеме у понашању или адаптацији, ученицима који пролазе кроз
породичне, социо-економске... кризе, или су под дејством животних догађаја,
итд.
Учествовање планирању, изради и примени планова појачаног васпитног
рада ииндивидуалне заштите за ученике који су начинили повреду правила
понашања, обавеза или забране у школи.
Пружање подршке ученицима који се школују по индивидуалном
образовном плану.
Подршка таллентованим ученицима, и саветодавни рад када је потребан.
Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и
вредности потребних за живот у савременом друштву.
Утврђивање вредносних оријентација и ставова.

Током године

Рад са ученицима
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Током године
Април/ мај
Током године
Током године

Током године
Током године
Током године
Током године
Током године

Рад са родитељима/ старатељима/ хранитељима
1.
2.
3.

Прикупљање података од родитеља који су битни за упознавање карактера
детета у о-в контексту.
Саветодавни рад са родитељима ученика који имају развојне, емоционалне
тешкоће, проблеме у понашању, учењу, при ситуацијама када се породична
криза, животни догађај одражава на развој, постигнуће ученика.
Пружање подршке родитељима различитих васпитних стилова у адаптацији
ученика на школу, основне транзиторне периоде (први, пети разред).

Април/мај
Током године
Током године
Септембар,
октобар

Рад са директором
1.
2.
3.
4.

Сарадња са директором напословима који се тичу обезбеђивања
ефикасности, економичности и флексибилности о- в рада установе.
Сарадња са директором на припреми докумената, анализа, извештаја и
прегледа установе.
Сарадња са директором по питању приговора и жалби ученика и родитеља на
оцене из наставних предмета и владања.
Усаглашавање заједничких послова са директором.

Током године
Током године
Током године
Током године

Рад у стручним органима и тимовима
Учествовање у раду стручних актива за развојно планирање и развој
Током године
школског програма.
Координисање, и учествовање у раду стручних тимова за ПО, заштиту
Током године
2.
ученика од насиља,
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе
Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама
Током године
1.
значајним за оствар6ивање о-в рада
Сарадња са психолозима који раде у другим установама.
Током године
2.

1.

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
1.

Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: дневник
рада психолога и психолошки досије ученика

Током године
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2.
3.
4.
5.
6.

Вођење евиденције о извршеним анализама, истраживањима и психолошким
тестирањима.
Вођење евиденције за све стручне тимове који су у домену координисања
психолога.
Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом рада психолога
Чување и заштита материјала који садрже личне податке о ученицима.
Стручно усавршавање праћењем стручне литературе, похађање семинара,
конгреса, размена искустава и сарадња са другим психолозима који раде у
образовно- васпитном контексту.

Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
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7. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
1.
Редовна настава, као и остали облици образовно-васпитног рада, и ове
школске године, планирана је: годишње, глобално-оријентационо, на нивоу школе и
оперативно-месечно, индивидуално за сваког наставника.
1.
Изборна наставаиз предмета: веронаука и грађанско васпитањереализује
се уод првог до осмог разреда.
За ученике 5.-8 Разреда којима је Информатика обавезан предмет у као
слободне активности изабрали су у Прњавору Цртање, сликање, вајање, а у Рибарима
Хор и оркестар
3.
Допунска
настава, организована је из следећих предмета: српског,
енглеског, француског, математике , физике и географије.
4.
Додатни рад је организован из следећих предмета: српског, француског и
енглеског, , математике, физике, хемије, историје, географије и биологије.
5.
6.

Ваннаставне активности – секције су организоване на нивоу школе
Припремна настава:

* За ученика који буду упућени на поправни испит биће организована у јуну
2022.године за ученике осмог разреда, а у августу 2022. године за ученикепетог, шестог,
седмог и осмог разреда.
* за ученикеосмогразреда за полагање завршног испита биће организована
током школске године, а интезивирана две недеље пред полагање испита.
Напомена: Сви планови и програми рада (редовне, допунске, додатне наставе и
секција) су Анекс Годишњег плана рада. За ученике са потешкоћама у учењу, као и оне
даровите саставиће се ИОП-и који ће бити саставни део годишњих планова наставника и
школског програма.
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8. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ
8.1. Ваннаставне активности
•

СЕКЦИЈЕ
Задужени
наставник
Драмска секција, Прњавор Снежана Станарчић
Драмска секција, Рибари
Светлана Грујић
Рецитаторска
секција, Жаклина Мијушковић
Прњавор
Литерарно-новинарска
Светлана Грујић
секција, Рибари
Хор
Предраг Атанацковић
Секција из веронауке
Небојша Бајић
Секција из енглеског језика Анђелка Павловић
Прњавор
Секција из енглеског језика Марија Ристић
Прњавор-Рибари
Секција из француског Драгана Поповић
језика-Прњавор-Рибари
Библиотекарска секција
Марија Цвејић
Историјска секција,
Андраш Комароми
Прњавор
Географска секција-Рибари Јасмина Вишњић
Географска секцијаНебојша Остојић
Прњавор
Биолошка секција,
Миланка Калабић
Прњавор- Рибари
Спортска секција/фудбал
Станисав Крстић
Спортска секција/
Станисав Крстић
пливање//
Спортска
Иван Ђинић
секција/атлетика//
Спортска секција/стони
Иван Ђинић
тенис
Саобраћајна секција
Милош Јовичић
Саобраћајна секција
Срђан Ивковић
Математичка секцијаИвана Срдановић
Прњавор
Назив активности

КУЛТУРНОУМЕТНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ

СПОРТ.РЕКРЕТ.АКТ.

ТЕХНИЧКО
Математика

•

Годишњи
фонд
36
36
36
36
108
144
36
72
108
36
36
18
18
18
36
72
36
36
72
72
36
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8.2. Друштвене и слободне активности
8.2.1. Тим за културну и јавну делатност и промоцију школе

Координатор: Владан Неранџић
Карневал: Милица Миленковић
Светски дан језика:Марија Ристић,Анђелка Павловић, Ивана Товиловић, Ђорђе Вучинић,
Драгана Поповић, Мирјана Теодоровић и Владан Неранџић , , Драгана Поповић, Мирјана
Теодоровић,
Дечија ликовна колонија у Петковици : наставници ликовне културе, вероучитељи
“Краљеви дани”у Пожаревцу:Марија Мијић.
Светосавска академија:Владан Неранџић, Марија Гајић,Предраг Атанацковић, Снежана
Станарчић и Светлана Грујић.
Дан школе:Владан Неранџић, Жаклина Мијушковић, Светлана Грујић и Снежана
Станарчић, Предраг Атанацковић.
Приредба за прваке: Милица Миленковић, Драгана Дикосављевић, Весна МитровићМујовић, Драгана Кикић
Приредба за Видовдан: Снежана Станарчић, Марија Гајић, Анђелка Павловић, Жаклина
Мијушковић и Светлана Грујић.
Организација прослава у школи: Срђан Ивковић, Станисав Крстић, Урош Ђурђевић, ,
Владан Неранџић, Андраш Комароми, Бранислав Тарлановић, Милош Јовичић, Милица
Миленковић и Ружа Петровић

Посебну врсту слободних активности чини програм Пилот пројекта „ Обогаћеног
једносменског рада“ У ИО Рибари који се у нашој школи изводи од 16. Септембра
2019.Године. Наша школа је једна од 204 школе која је обухваћена овим пројектом.Од
прошле године у пројекат је укључена и матична школа.
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8.3. Програм културних активности школе
Р.број.

Садржаји активности

Време
реализације
Септембар

2.

Пријем првака, почетак школске
године
Карневал

3.

Европски Дан језика

Септембар

4.

Дечја недеља

Октобар

5.
6.

“Краљеви дани” у Пожаревцу
Учешће на Фестивалу мале драме у
ОШ "Стојан Новаковић" У Шапцу
Позоришне представе, изложбе,
промоције књига...

Децембар
Децембар

Дан Светог Саве
Зимски камп за децу

27.јануар
Фебруар

Осми март-Дан жена
Смотра рецитатора

8. март
март-април

Васкршњи вашар дечјег
стваралаштва
Стеријини дани у Великој Греди

Април/мај

Дечија ликовна колонија у
Петковици
Сусрети школа које носе име
“Краљ Александар Карађорђевић”
Завршна приредба ученика
четвртог разреда,
Вашар дечјег стваралаштва

Мај

1.

7.

8.
9.

Септембар

током године

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

Мај

Носиоци-сарадници
Директор,учитељи
првог разреда, педагог
М. Миленковић
Наставници страних
језика
Тим за Дечји савез,
одељенске старешине
Марија Мијић
Наставници српског
језика
Тим за културну и
јавну делатност/Дом
културе Прњавор,
Рибари, Шабачко
позориште, Музеј и
Библиотека града
Шапца…
Сви наставници
Задужени предметни
наставници
родитељи
наставници
Учитељи, Ж.
Мијушковић/Културни
центар Шабац
Задужени наставници

Мај

Директор и
наставници српског
језика
Наставници ликовне
културе, директор
Марија Мијић,

Јун

учитељи
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17.

Приредба за Видовдан

Јун

18.

Учешће у манифестацји шабачки
театарски покрет

Јун

Тим за културну и
јавну делатност
Наставници српског
језика

8.3.1. ТИМ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

Координатор: Станисав Крстић
Задужени наставници: Наставници физичког васпитања и одељенске старешине од првог
до осмог разреда.
Активности
Израда правила понашања
на нивоу одељенске
заједнице
Организовање спортских
турнира млађих разреда
Часови одељенске заједнице
на тему насиље
Сарадња са ЦСР, МУП, Дом
здравља „Шабац“
Праћење понашања ученика
код којих постоји ризик за
насилно понашање
Реализација пројекта
„Безбедно детињство, развој
безбедоносне културе“ 5.
разред

Циљеви
Упознавање ученика са
правилима понашања у
школи и на улици
Развијање спретности и
издржљивости
Указивање шта и како се
понашати да не дође до
насиља
Кроз сарадњу са овим
установама показати
интересовање за сарадњу
са овим институцијама
Спречавање и
предупређивање свих
облика насиља
Развој безбедоносне
културе ученика

Носиоци активности
Одељенске старешине
Одељенске старешине
Одељенски старешина,
педагог, психолог

Тим за заштиту од насиља

Одељенски старешина

МУП Србије, педагог
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Часови одељенске заједнице
ученика 5. разреда
„Учионица без насиља“
Организовање недеље
спорта у првом и другом
полугодишту

Смањити насиље међу
ученицима

Педагог и психолог
Наставници физичког
васпитања и одељенске
старешине
Наставници физичког
васпитања и одељенске
старешине

Развијање спретности и
издржљивости

Организовање спортских
турнира старијих разреда

Развијање спретности и
издржљивости

Учешће на спортским
такмичењима на нивоу
града, округа, републике

Развијање спретности и
издржљивости
Јачање борбеног духа
Развијање толеранције и
међусобног уважавања

Наставници физичког
васпитања
Представници Спортског
савеза

8.3.2. ТИМ ЗАДУЖЕН ЗА РАД ДЕЧЈЕГ САВЕЗА И ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕНИКА ШКОЛЕ
Координатор: Марија Цвејић
Задужени наставници: Учитељи првог и четвртог разреда, и сви чланови Тима за културну
и јавну делатност
Рад Дечјег савеза усмерен је ка специфичним васпитно-образовним циљевима комплементарним
са процесима који се одвијају у школи и породици и базира се на областима и облицима рада које
ове две средине не могу да остваре у потребној мери.Сви ученици школе су чланови Дечјег савеза.

8.3.2.1. ПЛАН РАДА ДЕЧЈЕГ САВЕЗА

Р. бр.

Програмски садржај
-Свечани пријем првака

Време рада

•

септембар
• -Европски Дан језика

• -Састанци Ђачког парламента

Носиоци активности
Директор, помоћник
директора, учитељи I
разреда, педагог,
психолог

Наставници страних
језика
задужени наставници,
Током године педагог и чланови
Парламента
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•

-Учешће у активностима током прославе
Дечје недеље

• -Пријем првака у Дечји савез

6.

Новембар

-Учешће на конкурсу ликовних и
8. литерарних радова
-Учешће у недељама спорта и спортским
манифестацијама
-Извођење програма за школску славу
"Свети Сава"

10. -Зимски камп
11. -Израда зидних новина
-За чисту и здраву средину – еколошка
12.
акција
-Учешће у хуманитарним акцијама и
13 акцијама солидарности
14. -Ускршња продајна изложба
-Хуманитарна акција „Друг – другу“
-Извођење програма за дан школе
16. Анализа рада савеза у протеклој години
15.

октобар

-Оплемењивање простора школе

7. -Новогодишња продајна изложба

9.

октобар

децембар

УП, учитељи и
наставници за културну
и јавну делатност и
чланови Тима за ИО
задужени наставници
Директор, тим за ЗЖС и
естетско уређење
простора, учитељи,
наставници, ПП служба
Наставници страних
језика

наставници српског
језика и ликовне културе
током године
-наставници физичког
васпитања
учитељи и наставници за
Јануар
културну и јавну
делатност
ученици, учитељи,
Фебруар
наставници
током године Одељенске стрешине
учитељи и наставници
март
биологије
социјални радник и
током године
задужени наставн. У
ПЦК
април

Наставници страних
језика

мај

Одељенске старешине

јун

Учитељи, наставници
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8.3.3. ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ
Координатор: Весна Митровић- Мујовић
Задужени наставници: Мирјана Малетић, Светлана Грујић, Милена Танацковић, Станисав
Крстић

8.3.3.1. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВЕЗАНЕ ЗА САРАДЊУ СА НАШОМ
ШКОЛОМ

Р. бр.
•
•
•
•
•

Активности
Време рада
Носиоци посла
Укључивање сиромашних ученика преко Током
Учитељи, одељенске
својих породица у Програм народне кухиње
године
старешине, педагог
Развијање солидарности код младих кроз
Током Учитељи, одељенске
организовање хуманитарне помоћи унутар
године старешине, педагог
школе и шире
Током
Едуковани млади
Здравствена предавања и радионице
године
волонтери
Учешће у ликовном и литерарном конкурсу Март-април
задужени наставник
,,Крв живот значи,,
.
ФебруарВолонтери Црвеног
Обука младих за пружање прве помоћи
јун
крста

•

Такмичење из прве помоћи

•

Акција ,,Трка за срећније детињство,,

•

Акција ,,Безбедност деце у саобраћају,,

Септембар

•

Програм борбе против трговине људима

током
године

•

Обележавање 18. октобра-Европски
борбе против трговине људима

•

Програм Промоција хуманих вредности

Мај
октобар

дан

Волонтери Црвеног
крста, наставници
биологије
Наставници физичког
васпитања
Спортски савез
МУП
Волонтери Црвеног
крста
МУП

Октобар

Одељенске старешине

током
године

Волонтери Црвеног
крста
педагог
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8.3.4. ТИМ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ЛИСТА “ПРВИ КОРАК”
Координатор: Светлана Грујић
Задужени наставници: Сви наставници српског и страних језика, учитељи трећег и
четвртог разреда

Број

Садржај реализованих
активности у току године

Носилац
активности
Ученици,
учитељи,
наставници,
стручни
сарадници
Наставници
српског,
библиотекар
Ивана Новаковић
Бранислав
Тарлановић

Време
реализације

1.

Утврђивање концепције и садржаја
школског листа

2.

Лекторисање и кориговање
текстова за школски лист

3.

Техничко обликовање и прелом
листа

4.

Штампање / постављање на сајт
школе, школског листа ,,Први
корак,,

Директор Школе/
Тим

Мај
2022.

Дистрибуција школског листа

Ученици,
учитељи,
наставници,
стручни
сарадници

Мај-јун 2022.

5.

Октобар 2021.

Март
2022.
Април
2022.

8.3.5. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ
ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА

ПЛАН И ПРОГРАМ ТИМА
Програм заштите животне средине подразумева активно учешће појединца, одељења,
разреда, одељењских старешина, наставникa., хигијеничарки,школског мајстора,
родитеља, локалне заједнице, предузећа и удружења у циљу стицања знања о друштвеним,
природним и привредним појавама које преображавају, обогаћују или угрожавају животну
средину, у циљу подстицања, формирања и развијања правилних ставова, навика,
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одговорности и исправног односа ученика према животној средини и непосредном
животном и радном окружењу.
Координатор Тима: Иван Лукић
Чланови Тима:Наставници биологије,географије, Иван Ђинић, Никола Младеновић

Садржај активности

Време реализације

Носиоци активности

Развој еколошке културе
код деце

Током године

Одељенске старешине и
чланови Тима

Еко кодекс-Радионица на
тему „Еколошки
прихватљиво понашање“

Септембар - Октобар

Чланови Тима и ученици

Организовање Еко патрола
и одабир чланова за
контролу еколошког
понашања у школи

Септембар - Октобар

Ученици,одељенске
старешине и чланови Тима

Јесења и пролећна акција
чишћења околине
„Заштитимо планету-друге
нема“

Октобар
Април

Ученици,одељенске
старешине и чланови Тима

Уређење учионица и
кабинета

Током године

Ученици,одељенске
старешине и чланови Тима

Упознавање ученика са
различитим облицима
екосистема и примерима
заштите и загађења
животне средине –
биолошки излети

Октобар
Април,мај

Директор
школе,наставници
биологије и ученици

Прикупљање рециклажног

Током године

Директор
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материјала(стари папир,
пластика,електронски
отпад, лименке)

школе,ученици,одељенске
старешине и наставници
добровољци

Обележавање важнијих
датума:
4.10.Светски дан заштите
животиња
16.10.Дан здраве хране
3.11.Светски дан чистог
ваздуха
1.12.Дан борбе против сиде
22.3.Међународни дан вода
22.4.Дан планете Земље
31.5.Светски дан борбе
против пушења

Током године

Одељенске
старешине,наставници
биологије,хемије,географије
Чланови Тима

Прављење кућица за птице

Март

Ученици, Чланови
Тима,наставници техничког
и информатичког
образовања

Уређење школског
цвећњака – акција
„Поклони цвет школи“

Април

Ученици и наставнии
биологије,помоћни радници
школе

Изложба ученичких радова
од рециклираног
материјала

Април

Ученици,одељенске
старешине и чланови Тима

Реализација месеца
географије

Октобар

Ученици,наставници
биологије и наставници
добровољци

Реализација месеца
биологије

Април

Ученици,наставници
биологије и наставници
добровољци

Реализација месеца хемије

Мај

Ученици,наставници хемије
и наставници добровољци

Проглашење најуредније
учионице и најбољих
еколога у школи (одељења
и ученика)

Јун

Директор школе,ученици и
чланови Тима
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8.3.6. ТИМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА РАСПОРЕДА ЧАСОВА И ДЕЖУРСТВА
УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА
Координатор: Марија Мијић, директор школе
Чланови тима: Биљана Гегић, Бранислав Тарлановић-распоред часова , одељењске
старешине
Број

Активности

1.

Распоред часова

2.

Распоред дежурства наставника

3.

Распоред дежурства ученика

4.

Распоред ,,отворених врата,,

5.

Распоред посета родитеља школи

Носилац
активности
Задужени
наставници
Задужени
наставници
Задужени наставник
Учитељи четвртог
разреда
Одељенске
старешине
Директор

8.4. Инклузивно образовање
Општи циљ: унапређивање квалитета живота деце / ученика са потешкоћама,
талентоване деце као и деце из социјално- маргинализованих група, подстицање развоја
све деце уз девизу ''школа по мери детета''.
Специфични циљеви:
1. Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи
2. Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама,
талентоване и маргинализоване деце

Задаци тима за инклузивно образовање:
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1. Доношење плана и програма рада
2. Организовање активности на основу програма
3. Сарадња са Интерресорном комисијом
3. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и потреба
за додатном подршком
4. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и евалуација
5. Вредновање остварености и квалитета програма рада
6. Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика
7. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју
8. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметљама у развоју
9. Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног
усавршавања наставника
Координатор:Иван Панић , психолог школе
Чланови тима: Директор, психолог, педагог, помоћник директора,Славица Лацковић,
Владислав Десанчић, Небојша Остојић, Светлана Грујић, , Биљана Гегић, Иван Лукић и
Анђелка Павловић, Весна Митровић- Мујовић

8.4.1. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
АКТИВНОСТ
Анализа реализације програма за
инклузивно образовање и рада
тима за претходну школску
годину
Израда плана и програма рада
тима за школску 2021 /2022.
годину
Упознавање НВ, Савета родитеља
и Ученичког парламента са
програмом рада за текућу
школску годину
Анализа актуелне школске
ситуације: на почетку и на крају
школске године:
-број ученика којима је потребна
додатна подршка и врста додатне
подршке
- броју и профилу кадра стучним
за спровођење ИОП-а

НОСИОЦИ

НАЧИН ПРАЋЕЊА

Тим за ИО

Евиденција тима,
извештаји

Тим за ИО

Евиденција, план
рада

Руководилац
тима за ИО

Записник са Н.В,
Савета Родитеља,
УП

Тим за ИО,
Тим за
самовредновање

Чек листе, база
података, евиденције

ВРЕМЕ

VIII,
IX, VI
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Анализа стања :
-број ученика који понављају
разред, долазе из друге средине,
маргинализоване, запуштене деце
Сагледавање потреба за израдом и
применом ИО у првом и по
потреби у осталим разредима
Унапређивање програмапланирање наставе у складу са
могућностима ученика (надарених
ученика и ученика са сметњама у
развоју )
Праћење напредовања ученика
Сарадња са наставницима при
конципирању ИОП-а, праћење
реализације, евалуација ИОПа
Ученичка акција у вези
прихватања различитости, израда
паноа, ппт
Сензибилизација наставникапредавање за наставнике на тему
''Инклузија у школи''
Организовање и реализација
активности о инклузивном
образовању
-Информисање јавности путем
школског сајта-постављање
значајних докумената, активности
-Организовање школских акција:
Ученички парламент (нпр. Дечија
права, толеранција..)
-Организовање темастких
радионица

ППС, Одељењске
старешине

Евиденције

Током
године

Тим за ИО,
Одељенске
старешине

Опсервација
ученика, процене
наставника

IX, Током
године

Тим за ШРТ, Тим
за
Самовредновање,
Тим за ИО

Планови,
Евиденције,
извештаји, продукти

Током
године

Наставници,
ППС,
Тим за ИО,
Наставници
ВТ, Парламент,
Тим за заштиту

Евиденције,
извештаји,педагошки
досије
Евиденције,
извештаји,
педагошки досије
Продукти,
фотографије,
извештаји

Руководилац
тима, Одељенске
старешине

Извештаји,
евиденција
присутних,
коментари родитеља

Тим за ИО

Продукти,
фотографије,
извештаји

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

Током
године

Информатичар,
ППС
Информатичар
ВТ, ЂП,
Одељенске
старешине

Продукти,
фотографије,
извештаји

Током
године

Руководилац
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Јачање професионалних
компетенција наставника путем:
-предавања
-саветодавно
-упућивањем на стручну
литературу
-организовањем семинара
Анализа рада тима и реализације
програма, вредновање резултата
рада
Евалуација програма и предлог за
израду програма за наредну
школску годину

Тим за ИО

Извештаји,
евиденције

Током
године

Тим за ИО

Извештаји,
евиденције

XII, VI

Тим за ИО

Извештаји,
евиденције

VIII
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Оновна школа
„Краљ Александар Карађорђевић“
Прњавор

8.5. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМИРАВАЊА У
УСТАНОВИ
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Превенција насиља, злостављања и занемаривања, као један од приоритета у остваривању
образовно-васпитног рада планира се развојним планом и саставни је део годишњег плана
рада.
У Основној школи ,,Краљ Александар Карађорђевић,, у Прњавору, чланови Тима за
заштиту од насиља у установи, заједно са директором и секретаром школе, дефинисали су
опште циљеве рада на превенцији насиља, злостављања и занемаривања.

ЦИЉЕВИ:
•

Упознавање са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање

•

Усклађивање постојећих подзаконских аката установе

•

Израда Програма за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања у установи

•

Сарадња свих кључних носилаца превенције насиља у школи и локалној заједници

УПОЗНАВАЊЕ СА ПРАВИЛНИКОМ О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У
УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ
АКТИВНОСТИ
•

•

Упознавање Школског
одбора, Савета родитеља,
Наставничког већа и свих
осталих запослених са
Протоколом
Упознавање Ученичког
парламента и свих ученика са
Протоколом

ДИНАМИКА
Септембар, током
школске године

НОСИОЦИ
Директор
Секретар школе

Септембар

Школски педагог
одељенске старешине

УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА УСТАНОВЕ
АКТИВНОСТИ
•

Донети:

•

Правилник о мерама, начину
и поступку заштите и
безбедности ученика за време
боравка у школи и свих
активности које организује
школа
Правила понашања у
установи
Правилник о дисциплинско-

•
•

ДИНАМИКА
Током школске године

НОСИОЦИ
Секретар школе
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•
•

материјалној одговорности
запослених у ОШ ,,Краљ
Александар карађорђевић,, у
Прњавору
Правилник о дежурству
ученика и наставника
Усвојити нове правилнике на
Школском одбору, Савету
родитеља, Наставничком већу
и Ученичком парламенту

Септембар

Директор школе
школски педагог

Акциони план заштите ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
На основу „Приручника за примену Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама“ у издању Министарства просвете Републике
Србије од 2009.године, Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање (Сл.гласник РС“, бр. 46/2019 ), Правилник о поступању установе у случају
сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личност („Сл.
гласник РС“, бр. 65/2018) урађен је акциони план за заштиту ученика од дискриминације насиља,

злостављања и занемаривања у ОШ „Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор.

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Чланови тима у овој школској години су:
1. Марија Мијић, директор школе
2. Слободан Перић, секретар школе
3. Бојана Милинковић, педагог
4. Иван Панић, психолог
5. Бранислав Тарлановић, помоћник директора
6. Андраш Комароми
7. весна Петровић
7. Биљана Гегић
8. Марија Спремић
9. Небојша Остојић
Координатор тима је: Иван Панић, психолог
Насиље се пријављује члановима тима путем Евиденционог листа за пријаву
насиља, на телефоне: 015/282- 001; 015/ 282- 218, е- маил адресу: oska@ptt.rs.
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8.5.1. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ШКОЛСКА 2021/ 2022. ГОДИНА
ВРЕМЕ
САДРЖАЈ, АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ И
НАЧИН И
САРАДНИЦИ
ИСХОДИ
IX
Чланови Тима Направљена
•
Анализа стања у школи и увид у
X
анализа стања
присутност насиља у школи и сагледавање за
заштиту
у школи,
облика насиља;
ученика,
извештаја о
•
Анализа извештаја стручних већа о
ученички
екскурзијама
реализованим екскурзијским путовањима,
парламент,
и понашању
са акцентом на понашање ученика и
наставници
ученика
сагледавање односа међу ученицима,
приликом
степен сарадње, уважавања и толеранције;
онлајн рада,
упутство за
•
Анализа рада током трајања пандемије
наставнике о
корона вируса и учења на даљину, везано
текућим
за понашање ученика ван и у дигиталном
активностима,
простору
евиденција
•
Подршка ученицима, наставницима и
појединачних
родитељима поводом безбедног понашања
случајева
у школи и придржавања мера у школи с
насиља,
обзиром на пандемију корона вируса;
записници са
•
Пружање потребне помоћи
одржаних
наставницима, одељењским старешинама у
састанака
примени програма превентивних и
интервентних активности;

XI

•

Сарадња са ученичким парламентом,
Саветом родитеља;

•

Посредовање и помоћ у решавању
случајева насиља другог и трећег нивоа и у
изузетним случајевима првог нивоа;

•

Планирање и реализација предвиђених
активности

•

Анализа стања у школи и увид у
присутност насиља у школи и сагледавање
облика насиља;

•

Подршка ученицима, наставницима и
родитељима поводом безбедног понашања
у школи и придржавања мера у школи с
обзиром на пандемију корона вируса;

•

Пружање потребне помоћи
наставницима, одељењским старешинама у

Чланови Тима
за
заштиту
ученика,
ученички
парламент,
наставници

Направљена
анализа стања
у школи и
достављених
извештаја,
упутство за
наставнике о
текућим
активностима,
евиденција
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примени програма превентивних и
интервентних активности;

XII

I
II

•

Праћење реализованих активности
одељењских заједница;

•

Реаговање у случајевима насиља,
сарадња са ученицима и родитељима,
спољном мрежом заштите;

•

Ажурирање сајта школе
информацијама о активностима Тима

•

Анализа стања у школи, увид у
присутност насиља у школи и сагледавање
облика насиља;

•

Праћење реализације активности у
складу са програмом превенције и
интервенције;

•

Подршка ученицима, наставницима и
родитељима поводом безбедног понашања
у школи и придржавања мера у школи с
обзиром на пандемију корона вируса

•

Припрема извештаја о раду Тима на
крају првог полугодишта;

•

Реаговање у случајевима насиља,
сарадња са ученицима, родитељима и
спољном мрежом заштите

•

Анализа и усвајање извештаја о раду
Тима на крају првог полугодишта текуће
школске године;

•

Подршка ученицима, наставницима и
родитељима поводом безбедног понашања
у школи и придржавања мера у школи с
обзиром на пандемију корона вируса;

Чланови Тима
за заштиту
ученика

Чланови Тима
за заштиту
ученика

појединачних
случајева
насиља,
записници са
одржаних
састанака,
евиденција и
документација
која је одраз
комуникације
између школе
и установа
спољне мреже
заштите
Направљена
анализа стања
у школи,
достављених
извештаја,
упутство за
наставнике о
текућим
активностима,
евиденција
појединачних
случајева
насиља,
евиденција и
документација
која је одраз
комуникације
између школе
и установа
спољне мреже
заштите,
записници са
одржаних
састанака
Направљена
анализа стања
у школи,
достављених
извештаја,
упутство за
наставнике о
текућим
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III
IV

V
VI

•

Припрема презентација за наставнике,
родитеље и ученике у циљу едукације и
повећања компетенција за реаговање у
случајевима насиља и едукације о примени
протокола у одговору на дискриминацију,
насиље, злостављање и занемаривање у
школи;

•

Сарадња са стручним тимовима школе
и пружање подршке у раду Стручном тиму
за инклузивно образовање;

•

Реаговање у случајевима насиља,
сарадња са ученицима, родитељима,
наставницима и спољном мрежом заштите

•

Анализа стања у школи и увид у
присутност насиља у школи и сагледавање
облика насиља;

•

Подршка ученицима, наставницима и
родитељима поводом безбедног понашања
у школи и придржавања мера у школи с
обзиром на пандемију корона вируса;

•

Пружање потребне помоћи
наставницима, одељењским старешинама у
примени програма превентивних и
интервентних активности;

•

Праћење реализованих активности
одељењских заједница;

•

Реаговање у случајевима насиља,
сарадња са ученицима, родитељима и
спољном мрежом заштите;

•

Анализа рада Тима и договор о
активностима за наредни месец;

•

Праћење активности ученичког
парламента и степена укључивања ученика
у процес превенције насиља вршњачким
посредовањем;

•

Ажурирање сајта школе
информацијама о активностима Тима

•

Анализа стања у школи и увид у
присутност насиља у школи и сагледавање
облика насиља;

Чланови Тима
за заштиту
ученика

Чланови Тима
за заштиту
ученика

активностима,
израда
посебних
презентација,
евиденција и
документација
која је одраз
комуникације
између школе
и установа
спољне мреже
заштите,
записници са
одржаних
састанака
Направљена
анализа стања
у школи,
достављених
извештаја,
упутство за
наставнике о
текућим
активностима,
евиденција и
документација
која је одраз
комуникације
између школе
и установа
спољне мреже
заштите,
записници са
одржаних
састанака

Направљена
анализа стања
у школи,
достављених
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VII
VIII

•

Подршка ученицима, наставницима и
родитељима поводом безбедног понашања
у школи и придржавања мера у школи с
обзиром на пандемију корона вируса;

•

Пружање потребне помоћи
наставницима, одељењским старешинама у
примени програма превентивних и
интервентних активности;

•

Праћење реализованих активности
одељењских заједница;

•

Анализа извештаја одељењских
старешина о активностима одељењских
заједница;

•

Сарадња са стручним тимовима школе
и пружање подршке у раду Стручном тиму
за инклузивно образовање

•

Анализа рада Тима за заштиту ученика
на крају другог полугодишта;

•

Реаговање у случајевима насиља,
сарадња са ученицима, родитељима и
спољном мрежом заштите;

•

Конституисање Тима за заштиту
ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања;

•

Израда годишњег програма рада Тима
за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања;

•

Анализа и усвајање извештаја о раду
Тима за завршену школску годину;

•

Анализа рада Тима и договор о
активностима за наредни месец

извештаја,
упутство за
наставнике о
текућим
активностима,
евиденција и
документација
која је одраз
комуникације
између школе
и установа
спољне мреже
заштите,
записници са
одржаних
састанака

Чланови Тима
за заштиту
ученика

Направљена
анализа стања
у школи,
записника са
састанака
Тима,
извештај о
раду Тима са
истакнутим
тачкама
фокуса Тима у
наредном
периоду
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8.5.2. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
8.5.2.1. ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ
Формирање и
представљање Тима за
заштиту ученика
Наставничко веће
- Упознавање са
Правилником о Протоколу
поступања у установи у
одговору на насиље,
злостављање и
занемаривање,
- упознавање са улогом
школског Тима и
задужењима сваког члана
колектива
Савет родитеља и
Школски одбор
- Упознавање са
Правилником о Протоколу
поступања у установи у
одговору на насиље,
злостављање и
занемаривање,
- упознавање са правилима
понашања у школи,
- информисање о
активностима школе у овој
области,
- упознавање са Акционим
планом заштите ученика
Родитељски састанци
- Информисање родитеља у
свим одељењима о
протоколу за заштиту
ученика од насиља,
злостављања и
занемаривања,
- упознавање са правилима
понашања у школи,
- информисање о

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар

ЗАДУЖЕНА ОСОБА
Директор, наставничко
веће

Септембар

Секретар школе

Септембар

Директор
Педагошко-психолошка
служба

Септембар и током године

Одељењски старешина
Представник Савета
родитеља
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активностима школе у овој
области, и са Акционим
планом заштите ученика,
- укључивање родитеља у
превентивне и интервентне
активности,
- упознавање са
последицама кршења
правила школе
Aнкетирање ученика о
деструктивном понашању..
(извештај: Наставничком
већу, Савету родитеља,
Ученичком парламенту)
Презентација са
дискусијом за ученике и
родитеље (слободно
присуство) на тему
дигиталног насиља
Стручно усавршавање
наставника
- План стручног
усавршавања ради
унапређивања компетенција
наставника за превентивни
рад
Едукација ученика –
медијација
- Оснаживање ученика у
улози медијатора у сукобу
Информативни пано
- Информације о заштити
ученика, за ученике и
родитеље
Ученички парламент
- Упознавање са
Правилником о Протоколу
поступања у установи у
одговору на насиље,
злостављање и
занемаривање
- упознавање са Акционим
планом заштите ученика,
- учешће у доношењу
правила понашања на нивоу
школе,

Новембар/децембар

Педагог/ психолог

Током године

Педагог/ психолог

Током године

Директор

Током године

Педагошко-психолошка
служба
Ученичке секције

Током године

Тим за заштиту
Ученички парламент

Током године

Координатор ученичког
парламента
у сарадњи са
наставницима
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- покретање и организовање
креативних садржаја
ученичког слободног
времена.(игранке,
литерарно-песнички
сусрети, изложбе...)
- обележавање Дана
толеранције кроз рад на
паноу којим би се појаснио
појам
дискриминације/толеранције
Одељењска заједница
- Организовање активности
поводом Међународног дана
борбе против вршњачког
насиља,
- радионице на теме
асертивне комуникације,
контроле беса, деескалације
сукоба,
- изложба на паноу (у
учионици и холу школе)
радова ученика првог
циклуса са порукама о
другарству и избегавању
насилништва
Одељењска заједница
- Дискусија у оквиру
одељењске заједнице на
тему конструктивног
решавања конфликата,
- подстицање кооперативних
активности међу ученицима
једног одељења
Организовање дежурстава
наставника
Организовање помоћног
техничког особља
- Осигуравање безбедности
ученика у школи
- редовно вођење књиге
дежурстава у којој се воде
подаци о нарушавању реда и
школских правила
понашања

Последња недеља
фебруара

Педагошко-психолошка
служба
Одељењске старешине од
првог до осмог разреда

Током године

Одељењске старешине од
првог до осмог разреда

Током године

Директор
Наставници
Помоћно техничко
особље
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Српски језик
- Писмени задатак из
српског језика на тему
вршњачког насиља
Свет око нас
- Могући конструктивни
начини реаговања на
фрустрацију
Физичко васпитање и
школски спорт
- Спортско прихватање
неуспеха и развој
самоконтроле, поштовање
фер-плеј игре,
- Спортски дан посвећен
безбедности и сигурном
окружењу
Грађанско васпитање
- Развој друштвено
одговорног понашања,
усвајање друштвених
норми, прихватање
последица њиховог кршења,
развој свести о
равноправности,
заједништву
Верска настава
- Развијање толеранције,
прихватање различитости,
толеранција према особама
другачије вероисповести,
обичаја, и др.
Географија
- Развијање саосећања и
бриге о другима на основу
примера хуманитарне
помоћи угроженим
подручјима – недостатак
хране, воде, земљотреси,
поплаве, последице
временских непогода,
последице ратова,
избеглички кампови и
хуманитарне катастрофе

Током године

Наставници српског
језика

Током године

Учитељи

Током године

Наставници физичког
васпитања

Током године

Наставници грађанског
васпитања

Током године

Наставници верске
наставе

Током године

Наставници географије
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Историја
- Анализа развоја дечјих и
људских права
Биологија
- Стицање знања о
психоактивним супстанцама
које изазивају болести
зависности, и њиховим
утицајима на организам и
социјалне односе појединца,
- формирање и развијање
ставова, вештина и знања
која ће бити препрека
негативном утицају
вршњака у погледу
коришћења ових супстанци
Учествовање Тима у
планирању и изради ИОПа, ради заштите ученика од
насиља
Ликовна култура
- Радови на тему „Стоп
вршњачком насиљу“
Презентација са
дискусијом
- Трговина људима и децом
- Болести зависности од
психоактивних супстанци,
играња видео игрица,
спортског клађења...
Ваннаставне активности
- Укључивање што већег
броја ученика у ваннаставне
активности и ученичке
секције,
- јавна презентација
резултата рада

Током године

Наставници историје

Током године

Наставници биологије

По потреби

Члан Тима за заштиту
ученика

Током године

Наставници ликовне
културе

Током године

МУП

Током године

Наставници задужени за
рад секција
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Сајт школе
- Промоција ученичких
достигнућа, радова ученика
о пријатељству,
толеранцији, емпатији...
- линкови ка водичима,
презентацијама и другим
корисним изворима знања за
родитеље и ученике на тему
сузбијања насиља
Вођење документације
- Обрада података о
учесталости инцидената,
пријава насиља,
заступљености облика и
нивоа насиља, броју
васпитно-дисциплинских
поступака, броју и ефектима
оперативних планова
заштите, оствареним
активностима из плана рада
тима, оствареним обукама и
стручним усавршавањем у
превенцији насиља, степену
и квалитету укључености
родитеља у живот и рад
установе, и др.
Евалуација
- Информисање (извештај)
Наставничког већа и Савета
родитеља о реализацији
Акционог плана за заштиту
ученика

Директор
Заменик директора
Координатор Тима за
заштиту

Током године

Током године

Јун

Координатор Тима за
заштиту ученика

Одељењске старешине од
првог до осмог разреда
Тим за заштиту ученика

8.5.2.2. ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

према нивоима насиља, злостављања и занемаривања
На првом нивоу, са учеником који je направиo лакши преступ, тј. насиље првог нивоа, ометање
наставе, изазивање нереда, недолично понашање - обавезно се васпитно ради, али се не води
дисциплински поступак. Он ипак може бити кажњен опоменом, укором разредног старешине или
одељењског већа, а може му, али и не мора бити смањена оцена из владања. На првом нивоу
активности преузима одељењски старешина, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног
васпитног рада са одељенском заједницом, групом ученика и индивидуално. Ако то не уроди
плодом, ако се насиље понавља или исти ученик више пута трпи насиље првог нивоа, треба да се
укључе и други органи школе.
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1. Физичко
насиље

Емоционално/
психичко насиље

Социјално
насиље

Сексуално
насиље и
злоупотреба

Насиље
злоупотребом
информативних
технологија

Ударање чврга,
гурање,штипање,
гребање,гађање,
чупање,уједање,
саплитање,
шутирање,
прљање,
уништавање
ствари

Омаловажавање,
оговарање,вређање,
ругање,називање
погрдним именима,
псовање,
етикетирање,
имитирање,
„прозивање“

Добацивање,
подсмевање,
искључивање
из групе или
заједничких
активности,
фаворизовање
на основу
различитости,
ширење
гласина

Неумесно са
сексуалном
поруком:
добацивање,
псовање,
ласцивни
коментари,
ширење прича,
етикетирање,
сексуална
недвосмислена
гестикулација

Узнемиравање
позивањем,
слање
узнемирујућих
СМС и ММС
порука

На другом нивоу активности предузима одељењски старешина у сарадњи са педагогом,
психологом, директором, односно Тимом за заштиту, уз обавезно учешће родитеља, у смислу
појачаног васпитног рада. Уколико појачан васпитни рад није делотворан, ОС доставља писани
захтев директору школе за покретање васпитно-дисциплинског поступка. Директор покреће
васпитно-дисциплинки поступак и изриче меру, у складу са Законом.

Насиље другог нивоа и поновљено насиље првог нивоа третирају се као лакша повреда
обавеза ученика
2.

Физичко
Насиље

Шамарање,
ударање,
гажење,цепање
одела,»шутке»,
затварање,
пљување,
отимање и
уништавање
имовине,измицање
столице,чупање за
уши и косу

Емоционално/
психичко
насиље

Социјално
насиље

Сексуално
насиље и
злоупотреба

Насиље
злоупотребом
информативних
технологија

Уцењивање,
претње,
неправедно
кажњавање,
забрана
комуницирања,
искључивање,
манипулисање

Сплеткарење,
ускраћивање
пажње
од стране групе
(игнорисање),
неукључивање,
неприхватање,
манипулисање,
искоришћавање

Сексуално
додиривање,
показивање
порнографског
материјала,
показивање
интимних
делова
тела,свлачење

Оглашавање,
снимање и слање
видео
записа,злоупотреба
блогова,форума и
четовања, снимање
појединаца против
њихове воље,
снимање насилних
сцена,
дистрибуирање
снимака и слика

На трећем нивоу, активности предузима директор са Тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање
родитеља, мада се они могу искључити ако се процени да је њихово присуство штетно. Директор
мора да поднесе пријаву полицији и Центру за социјални рад и да обавести надлежну Школску
управу у року од 24 сата од инцидента. Овде је покретање васпитно-дисциплинског поступка
обавезно, а школа мора да третира насиље трећег нивоа као тежу повреду обавеза ученика.
Пријаве полицији, ЦСР-у и Министарству обавезно се подносе и у случају да Тим за заштиту од
насиља и директор нису у стању да процене ниво насиља.
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3.

Физичко
насиље

Туча, дављење,
бацање,
проузроковање
опекотина и других
повреда,
ускраћивање хране и
сна, излагање
ниским
температурама,
напад оружјем

Емоционално/ Социјално
психичко
насиље
насиље

Сексуално
Насиље
насиље и
злоупотребом
злоупотреба информативних
технологија

Застрашивање,
уцењивање уз
озбиљну претњу,
изнуђивање
новца или
ствари,
ограничавање
кретања,
навођење на
коришћење
наркотичких
средстава и
психоактивних
супстанци...

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

Претње,
изолација,
малтретирање
групе према
појединцу или
групи,
организовање
затворених
група
(кланова), које
за последицу
има
повређивање
других

Снимање
насилних сцена,
дистрибуирање
снимака и слика,
дечја
порнографија

Кораци могу бити у односу на следећу ситуацију:
•
•
•

У случајевима насиља или сумње да се насиље дешава међу
децом/ученицима.
У случајевима када је дете/ученик изложен насиљу или постоји сумња да је
дете/ученик изложен насиљу од стране одрасле особе запослене у установи.
У случајевима када је дете/ученик изложен насиљу или постоји сумња да је
дете/ученик изложен насиљу од стране одрасле особе која није запослена у
установи.

Редослед поступања у интервенцији:
1. Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања.
Откривање, сазнање о насиљу је први корак у заштити ученика. Улога професионалца и
особе која ужива поверење ученика је веома важна. Реакције ученика који трпе насиље,
посебно емоционално или социјално, тешко је опазити. Ученици различито реагују:
повлаче се, раздражљиви су, агресивни, преосетљиви и сл.
2. Прекидање, заустављање насиља
(обавеза свих који имају било какво сазнање или сумњу да се насиље догађа)
Запослени су у обавези да зауставе насиље или обавесте надлежне у установи.
• Поједине ситуације физичког насиља захтевају хитно и истовремено реаговање,
збрињавање учесника, обавештавање родитеља и неодложно укључивање релевантних
институција (здравствена установа, полиција, ЦСР);
• Емоционално или социјално насиље такође треба зауставити што пре. Ученику који
трпи насиље треба пружити разумевање, поверљивост и сигурност;
• Ако постоји сумња на било који облик породичног насиља, наставник обавештава Тим,
који даље предузима кораке уз консултације са Центром за социјални рад.

3. Смиривање ситуације
(подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, разговор са учесницима и посматрачима)
172

Основна школа „Краљ Александар Карађорђевић” Прњавор
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Уколико се дешава физичко или снажно вербално насиље, у првом моменту је најважније:
• да се актери након раздвајања умире;
• да се обезбеди прикладан простор и време за разговор;
• потражи помоћ колега, стручне службе или Тима ако је потребно;
• објасни учесницима да је циљ да се сукоб реши и да ће обе стране имати прилику да
испричају шта се догодило.
• договори са учесницима да се саслушају без прекидања, да не вређају једни друге, да
говоре искрено
• важно је да се делује синхронизовано, да се разговор са ученицима о истој ситуацији не
обавља више пута од стране различитих запослених, већ да се у оквиру унутрашње
заштитне мреже обезбеди проток информација важних за ефикасно реаговање.
3. Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција
По потреби (прва помоћ, лекарска помоћ, полиција, ЦСР...) одмах након заустављања насиља.
4. Консултације и процена нивоа ризика за безбедност
У овој фази Тим процењује степен ризика и одлучује на који начин ће решавати случај, да ли ће га
самостално решавати или ће укључити друге релевантне институције.
Неопходно је водити рачуна о поверљивости података, заштити приватности и стављању интереса
детета изнад интереса родитеља, школе, струке и др. Подаци до којих се дође поверљиви су и могу се
ставити на располагање само службеним лицима ангажованим у поступцима заштите ученика од
насиља.
У консултацијама треба:
• изнети детаљан, објективан опис насиља, без процена и тумачења, водећи рачуна о приватности
детета/ученика и других учесника у насиљу;
• одредити улоге, задатке и одговорности у установи;
• идентификовати улогу, задатке и професионалну одговорност других учесника/стручњака;
• донети одлуку о начину реаговања и праћења.
5. Мере и активности
Предузимају се за све нивое насиља и злостављања.План заштите се прави за конкретну ситуацију
другог и трећег нивоа за све учеснике насиља.
План заштите садржи:
- активности усмерене на промену понашања – појачан васпитни рад, рад са родитељима, рад са
одељењском заједницом, укључивање ученичког парламента и Савета родитеља, а по потреби
и органа управљања;
- носиоце активности, временску динамику, начине укључивања свих учесника насиља у
заједницу.
Тим процењује да ли постоји сем потребе за појачаним васпитним радом, потреба прилагођавања
образовног рада или припрема индивидуалног образовног плана.
Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор.
6. Ефекте предузетих мера и активности прате одељењски старешина, Тим за заштиту,
психолог и педагог ради провере успешности предузетих заштитних мера и вредновања
поступака и процедура који су примењени у односу на све учеснике насиља и даљег
планирања заштите.
8.5.2.3. Документација, анализа, извештавање

Сваки акт насиља мора се евидентирати у складу са договореним начином евидентирања у установи.
Евиденцију о случајевима насиља води, пре свега, одељенски старешина, а Тим уколико се
укључује у интервенисање. Одељењски старешина бележи насиље на првом нивоу, прати
ефекте предузетих мера и подноси извештај Тиму за заштиту.
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Укључивање Тима за заштиту је на другом и трећем нивоу насиља. Све службене белешке у вези са
насиљем води, чува и анализира за потребе установе одговорни члан Тима за заштиту.
Тим подноси извештај директору два пута годишње.
Директор извештава орган управљања, Савет родитеља и ученички парламент.
Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег извештаја о раду школе и
доставља се Министарству просвете.
Ради свеобухватног увида, потребно је анализирати укупне податке (број, облике насилног понашања
и предузете мере) достављати стручној служби, Тиму и директору школе.
У обрасце се уписује: шта се догодило, ко су учесници, како је пријављено насиље, какве су
последице, шта се предузело, на који начин су укључени родитељи, разредни старешина, стручна
служба, професионалци из других институција, као и начини на који ће ситуација бити праћена итд.
Документација треба да се чува код стручне службе или директора, поштујући принцип
поверљивости података.

8.5.3. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ВРЕЂАЊА
УГЛЕДА, ЧАСТИ И ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ
8.5.3.1. ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства
личности, јесу мере и активности које предузима установа да се предупреди сваки облик
дискриминаторног понашања, као и понашања којим се вређа углед, част или достојанство
личности у било ком од односа, и подигне свест свих у установи о његовим негативним
последицама на лица, групу лица, односно установу. Превентивним мерама и
активностима у установи ствара се сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера
сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, развија позитиван систем вредности.
Запослени су одговорни за своје изјаве и понашања којима се испољава и промовише
дискриминаторно понашање, стереотипи, предрасуде и нетолеранција према
припадницима мањинских и осетљивих друштвених група, посебно у случају сметњи у
развоју и инвалидитета, здравствених тешкоћа, недовољног познавања српског језика или
језика на коме се изводи настава, ризика од напуштања образовања и др.
Садржај активности

Време реализације

Носиоци активности

Формирање и представљање
тима за заштиту ученика
Савет родитеља и школски
одбор
- Упознавање са поступањем
установе у случају сумње или
утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа,
части или достојанства
личности,
- упознавање са правилима
понашања у школи,
- информисање о

Септембар

Директор, наставничко веће

Септембар

Директор
Педагошко - психолошка
служба
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активностима школе у овој
области,
- упознавање са акционим
планом заштите ученика
Родитељски састанци
- Информисање родитеља у
свим одељењима о поступању
установе у случају сумње или
утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа,
части или достојанства
личности,
- упознавање са правилима
понашања у школи,
- информисање о
активностима школе у овој
области,
- упознавање са акционим
планом заштите ученика,
- укључивање родитеља у
превентивне и интервентне
активности,
- упознавање са последицама
кршења правила понашања

Информисање Ученичког
парламента о Правилнику
који се спроводи у случају
сумње или утврђеног
дискриминаторног
понашања и вређања
угледа, части или
достојанства личности
Сарадња са ЦСР, МУП,
Домом здравља „Шабац“
Часови одељењске
заједнице
- Дискусија на тему
различитости,
индивидуалних разлика и
толеранције,
- подстицање
кооперативних активности
међу ученицима
Укључивање већег броја
ученика поводом
организовања и учешћа у
културним
манифестацијама

Септембар и током године

Одељењски старешина

Представник Савета
родитеља

Током године

Педагог
Психолог

По потреби

Чланови Тима

Током године

Одељењске старешине

Током године

Одељењске старешине
Стручни сарадници
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(приредбе за Светог Саву,
Видовдан, и друге важне
датуме у школском
календару)
Стручно усавршавање
наставника ради
унапређивања компетенција
за промовисање и развијање
културе људских права,
интеркултуралности,
толеранције, превазилажење
стереотипа и предрасуда код
учесника у образовању, рад у
мултикултуралној групи,
односно одељењу, стварање
инклузивног окружења,
препознавање
дискриминације и целисходно
реаговање на
дискриминаторно понашање
Предавање - презентација за
родитеље и ученике на тему
стереотипа и предрасуда

Током године

Директор

Током године

Психолог

Анализа документације,
упоређивање са
претходним годинама
Саветодавни рад са
ученицима

Током године

Педагог
Психолог

Током године

Психолог
Педагог

Стручни сарадници

8.5.3.2. ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

У установи се интервенише када постоји основана сумња или утврђено вређање
угледа, части или достојанства или дискриминаторно понашања из предрасуда према
лицу, нарочито млађем, слабијем, са сметњама у развоју и инвалидитетом, а према родном
идентитету, полу, сексуалној оријентацији, раси, боји коже, верској и националној
припадности, језику, имовном стању, социјалном и културном пореклу и другим и
претпостављеним или стварним личним својствима.
Присутни запослени и дежурни наставник, као и сваки наставник, стручни
сарадник, одељењски старешина, дужан је да на целисходан начин увек реагује и обезбеди
заштиту учесника у образовању од сваког облика дискриминације и дискриминаторног
понашања, заустављањем понашања које се непосредно врши и смиривањем
дискриминисаног лица, извршиоца дискриминације и посматрача.
Установа поступа по следећем редоследу при постојању сумње, односно утврђеног
дискриминаторног понашања:
1. проверавање добијених информација- чиме се сумња одбацује те појачава
васпитни рад, или потврђује те поступа даље у складу са Правилником.
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2. заустављање дискриминаторног понашања и смиривање свих учесника у
ситуацији - што је обавеза свих запослених.
3. обавештавање и позивање родитеља
4. прикупљање релевантних информација и консултације. Тим прикупља све
релевантне информације, консултује, осим директора, и одељењског
старешину, дежурног наставника, другог запосленог као очевица, представника
ученичког парламента. Тим за заштиту информише родитеље и укључује их у
појачан васпитни рад и план заштите од дискриминације.
Када се дискриминаторно понашање десило ван простора установе, у било
које време, у школи се предузимају мере појачаног васпитног рада без вођења
васпитно-дисциплинског поступка. Када се дискриминаторно понашање десило
у просторијама школе за време трајања образовно- васпитног рада предузимају
се мере појачаног васпитног рада, покреће се, води и завршава васпитнодисциплински поступак у складу са Законом. Процену нивоа увек врши Тим за
заштиту ученика. Процена нивоа дискриминаторног понашања се одређује
према следећој матрици:
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5. Предузимање мера према учеснику у образовању. План заштите сачињава се
за конкретну ситуацију сваког од нивоа и за све учеснике - дискриминисано
лице, извршиоца дискриминације и сведоке. План заштите од дискриминације
сачињава Тим за заштиту ученика у сарадњи са одељењским старешином,
директором и родитељем, а по потреби се укључују и представници одељењске
заједнице, ученичког парламента, као и учесници у дискриминацији. Директор
обавештава надлежну ШУ у року од 24 часа од момента када је
дискриминаторно понашање трећег нивоа пријављено.
6. Праћење ефеката предузетих мера и активности води установа.
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8.6. ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Координатор: Марија Мијић, директор
Чланови тима:Бранислав Тарлановић– помоћник директора, Слободан Перић-секретар
школе, Милица Миленковић, и Станисав Крстић.

8.6.1. Програм сарадње са локалном самоуправом

УСТАНОВЕСАДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Министарство
Завршни испит, текућа
просвете, Школска
управа Вањевоодељење у Шапцу
Градска управа
града Шапца

Месне заједнице
Прњавор, Рибари,
Петковица

питања
-Организивање превоза
ученика и запослених у школи
( свакодневно као и за
такмичења ученика и друге
манифестације)
-Капиталне инвестиције
( одржавање и реновирање
школских зграда и простора,
јавне набавке)
- Набавка канцеларијског и
другог материјала потребног
за нормално функционисање
школе
-Организација општинског
такмичења за други страни
језик у нашој школи
-Учешће у акцији безбедности
у саобраћају за ученике првог
разреда“ Пажљивкова
правила“
- Сарадња са просветном
инспекцијом
( редовни обилазак школа,
текућа питања)
Поред свакодневне сарадње
по разним питањима као
посебне активности за ову
годину издвајају се:
Прњавор: учешће у
активностима братимљења МЗ
и школе са општином Агеос
Матеос у Грчкој

НОСИОЦИ

ДИНАМИКА

Директор ,
ПП служба

Током године

Директор
Шеф
рачуноводства
Секретар школе

Актив страних
језика
Учитељи првог
разреда, педагог
Директор, секретар

Директор

Током године

Септембар
Октобар
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Сарања на капиталним
радовима у школи: увођење
грејања у спортску салу
Рибари: сарадња на радовима
везаним за реновирање фасаде
школе и зграде старе школске
кухиње
Петковица: сарадња везана за
уређење школског простора
Упис будућих првака
Упознавање предшколаца са
простором школе,
библиотеком
Заједничке посете
позоришним предтавама,
Организовање заједничких
приредби

Предшколска
установа
“ Наше дете“ ,
Одељење у
Прњавору,
Рибарима и
Петковици

Центар за стручно
усавршавање , Шабац

Директор
Секретар
ПП служба
Учитељи првог и
четвртог разреда
библиотекари

Организовање стручног
усавршавања за запослене

Током године

током године
Директор ,
Координатор за
стручно усавршавање

Основне и средње школе
града Шапца

Регионални
центар
таленте, Лозница

за

Сарадња са Црвеним крстом
– подружница у Прњавору

Сарадња са Центром за
социјални рад Шабац

Сарадња са МУП Шабац и Прњавор

Учешће по позиву школа и
пријем ученика других школа на
активностима које организује
наша школа
Такмичења ученика
Тестирање ученика, учешће
на смотри талената

Директор
ПП слушба
Задужени наставници

Укључивање у хуманитарне
акције, здравствена пропаганда,
просвећивање, спортске
активности, учешће ученика на
конкурсима, такмичењима и
другим активностима у
организацији Црвеног крста.

Учешће у давању мишљења и
одређених података о ученицима
са проблемима у понашању и/или
учењу.
Захтев за интервенцијом и
укључивањем ЦСР у појединим
ситуацијма.

Одељењске
старешине
Директор
Педагог
Представници ЦСР

Реализација едукативних
предавања

Директор
Педагог

током године

током године
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Редовни контакти при текућим
проблемима.

Сарадња са подружницом
Друштва за неговање
традиције ослободилачких
ратова од 1914-1918. годинеПрњавор

Сарадња са Спортским
савезом Шабац

Сарадња са спортским
клубовима

Предавања, представљање
публикација, трибине
Учешће наших ученика на
приредбама
Обележавање 30. Децембра- Дана
Светих великомученика
прњаворских
Посета гробу Арчибалда Рајса у
Београду
Учешће у Кросу РТС-а
Организација спортских
такмичења

Презентације и представљање
заинересованим странама
Упознавање са постигнутим
резултатима

Представници МУП-а
Наставници

Директор
Актив наставника
Историје,
Тим за културну и
јавну делатност

Током године
Децембарјануар
август

Директор
Актив наставника
физичког, учитељи

Током године

Одељенске старешине
Наставници физичког
васпитања

Током године

8.7. ТИМ ЗА ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА
Координатор: Иван Ђинић
Тим за пројекте чине: директор Марија Мијић, помоћник директораБранислав Тарлановић,
Милица Миленковић, наставник разредне наставе и наставници физичког васпитања
Станисав Крстић и Иван Ђинић, Далибор Остојић, наставник информатике

МЕСЕЦ

IX

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИАКТИВНОСТИ
• Праћење активних конкурса
• Праћење пројеката у фази
рализације
•

X
•

Препознавање критичних
области у којима је потребно
пројектно превазилажење
слабости с циљем
побољшања рада школе
Праћење активних конкурса

НОСИОЦИ/
ЗАДУЖЕЊА
Тим за пројекте
Тим за пројекте
Педагошко
колегијум
Тим за стручно
усавршавање
Тим за ШРП
Ђачки

Одговорна особа
ЂинићИван

МаријаМијић

МијићМарија
Бранислав
Тарлановић

181

Основна школа „Краљ Александар Карађорђевић” Прњавор
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

Парламент
•
XI

•
•

•
XII-VIII
•

Презентација пројектних
могућности
Израда пројектних идеја
Учешће у пројекту НВО и
других удружења. развој
партнерских односа
Обука запослени за писање
пројектних предлога (4-6
часова)
Праћење активних конкурса

Тим за пројекте
Председници
свих тимова,
Педагошко
колегијум

МилицаМиленковић
СтанисавКрстић

ЂинићИван

Тим за пројекте

МаријаМијић
Далибор Остојић

8.8. ТИМ ЗА ПРЕГЛЕД МАТИЧНИХ КЊИГА, ПЛАНОВА И
ВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДНЕВНИКА
Чланови тима: Бојана Милинковић,психолог ,библиотекари и директор.
Координатор за електронски дневник је Бранислав Тарлановић

8.9. ТИМ ЗА ПОПИС ИНВЕНТАРА
Координатор: Станисав Крстић

Чланови тима:,Весна Петровић, Срђан Ивковић, Владислав Десанчић, Ружа Петровић и
Бранислав Тарлановић, Мирјана Малетић, Весна Митровић- Мујовић

8.10. ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА
Координатор: психолог
Даровити ученици:педагог, психолог, одељенски старешина, предметни наставник
Нови ученици: Бојана Милинковић-педагог
Ученици из социјално маргинализованих група: педагог, психолог, одељенски старешина
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8.11. ТИМ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТЕ И НАСТАВУ У
ПРИРОДИ
Координатор: Андраш Комароми
Чланови тима: Одељенске старешине од 1-ог до 8-ог разреда
-

С обзиром на допис Министарства о одлагању екскурзија за друго полугодиште, а
из разлога актуелне епидемиолошке ситуације, Наставничко веће је донело одлуку
да се о плану екскурзија разматра по стабилизацији ситуације, а план ће бити
убачен у Анекс.

8.12. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
Координатор: Андраш Комароми
Чланови тима: Марија Мијић-директор, Иван Панић-психолог, Бојана Милинковићпедагог, одељенске старешине осмих разреда.

8.12.1. ПЛАН И ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Циљ ове делатности у школи је да допринесе вишестраном развоју позитивних
аспеката личности ученика, и као такву нужно је организовати је систематски и
континуирано у свим разредима. Основни задаци на том плану су:
•
упознавање, праћење и подстицање развоја и индивидуалних карактеристика
личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово
подстицање да и сами свесно доприносе сопственом професионалном развоју,
•
упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег васпитања и
образовања и њихово оспособљавање за самостално прикупљање информација које се
односе на све врсте рада и систем средњег образовања,
•
формирање правилних ставова према раду,
•
подстицање ученика на испитивачко, експлоративно понашање према себи и свету
рада и занимања,
•
оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење
реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања,
•
успостављање сарадње са родитељима ученика и њихово оспособљавање за
пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја,
•
успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети
успешнијем професионалном развоју ученика.
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Реализација ових задатака одвијаће се према следећем програму:

Садржај активности

1. Упознавање, праћење и
подстицање развоја
карактеристика личности
ученика значајних за
професионално усмеравање
а) Сагледавање здравственог
стања и физичког развоја ученика
уз евиденцију израженијих
физичких недостатака и
деформитета
б) Предузимање мера да се
професионални развој ученика
одвија у складу са овим
карактеристикама
в) Организовање израде писмених
и ликовних радова на тему „Моје
будуће занимање”, приказ и
расправа
г) Идентификовање ученика 1., 4.
и 7. разреда и упућивање на
испитивање у циљу утврђивања
њихове интелигенције,
даровитости и подстицања
образовног и професионалног
развоја
д) Идентификовање ученика који
испољавају знаке за друге врсте
даровитисти (уметничку, математичку, језичку, спортску и
друге)
ђ) Праћење развоја
професионалних интересовања
ученика уз сагледавање нивоа
усклађености са идентификованим
способностима
2. Стицање и проширивање
основних знања о раду,

Разред

Организациони
облик – подручје
рада

Носиоци
активности

1–4

Редовна настава,
школска и
педагошка
документација,
индивидуални
разговор са
родитељима

1–8

Настава,
одељењске
заједнице,
инд. и групни
разговор са
учеником и
родитељима

Одељењске
старешине
Стручни
сарадници
Наставници

5–8

Редовна настава

Предметни
наставници

Редовна настава,
додатни рад,
секције и индивид.
и групни разговори

Одељењске
старешине
Наставници
Психолог

1–4

Додатни рад,
секције

Одељењске
старешине
Педагог

6–8

Индивидуални
и групни
разговори

Психолог
Педагог

1–3

Одељењске
заједнице

Одељењске
старешине

1, 4 , 7

Одељењске
старешине
Педагог
Психолог
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занимањима и стицању
квалификација
а) Подстицати ученике да играју
игре у којима ће имитирати
послове одраслих и на тај начин
стицати одређена знања о
занимањима
б) Занимања људи: – зидне новине
– самостални радови ученика
в) Оперативним планирањем
обавезне наставе и осталих облика
образовно-васпитног рада
предвидети и уградити садржаје
везане за информисање о
занимањима
г) Погодне програмске садржаје
појединих предмета (посебно
биологије, Т.О., физичког
васпитања, ликовне културе),
поред упознавања са
одговарајућим занимањима,
користити и за давање података о
здравственим физичким и
психолошким захтевима
појединих подручја рада и
занимања
д) Извршити испитивање
(анкетирање) интересовања
ученика са циљем пружања
помоћи да реалније изаберу
занимање
ђ) Утврдити факторе који утичу
на опредељивање ученика за
поједина подручја рада и
предузимати мере за отклањање
оних који нису релевантни за
успешан избор (утицај вршњака,
нереална очекивања родитеља,
предрасуде о појединим
занимањима итд.)
е) Питања о којима треба водити
рачуна при избору занимања
ж) Завршне информативне
активности са детаљнијим
упознавањем

1–3

Одељењске
заједнице

Одељенске
старешине

1–8

Планови обавезне
наставе и планови
осталих облика
рада са ученицима

Сви
наставници

5–8

Обавезна настава

Предметни
наставници

5–8

Анкета о избору
занимања

Психолог
Педагог

7,8

Индивидуални и
групни разговори
са ученицима и
родитељима,
одељењске
заједнице,
родитељски
састанци

Одељенске
старешине,
Педагог
Психолог

7,8

Индивидуални и
групни разговори
са ученицима

Педагог
Психолог

Одељењске
заједнице

Педагог
Психолог

8
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најкарактеристичнијих
образовних профила, захтевима
правилног усмеравања и мрежом
средњих школа
з) Сарадња са средњим школама
ради потпунијег и непосреднијег
упознавања образовних профила
који се у њима изучавају,
занимања за која исти
оспособљавају, наставних планова
и програма, услова уписа и сл.
и) Сарадња са Центром за
професионалну оријентацију ради
пружања потпуније стручне
помоћи заинтересованим
ученицима, а пре свега оним који
имају проблема у свом проф.
опредељивању
3. Развијање ставова о
вредностима људског рада и
формирање општих радних
навика
а) Стицање знања о вредностима
људског рада, постепено увиђање
да је рад основни чинилац људске
егзистенције, основни фактор
развоја човека и друштва
б) Оспособљавање за објективно
вредновање резултата свог и туђег
рада
в) Сузбијање предрасуда о подели
рада (тешка и лака занимања,
мушка и женска занимања,
физички и интелектуални рад)
г) Формирање и даље
учвршћивање радних навика и
оспособљавање за рационално
програмирање својих дневних
активности
д) Методе и чиниоци успешног
учења и рада
ђ) Правилно коришћење
слободног времена
е) Утврђивање степена
професионалне зрелости ученика

8

Индивидуални
контакти

Педагог
Психолог

8

Индивидуални
контакти

Педагог
Психолог

1–8

Обавезна настава

Сви
наставници

4–8

Обавезна настава

Сви
наставници

4–8

Одељењске
заједнице

1–8

Обавезна настава,
одељењске
заједнице, секције

1–8
1–8
7, 8

Обавезна настава,
одељењске
заједнице
Одељењске
заједнице
посебни часови

Одељењске
Старешине
Психолог
Педагог
Наставници
Одељењске
старешине
Педагог
Психолог
Наставници
Педагог
Психолог
Психолог
Педагог
Психолог
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4. Пружање помоћи родитељима
у усмеравању правилног развоја
своје деце
а) Подстицање родитеља да
заједно са својом децом
анализирају и реално сагледавају
здравствене и физичкофизиолошке индикације за
бављење одређеним занимањем за
које показују изражено
интересовање
б) Упућивање родитеља на
праћење и подстицање процеса
формирања радних навика у
породичним условима живота и
рада

5–8

Родитељски
састанци и
индивидуални
разговори

Одељењске
старешине
Педагог

1–4

Родитељски
састанци и
индивидуални
разговори

Одељењске
старешине
Педагог

в) Пружање помоћи родитељима у
подстицању даљег развоја
појединих група идетификованих
ученика

1–8

Индивидуални и
групни разговори

Одељењске
старешине
Педагог
Психолог

г) Детаљније професионално
информисање родитеља ученика

7, 8

Индивидуални
разговори,
родитељски састанци

Одељењске
старешине
Педагог
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9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ О-В РАДА
9.1. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА
Циљеви овог програма произилазе из општег циља основног образовања и васпитања који
се односи на развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности.
Циљеви овог програма су следећи:
1. Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и
здравим начином живота и хуманих односа међу половима;
2. Унапређивање хигијенских и радних услова у школи;
3. Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице
на развоју, заштити и унапређивању здравља ученика.
Рад на реализацији програма здравствено васпитних садржаја одвија се у оквиру:
• обавезне наставе (настава природе и друштва, физичко васпитање, српски језик,
техничко образовање, биологија, хемија).
(Напомена: Због недостатка садржаја здравственог васпитања у плану и програму
природе и друштва у трећем разреду и четвртом разреду, овим садржајима треба више
пажње посветити на часовима одељењске заједнице и одељењског старешине и часовима
слободних активности ученика).
• ваннаставних активности (спортких секција, спортских активности, клубова
непушача, акција посвећених здравој исхрани,…)
• ваншколских активности (на озелењавању и уређивању зелених површина у
школској и локалној средини, излети, екскурзије,…)

Р.Б.
•

1.

2.

САДРЖАЈ
ПОДРУЧЈА
•
Разред
ИЗВРШИОЦИ
АКТИВНОСТИ
РАДА
ИЗГРАЂИВАЊЕ САМОПОШТОВАЊА
Формирање сазнања о
Одељ.
себи и изграђивање селф
1-4
-час од. заједнице
старешина
концепта
Развијање правилног
вредновања понашања и
Одељ.
1-4
-час од. заједнице
препознавање сопствених
старешина
осећања
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Изграђивање свести код
Одељ.
ученика о сличностима и
-час од. заједнице
старешина
5-8
3.
разликама у осећањима,
-групни рад
Школски
изгледу, понашању
педагог
Пружање помоћи
Одељ.
ученицима у
старешина
5-8
-индивидуални рад
4.
превазилажењу
Школски
психолошких проблема
педагог
САДРЖАЈ
ПОДРУЧЈА
•
Разред
Р.Б.
ИЗВРШИОЦИ
АКТИВНОСТИ
РАДА
•
ЗДРАВА ИСХРАНА
Изграђивање навика у вези
-час од. заједнице
Одељ.
1-4
-настава познавања
1. са правилном и
старешина
разноврсном исхраном
природе
Организовање
здравственог предавања за
ООЦК, патрон.
3.
-предавање
2.
ученике на тему „Исхрана
сестра , лекар
школског детета”
Формирање правилних
ставова код ученика о
5-8
- настава биологије
Наст. биологије
3. значају разноврсне и
правилне исхране за раст и
развој организма
•
БРИГА О ТЕЛУ
Формирање основних
хигијенских навика (лична
-час од. заједнице
Одељ.старешина
5-8
1. хигијена, хигијена
-друштв.кор.рад.
одевања, хигијена
становања)
Организовање
здравствених предавања :
„Лична хигијена уста и
зуба”
„Болести као последица
1.
ООЦК
прљавих руку”
2.
Лекар
3.
- предавање
2. „Колективна и лична
Патронажна
хигијена”
6.
сестра
„Штетност дувана за
организам”
8.
„Болести зависности,
алкохолизам и
наркоманија”
•
ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ЗДРАВЉЕ
Одељ.старешина
Формирање осећања
-настава физичког
Наст.физичког
1-4
1. задовољства у физичким
васпитања
васпитања
активностима кроз игру и
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2.

3.

•

1.

2.

3.

1.

стицање базичних
способности
покретљивости
Организовање
здравствених предавања:
„Деформитети школске
- предавање
деце ”
2-4
„Спортске активности и
здравље”
Подстицање редовног
примењивања физичких
способности у дневним
- наст.физичког васп.
активностима (кроз
5-8
-спортска такм.
рекреацију и тренирање
разних спортова у школи и
ван ње)
БИТИ ЗДРАВ
Изграђивање правилних
навика здравог понашања
(регулисање потреба за
- час од. заједнице
одмором, спавање и
1-4
- спортске активн.
рекреација, савладавање
лакших здравствених
проблема )
Формирање знања ученика
о спречавању болести и
5-8
-настава биологије
природној одбрани
организма
Организовање
здравственог предавања:
5.
-предавање
„Како сачувати здравље”
БЕЗБЕДНО ПОНАШАЊЕ
Стицање знања и
-наст. познавања
поуздања о безбедности у
природе и друштва
1-8
кући и школи и о
-наст. техн. образ.
безбедности у саобраћају
-час од. заједнице

2.

Изграђивање односа
пријатељства са другом
децом

1-4

-час од. заједнице
-слободне активн.

3.

Оспособљавање ученика
да разумеју потребе и
осећања других и да
прихвате и поштују
различите традиције

5-8

-час од. старешине
-обавезна настава

ООЦК
Лекар
Патронажна
сестра

Одељ.
старешина
Наст.физичког
васп.

Одељ.
старешина

Наст. биологије
ООЦК
Лекар
Патронажна сестра

Одељ.
старешине
Наст.
техн.образ.
Одељ.
старешина
Школски
педагог
Одељ.
старешина
Наставници
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1.

2.

3.

1.

2.
•

1.

ХУМАНИ ОДНОСИ МЕЂУ ПОЛОВИМА
Оспособити ученике да
Одељ.
спознају индивидуалне
-час од. заједнице
старешина
разлике међу половима и
1-4
-групни рад
Школски
да сарађују са супротним
педагог
полом
Оспособити ученике да
спознају физичке разлике
-час од. заједнице
Одељ.
међу половима и стекну
5-8
-обавезна настава
старешине
позитивне ставове и
-рад у паровима
Наставници
позитивно вреднују
супротни пол
Организовање
здравствених предавања:
„Предпубертетско доба”
„Пубертет- телесне и
4.
емоционалне промене”
5.
ООЦК
„Инфективне болести”
6.
Лекар
- предавање
„Полне болести – сида”
6-7
Патронажна
„Менструални циклус –
сестра
оплођење и
7.
контрацепција”
8.
„Хумани односи међу
половима”
ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ
Остваривање контаката и
упознавање са лекаром,
-посете
Одељ.
1-4
здравственим установама,
-разговор
старешина
болницама
Упућивање ученика на
коришћење здрравствене
Одељ.
5-8
-индивидуални рад
помоћи у ситуацијама
старешина
нарушавања здравља
УЛОГА ЗА ЗДРАВЉЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Формирање и
Одељ.
-час од. заједнице
примењивање знања о
1-8
старешина
чувању животне средине

9.2. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ
УЧЕСНИЦИ
НОСИЛАЦ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ
Стоматолошки прегледи и Септембар
Сви ученици
Стоматолошка
флуорисање зиба
служба
Безбедност у саобраћају
Септембар
Ученици
првог Представници
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Преглед косе ученика

Октобар

Предавање
о
значају Октобар
правилне исхране за развој
Систематски
преглед Новембар
ученика
Болести прљавих руку

Новембар

Предавање о сиди и полно Децембар
преносивим болестима
Преглед косе ученика
Фебруар
Предавање о ТБЦ

Март

Флуорисање зуба

Март

Пубертет и промене које Април
он носи
Болести зависности
Мај

разреда
Сви ученици
Сви ученици

МУП-а
Патронажна
сестра
Педијатар

Ученици трећег, Педијатријска
петог и седмог служба
разреда
Сви ученици
Одељенске
старешине
Ученици седмог и Гинеколог
осмог разреда
родитељ
Сви ученици
Патронажна
сестра
Сви ученици од Доктор
петог до осмог
разреда
Сви ученици
Стоматолошка
служба
Ученици шестог Педијатар
разреда
Ученици седмог и Психијатаросмог разреда
психолог

-

9.3. ШКОЛСКА КУХИЊА
Особа задужена за избор јеловника на основу понуде: Миланка Калабић

9.4. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Редни
број

•

•

Активност
Формирање Тима од 5
чланова,
координатора и
записничара за
реализацију
програма
Усвајање програма,
подела
задужења,договор о

Носиоци
активности

Време

Састанак НВ

СС,помоћници
директора

септембар

Састанак НВ, ПК,
Тима

Чланови Тима,
помоћници
директора

септембар

Начин реализације
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•

•

•

•

временским роковима
Израда плана акција за
спровођење
хуманитарних акција
Сарадња са
Интерресорном
комисијом у циљу
побољшања положаја
ученика са посебним
потребама
Сарадња са Домом
здравља и Центром за
социјалнии рад у циљу
побољшања положаја
деце из осетљивих
група
Писање извештаја о
реализацији програма

Састанак Тима, УП,
представника Црвеног
крста

Председник
ЦК, помоћници септембар
директора

Осмишљавање акције
и поступака за помоћ
ученицима

Координатор
Тима, УП,
помоћници
директора,
психолог

Током
године

Састанци, дописи

Помоћници
директора,
психолог

Током
године

Састанак тима

координатор

Јун

9.5. ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
Циљ васпитања у основној школи, у најширем смислу речи, је припрема детета за
живот и обухвата оспособљавање за примену стечених знања и умења, стваралачко
коришћење слободног времена, развијње свести о потреби чувања здравља, развијање
хуманих односа међу људима, смисла за лепо, стицање основних сазнања о културном
понашању, …
Школа се определила за израду посебног Плана и програма васпитног рада школе
у коме су васпитни задаци изложени по подручјима рада и извршиоцима. Детаљан план и
програм остваривања васпитних задатака налази се у плановима свих области рада у
школи (планови и програми обавезне наставе, одељењских заједница, осталих
ваннаставних активности ученика, ученичких организација, културне и јавне делатности
школе, …)
Р.
Бр.

Садржај активности

Време

Разред

Начин
реализације

Носиоци
активности

Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима
1.

2.
3.

Пријем ученика,
упознавање са школом и
школским активностима
Упознавање ученика са
Правилником о понашању
у школи
Сарадња породице и школе
и уједначавање ставова о

септембар

1 р.
5 р.

Редовна
настава, ЧОЗ и
ЧОС

септембар

1–8

ЧОЗ

У току
школске

1–8

Предавања,
родитењски

Одељ. Стареш.,
наставници,
педагог
Одељ. Стареш.,
заједнице
ученика
Одељ. Стареш.,
педагог
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4.

васпитању ученика
Развијање свести о
припадности школи (акције
уређења учионица)

•
1.
2.

Изграђивање личног
самопоуздања
Изграђивање свести код
ученика о сопственим
вредностима

•
1.

2.

2.

3.

састанци
ЧОЗ

Одељ. Стареш.,
одељ. Заједнице

ЧОЗ,
психолошке
радионице,
редовна
настава

Предметни
наставници,
одељенске
старешине,
педагог

1–8

Подстицање личног развоја
У току
школске
године

1–8

Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа

Неговање и развијање
пријатељства и другарства
Развијање толеранције
према разликама у
навикама и мишљењима
других

•
1.

године
У току
школске
године

У току
школске
године

1–8

ЧОЗ,
педагошке
радионице,
редовна
настава

Предметни
наставници,
одељенске
старешине,
педагог

Развијање комуникативне сарадње и конструктивно решавање сукоба

Развијање личне контроле
Изграђивање правилног
односа према облицима
непожељног понашања
Превентивни рад
наспречавању разних
облика ризичног понашања
(пушење, алкохолизам,
наркоманија)

У току
школске
године

1–8

ЧОЗ,
педагошке
радионице,
редовна
настава

Предметни
наставници,
одељенске
старешине,
едагог

9.6. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ АЛКОХОЛА,
ДУВАНА И ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ
Особе задужене за контролу:
Прњавор: Миланка Калабић, Драгана Дикосављевић
Рибари: Владисав Десанчић, Марија Спремић
Петковица: Милена Танацковић

Редни
Планиране активности
број
1.
Организовање едукативних радионица за
ученике о штетности алкохола, дувана и
психоактивних супстанци
Обрада тема на ЧОС-у које се односе на
2.
превенцију пушења, злоупотребу алкохола
и ПАС
Активности сваког одељења у вези са
3.
превенцијом здравља и злопутребе дувана,
алкохола и ПАС (израда паноа у одељењу,
приказивање и презентација корисних
информација из ових области у

Временска
динамика

Носиоци

Током године

ОС, педагог,
наставници

Током године

Одељењске
старешине

Током године

Одељењске
старешине,
педагог
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

одељењима)
Приказивање разних краћих едукативних
филмова и материјала везаних за
злоупотребу алкохола, дивана и ПАС и
разговор о гледаном материјалу
Активности Ученичког парламента у овој
области (израда едукативних паноа),
предавања, радионице за вршњаке
У оквиру редовне наставе посветити пажњу
разговорима о здравим стиловима живота и
причати о штетности дувана, алкохола и
психоактивних супстанци
На родитељским састанцима реализовати
неке теме из ове области (радионице,
дискусије, предавања, израда и подела
брошура)
Изложбе ликовних и литерарних радова
ученика на тему превенције болести
зависности
Мини истраживање на тему превенције и
злоупотребе дувана, алкохола и
психоактивних супстанци
Набавка стручне литературе на тему
превенције болести зависности
Организовање спортских активности (реци
ДА здравим стиловима живота, реци НЕ
алкохолу, дувану и психоактивним
супстанцама)
Стручно усавршавање запослених на тему
превенције болсети зависности
Саветодавни рад са ученицима и
родитељима у оквиру ове области
Сарадња са амбулантама у Прњавору и
рибарима
Сарадња са Здравственим центром у
Шапцу, стручњацима МУП-а, Центром за
социјални рад, локалном самоуправом

Током године

Наставници,
педагог

Током године

Ученички
парламент,
задужени
наставник,
педагог

Током године

Наставници

Током године

Одељењске
старешине

Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године

Наставници
српског језика и
ликовне културе
Одељењске
старешине,
педагог
Педагог,
одељењске
старешине
Наставник
физичког
васпитања
Директор,
запослени
Одељењске
сатрешине,
педагог
Директор,
педагог
Директор,
педагог
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9.7. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДЕЛИНКВЕНТНОГ
ПОНАШАЊА УЧЕНИКА
Редни
број

Планиране активности

Временска
динамика

1.

Развијање система вредности кроз садржаје
редовне наставе

Током године

2.

Организовати едукативне радионице
којима се развијају социјалне вештине
Реализовати предавања која се односе на
прихватљиве и пожељне социјалне облике
понашања

Током године

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Стварање услова за организовано и
садржајно провођење слободног времена
кроз учествовање у слободним
активностима (секције)
Пружање помоћи ученицима у развијању
самопоуздања, омогућавање сваком
ученику да доживи успех и напредује у
насатвним и ваннаставним активностима
Укључивање што већег броја ученика у рад
ученичких организација и њихове акције
Организовање спортских сусрета и
такмичења
Групни и индивидуални рад са
родитељима, заједнички и планирани рад са
децом, односно ученицима
Обарад тема на ЧОС-у које се односе на
ризична понашања и превенцију
делинквентног понашања

Током године

Током године

Носиоци
Насатвници
разредне и
предметне
наставе
Наставници,
педагог
Насатвници,
одељењске
старешине,
педагог
Руководиоци
слободних
активности

Током године

Наставници,
педагог

Током године

Задужени
наставници
Наставник
физичког
васпитања,
учитељи
Директор,
педагог, ОС

Током године

Током године
Током године

10.

Праћење ученика који имају проблема у
понашању

Током године

11.

Васпитни, појачан васпитни и интервенти
рад са ученицима

Током године

12.

Стручно усавршавање запослених на тему
превенције делинквентног понашања

Током године

Одељењски
старешина,
педагог
Одељењски
старешина,
педагог
Директор,
педагог,
одељењски
старешина
Директор,
запослени
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13.

ученика
Сарадња са Центром за социјални рад,
Полицијском управом

Током године

Директор,
педагог

9.8. ПРОГРАМ „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“
Циљ програма:
1. Стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради подизања
безбедносне културе ученика првог, четвртог и шестог разреда основне школе
2. Стварање повољног безбедносног амбијента у локалној заједници
3. Развој безбедног демократског друштва (изградња јасних ставова и опредељења у
најранијем добу у погледу насиља, дрога, злоупотребе интернета и других безбедносних
ризика којима су деца изложена)
Редни
Садржај рада
број
1.
Безбедност деце у
саобраћају
2.
Полиција у служби
грађана
3.
Насиље као
негативна појава
4.
Превенција и
заштита деце од
опојних дрога и
алкохола
5.
Безбедно коришћење
интернета и
друштвених мрежа
6.
Превенција и
заштита деце од
трговине људима
7.
Заштита од пожара
8.
Заштита од
техничкотехнолошких
опасности и
природних непогода

Време
реализације

носилац

Запослени у
школска
2021/2022.
година

Министарству
унутрашњих

послова

Циљна
група

ученици 1.
4. и 6.
разреда
(за ученике
1.разреда се
реализују
само три
предавања)

Начин
реализације

-разговор
-дискусија
презентације
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9.9. ПРОГРАМ „ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“
Циљ програма:
-Превенција настанка деформитета кичменог стуба и тела уопште применом
одговарајућих превентивних вежби – петнаестоминутно вежбање
-развијање моторичких способности кроз вежбе и активности примерене узрасту и
стицање навика за бављење физичким активностима.
Задаци:
Развијање моторичких способности као што су:
Брзина Издржљивост Агилност Снага Гипкост Координација покрета

Наведене моторичке способности се развијају кроз три модела програма уз коришћење
Водича за вежбање.

Планиране активности

Временска динамика

1.ПРВИ МОДЕЛ:
-„Весела столица“
-„Причам ти причу“
-„Здрава стопалца“
-„Разиграна палица“

школска 2021/2022.
година
(свакодневно
петнаестоминутно
вежбање)

2.ДРУГИ МОДЕЛ:
-„Музичка гимнастика“
-„Плеши и заледи се“

школска 2021/2022.
година
(свакодневно
петнаестоминутно
вежбање)

3.ТРЕЋИ МОДЕЛ:
-„Јесење играрије“
-„Зимске играрије“
-„Пролећне играрије“

школска 2021/2022.
година
(свакодневно
петнаестоминутно
вежбање)

Носиоци активности
сви наставници
разредне наставе

сви наставници
разредне наставе

сви наставници
разредне наставе
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ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ Обогаћеног једносменског рада у Прњавору и ИО Рибари

ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА
Област деловања

Назив активности

1. Подршка развоју личности ученика
2. Слободне активности
3. International Day
4. Спортске активности
5. Математичке мозгалице и игре
6. Моја школа – моја позорница
1. Подршка развоју личности ученика
- Радионица : Вештине успешних тинејџера
- Радионице подршке ученицима у учењу
2. Слободне активности : радионице
- Моја машта може свашта
- Примењена музика
-Учимо кроз експерименте
-Оживимо историју
3. International Day
Шарени језички свет
4. Спортске активности:
Бадминтон,Стони тенис, Колективни спортови
5. Математичке мозгалице и игре
Додатна подршка у савладавању математичких задатака у
редовној настави
Решавање комбинаторних задатака
Игре: судоку и танграм
Детективски задаци
Свет бројева
Комбинаторна геометрија
Дирихлеов принцип
6. Моја школа - моја позорница
-Радионица : У туђој кожи
Упознавање са драмским делима познатих писаца
Учење о основним елементима драме
Оснивање школског аматерског позоришта и извођење драме
Осмишљавање костима и сценографије

Циљеви
и ВЕШТИНЕ УСПЕШНИХ ТИНЕЈЏЕРА
очекивани исходи
Циљ активности је оснаживање ученика старијих разреда за
активности
успешно ношење са изазовима адолесценције кроз учвршћивање
постојећих, као и изградњу нових сазнајних, комуникацијских и
социо-емоционалних
вештина
које
доприносе
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самодетерминисаном и одговорном понашању у реалном
контексту, независно од друштвених трендова и притисака за
конформирањем.
Као исход се очекује да ученици усвоје владање собом засновано
на уважавању асертивних права, примени техника асертивне
комуникације, активном слушању и избегавању манипулације у
комуникацији. Ученици ће се на крају програма умети служити
техникама планирања времена, постављања циљева, доношења
одлука, и суочавања са стресом услед неизвесности која прати
сваку промену. Очекивани исход је да ученици препознају,
разумеју и успешно регулишу емоције које у развојном периоду у
ком се налазе имају посебну важност, при чему је акценат на
анксиозности, љубомори, досади, оптимизму, захвалности.
РАДИОНИЦЕ ПОДРШКЕ У УЧЕЊУ
Ове радионице имају за циљ да развијају технике успешног
учења, као и да развијају функционално знање - примену у
пракси. Ученици се на занимљив начин се упознају како на
најлакши начин могу учити и како могу стећи трајна знања.

2.Развијање психомоторних особина ученика, вокалних
способности ученика, креативног мишљења, естетске
компетенције и логичког закључивања
- МОЈА МАШТА МОЖЕ СВАШТА
Област рада радионица везана је за различите предмете (ликовна
култура, српски језик, природа и друштво) наравно у облику како
ученици сами желе. Ученици имају могућност да сами предлажу
идејна решења за своје радове.
У оквиру радионице предвиђен је и групни рад као и изложбе
ученика и организовање или прикључивање хуманитарним
акцијама на наивоу школе. Циљ ове радионице је развијање
маште и самосталне изражавање, социјализације, ученика,
развијање љубави према школи, природи и друговима. Од
ученика се очекује да самостално изражавају своју машту у
својим радовима, интересовањима у својим радовима,
интересовањима. Такође се очекује да о својим интересовањима
слободно говоре и ставрају идејна решења.
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- ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА
Основне идеје које треба да буду реализоване кроз ову
радионицу везане су за сагледавање, доживљавање и разумевање
музике на један посебан начин, за који у оквиру редовне наставе
нема довољно простора, нити је овај начин ”посматрања” музике
придвиђен наставним планом и програмом.
- УЧИМО КРОЗ ЕКСПЕРИМЕНТЕ
Ученик изводи експерименте и доноси закључке кроз
експериментални рад кад метод научног истраживања и поступак
за утврђивања узрочно- последичних односа.
-ОЖИВИМО ИСТОРИЈУ
Ученици се упознају кроз креативне радионице са историјом и
историјским материјалима прављењем различитих предмета и
упознајући се са културом народа. Такође, кроз глуму
оживљавају познате историјске ликове.
3. Оспособљавање ученика да учествује у тимском раду и
активностима унапређивања културе дијалога и побољшање
школског етоса и овладавање итердисциплинарним
садржајима
ШАРЕНИ ЈЕЗИЧКИ СВЕТ
Ученик познаје језик, историјске, географске и културолошке
особености земаља чије језике учи и земаља у којима се ти језици
говоре и упоређује их са особеностима своје земље
4.Развијање
моторних
вештина
и
овладавање
терминологијом спорта, као и упознавање и овладавање
различитих техника у свакодневном животу
НАШИ ШАМПИОНИ
- Деца знају да користе основну терминологију спорта, поштују
правила понашања, изводе, користе и комбинују достигнути ниво
усвојене технике у свакодневном животу
5. Постицање и развој логичког мишљења код ученика
МАТЕМАТИЧКЕ МОЗГАЛИЦЕ И ИГРЕ
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Ученик зна да решава проблемске задатке самостално и
примењује логичка решења у реалном животу.
6.Развијање психомоторних, социјалних вештина ученика и
овладавање свим апсектима драме и развој предузетничког
духа кроз оснивање школског аматерског позоришта
У ТУЂОЈ КОЖИ

Опис активности
Циљна група којој
је намењено

Носиоци
активности
Место реализације

Ученик познаје све елементе драме (драмски тект, сценографија,
костим, режија)
Кроз радионицу ученици развијају комуникацијске вештине,
могу да решавају различите животне ситуације, у заштићеном
простору, што ће их оснажити да у стварном животу наступе као
особе које ће самостално осмишљавати сопствене животе.
Ученици истражују могуће начине понашања и деловања у
проблемским ситуацијама и траже најприхватљивија решења.
Једном или више пута недељно – 1:30 h
•

Подршка развоју личности ученика: 1-8 разреди

•
Слободне активности
Моја машта може свашта : 1-4 разреди
Примењена музика : 5-7 разреди
Учимо кроз експерименте: 5-8 разреди
Оживимо историју : 5-8 разреди
•
International Day: 5-8 разреди
•
Спорт: 5-8 разреди
•
Математичке мозгалице и игре: 4--8 разреди
•
Моја школа – моја позорница: 5-7 разреди
Директор школе, стручна служба, наставници, ученици
Учионица, кабинет за
игралиште, спортска хала

информатику,

кабинети,

школско

Процена обухвата
200 - 250
ученика
Додатни ресурси
Лаптоп (два), пројектор (два), звучници, микрофон, микроскоп,
хемикалије, одбојкашке лопте, фудбалске лопте, кошаркашке
лопте, препоне, чуњеви, вијаче, струњаче, кугле, шведски
сандуци, мрежице за голове, табла за кош, обруч, магнети,
клавијатура
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Списак наставника који ће изводити активности у оквиру пројекта
„ Обогаћеног једносменског рада“ У Прњавору и ИО Рибари

Одобрен проценат ангажовања: 160%

•

Иван Панић , стручни сарадник -психолог : 30%

•

Владан Неранџић, наставник француског језика : 30%

•

Андраш Комароми, наставник историје: 25 %

•

Ивана Срдановић,наставник математике :15%

•

Жаклина Мијушковић, наставник српског језика: 15%

•

Иван Лукић , наставник информатике, 10%

•

Милица Миленковић, наставник разредне наставе: 10%

•

Биљана Гегић, наставник математике: 10%

•

Станисав Крстић: наставник физичког васпитања:10%

•

Ђорђе Вучинић, наставник енглеског језика:5%

•

Стручњаци из различитих области, по позиву/ волонтерски

•

Марија Мијић, наставник француског језика- директор школе/ волонтерски

•

Напомена: Извршиоци и радионице ће се мењати у току године у зависности од
интересовања ученика и наставника

•

Детаљан глобали као и оперативни планови радионица су саставни део посебног
документа за Обогаћени једносменски рад.
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9.10. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И
КУЛТУРНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Р.
Бр.

Институција с
којом школа
сарађује

Активност

Време
извршења

1.

Дом културе
Прњавор

Обележавање Дана
заставе

15.
септембар

1.

ТОШ
Град Шабац

Карневал

септембар

2.

Културни центар
Шабац

Светски дан језика

септембар

3.

Школа за
примењене
уметности, Шабац
Град Шабац

4.

Позориште
Шабац

Дечја ликовна колонија у
Петковици
* Радионице са децом у
школи за примењене
уметности
Представе за децу у
Прњавору или Шапцу

мај

Извршилац
Директор
Учитељи
библиотекар
М. Миленковић
М. Мијић
Марија Мијић и
наставници
страних језика

Наставници
ликовне
културе

током године

учитељи

Позоришне представе

Током
године

учитељи

5.

Друга позоришта

6.

Канцеларија за
младе Шабац

Радионице

Током
године

7.

Подружница за
очување традиције
НОР-а, Прњавор

Трибина, радионице,
приредбе

Октобар,
децембар и
током године

Директор,
психолог,
педагог, ОС
Директор,
наставници
историје

8.

Асоцијација школа

децембар

Марија Мијић

9.

Асоцијација школа

децембар

Марија Мијић
Гордана Катић

“Краљеви дани “ у
Пожаревцу
Крсна слава породице
Карађорђевић – Бели Двор

10.
11.

Црвени крст
Шабац

Ликовни и литерарни
конкурс – Црвени крст

март

12

Француски
Институт, Београд

Дани Франкофоније

март

13.

Баваниште

14.

Културни центар

Калиграфија – конкурс у
Баваништу
Шара за ускршње јаје

март
април

Марија Мијић,
наставници
француског
Наставници
ликовног
Н. Младеновић
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Шабац
Шара за ускршње јаје

април

Небојша Бајић
Урош Ђурђевић

16.

Библиотека
Шабачка

БИБЛИША

април

Марија Цвејић

17.

Позориште Шабац

Позоришна представа

мај

18.

Народни музеј
Шабац

Посета музеју – ликовна и
историјска секција

по потреби

Снежана
Станарчић
Наставници
ликовног

19.

Народни музеј
Шабац

Музејска поставка у школи

јун

Наставници
ликовног

20.

Дом културе
Прњавор

Учешће у раду сликарске
колоније”Дрина”и
поставка изложбе у холу
школе

15.

21.
22.

23.

24.
25.

Црквена општина
Прњавор и Рибари

Завод за јавно
здравље
Шабац
ЦСУ
Шабац
Предшколска
установа “Наше
дете”
Шабац
Спортски савез
града Шапца
Екос-Шабац

август
по договору

Марија Мијић,
Наставници
ликовног

Здравствена предавања за
ученике

Током
године

Миланка
Калабић

Стручно усавршавање

Током
године

Марија Мијић,
Б. Милинковић

Посета предшколаца
школској библиотеци

Током
године

Марија Цвејић

Спортске активности
Радионице, такмичења

Током
године
Током
године

Иван Ђинић
Иван Лукић
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10. ОСТАЛИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
10.1. ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
Овај програм је у функцији иницирања промена, најпре у области
преструктуирања улога (оних који уче и оних који подучавају) у наставном процесу, са
њима и промена у сфери навика и ставова ученика и наставника (дакле, на плану
унутрашње мотивације), као и оних промена које се директно очекују као последица
примене овог програма: промене у правцу подизања нивоа и квалитета знања ученика
(објективно мерљивог), промене у начину одношења према себи и другима, тј. промене у
систему вредности. Стварним укључивањем
ученика у читав процес учења,
ангажовањем личности у целини (и когнитивно и емотивно) стварају се претпоставке
позитивног утицаја на укупан развој личности.
Р.
бр.

Програмски садржаји

1.

Индивидуализација наставног процеса

Разред

Време

Носилац
активности

Током целе

Учитељи,

Редовна настава
1-8
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у оквиру редовне наставе применом
савремених облика рада

школске
године

предметни
наставници

Обавезне ваннаставне активности
1.

Индивидуализација наставног процеса
у оквиру допунске и додатне наставе

1-8

2.

Активно учешће ученика у оквиру
одељенске заједнице

1–8

Током целе
школске
године
Током целе
школске
године

Одељенске
старешине
Одељенске
старешине

Облици образовно-васпитног рада којима се доприноси остваривању
плана и програма основног образовања и васпитања
1.

Инсистира се на поштовању принципа
добровољности при укључивању у рад
секције

4-8

2.

Организовано ангажовање стручних
лица у реализацији плана рада секције

4-8

Током целе
школске
године
Током целе
школске
године

Одељенске
старешине,
педагог
Одељенске
старешине,
педагог

10.1.1. ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА У ОКВИРУ ШКОЛЕ
Координатор: Бранислав Тарлановић
Задужени наставници: Наставници свих предмета који се изучавају у школи, како
обавезних, тако и изборних. Планирана су такмичења и из ваннаставних активности.
Такмичења се реализују у складу са календаром министарства просвете.

10.2. ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНИ РАД
АКТИВНОСТ
• Израда плана посете часовима
током школске 2021/2022.
• Посета чаовима првог разреда
• Посета часовима нових
наставника
• Посета угледним часовима
• Посета часова у другом и
петом разреду / адаптација

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

септембар

Директор школе
Наставници
реализатори

Годишњи
план рада

октобар

Директор школе,
педагог

Протоколи
за праћење
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ученика на оцењивање/
предметну наставу
• Посета угледним часовима
• Посета часовима математике
• Посета часова у одељењима са
највише недовољних оцена / по
разреду, по предмету
• Посета часова у одељењима
где има проблема у понашању
• Посета угледним часовима
• Посета часовима четвртог
разреда
• Посета часовима осмог
разреда : историја и географија
• Посета часову у одељењу где
има проблема у понашању
• Посета угледним часовима

• Посета угледним часовима

• Посета угледним часовима
• Посета часова у трећем и
седмом разреду
• Посета часова у одељењима са
најбољим резултатима / по
разреду, по предмету
• Посета угледним часовима

*Наставници и
учитељи

новембар

децембар

Директор школе,
педагог
*Наставници и
учитељи

јануар

Директор школе,
педагог
*Наставници и
учитељи

фебруар

Директор школе,
педагог
*Наставници и
учитељи

март

Директор школе,
педагог
*Наставници и
учитељи

април

Директор школе,
педагог
*Наставници и
учитељи

мај

Директор школе,
педагог

• Посета часова у четвртом

разреду
• Посета часовима страних

језика
• Посета угледним часовима

• Посета часова српског језика и
математике у осмом разреду
• Посета угледним часовима
• Посета часовима осмог

разреда : физика, хемија и
биологија

Директор школе,
педагог
*Наставници и
учитељи

часова,
Дневници
рада
Протоколи
за праћење
часова,
Дневници
рада
Протоколи
за праћење
часова,
Дневници
рада

Протоколи
за праћење
часова,
Дневници
рада
Протоколи
за праћење
часова,
Дневници
рада
Протоколи
за праћење
часова,
Дневници
рада
Протоколи
за праћење
часова,
Дневници
рада
Протоколи
за праћење
часова,
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/полагање за лиценцу /
предметна настава
• Посета угледним часовима
• Евалуација педагошкоинструктивног рада
• Посета угледним часовима

Дневници
рада

•

• Поступање по евентуалним

мерама просветног саветника

јун
Током школске
2021/2021.

Директор школе,
педагог

Извештај о
раду школе

Директор школе

Извештај
просветног
саветника

10.3. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА
ШКОЛЕ
Координатор: Бојана Милинковић, педагог
Чланови тима: Марија Мијић, директор школе, Иван Панић, психолог школе , Бранислав
Тарлановић, помоћник директора
учитељи другог разреда: Ружа Петровић, Гордана Катић и Драгана Кикић
наставници предметне наставе: Ивана Милошевић, Небојша Остојић
10.3.1. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Активности
Извештај о самовредновању
Избор кључне области која ће
бити разматрана у наредној
школској години.
Прикупљање и обрада података
Израда акционог плана

Временска динамика
Август 2021.

Септембар 2021.

Носиоци активности
Тим за самовредновање

Наставничко веће

Октобар 2021 – Март 2022.

Тим за самовредновање

Април-Мај 2022.

Тим за самовредновање
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10.4. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И
РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Редни
активности
број
1.
Израда плана рада тима, подела задужења
Разматрање пројекта ОЈР/ задужења
2.
Праћење реализације Развојног плана школе
3.
Праћење реализације акционог плана из
Развојног плана школе за текућу школску
годину
4.
Праћење реализације акционих планова
самовредновања (за све области квалитета
рада школе)
5.
Праћење остваривања Школског програма
6.
Праћење реализације Годишњег плана рада
школе
7.
Праћење пројекта „ Обогаћеног
једносменског рада“
8.
Праћење оставривања циљева и стандарда
постигнућа, односно исхода
9
Праћење развоја компетенција наставника и
стручних сарадника у односу на захтеве
квалитета образовно/васпитног рада,
резултате самовредновања и спољашњег
вредновања
10.
Праћење примене Закона, Статута и других
подзаконских аката школе (сарадња са
секретаром школе)
11.
Праћење напредовања ученика у односу на
очекиване резултате
12.
Сарадња са Стручним активом за развој
школског програма и Стручним активом за
развојно планирање
13.
Сарадња са Тимом за самовредновање
14.
Сарадња са свим Стручним већима у школи,
тимовима и комисијама
15.
Стварање услова за извођење огледних
часова и активности
16.
17.

Подстицање наставника за напредовање у
звању
Вођење записника са састанака тима

Динамика

Носиоци

8./9.

Тим

током ш.г.
током ш.г.

Тим
Тим

током ш.г.

Тим

током ш.г.
током ш.г.

Тим
Тим

Током
године
током ш.г.

Тим

током ш.г.

Педагог,
наставници
Тим

током ш.г.

Секретар,
тим

током ш.г.

Педагог,
наставници
Тим

током ш.г.
током ш.г.
током ш.г.

Тим

Током
године

Тим
Педагошки
колегијум
Тим

Током
године
током ш.г.

записничар
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18.

Евалуација рада/ предлози

10.5. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Координатор тима: Јасмина Вишњић
Чланови: учитељи трећег разреда: Милица Цветиновић, Драгана Дикосављевић, Владисав
Десанчић, Драгана Кикић,
Наставници: Иван Лукић, Ивана Милошевић, Драгана Поповић, Срђан Ивковић

Р.БР.

1.

2.

3.

АКТИВНОСТ
Избор
чланова,израда
плана, писање и
усвајање плана и
активности тима
Анализа
годишњих и
оперативниох
планова,
утврђивање
односа
планираних и
реализованих
међупредметних
компетенција
Развијање
међупредметних
компетенција и
предузетништва
применом
дигиталне
платформе Гугл
учионица и њено
имплементирање
у наставном
процесу

ВРЕМЕ
АКТИВНОСТИ

ЦИЉ
АКТИВНОСТИ

ИНДИКАТОР

НОСИОЦИ

септембар

формирање тима,
подела задужења

записник са
одржаног
састанка

чланови тима

септембар,
новембар2021.
јануар, април, јун
2022. године

утврђивање
могућности
реализације
компетенција
увидом у глобалне
и оперативне
планове
наставника

извештаји са
одржаних
састанака

стручна
служба

септембар

упознавање са
платформом Гугл
учионица и
повезивање
наставника и
ученика

активности на
платформи

чланови тима,
наставници и
ученици

обука,
извештаји,
анкете

чланови
Наставничког
већа

извештаји

учитељи и
наставници 1.

4.

Развијање
дигиталних
компетенција

током године

5.

Размена
искустава и

септембар,децембар,
јун

унапређивање
дигиталних
компетенција кроз
обуку за рад,
вебинари
утврђивање
проблема
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проблеми
ученика 1. и 5.
разреда

6.

7.

Развијање
међупредметних
компетенција
кроз припрему и
реализацију
месеца
географије и
историје
Развијање
међупредметних
компетенција
кроз припрему и
реализацију
месеца
математике

приликом поласка
у школу и у 5.
разред,навикавање
ученика на
прелазе

и 5. разреда,
стручна
служба

октобар

остваривање
планираних
активности кроз
интегрисање
наставних
предмета

извештаји

чланови Тима,
чланови
Стручног већа
друштвених
наука и
филозофије

новембар

остваривање
планираних
активности кроз
интегрисање
наставних
предмета

извештаји

чланови Тима,
чланови
Стручног већа
природних
наука

децембар

остваривање
планираних
активности кроз
интегрисање
наставних
предмета

извештај

јануар

остваривање
планираних
активности кроз
интегрисање
наставних
предмета

извештаји

извештаји

извештаји

8.

Развијање
међупредметних
компетенција
кроз припрему и
реализацију
месеца
енглеског језика

9.

Развијање
међупредметних
компетенција
кроз припрему и
реализацију
приредбе за
обележавање Св.
Саве

10.

Развијање
међупредметних
компетенција
кроз припрему и
реализацију
зимског кампа

јануар

остваривање
планираних
активности кроз
интегрисање
наставних
предмета

11.

Развијање
међупредметних
компетенција

март

остваривање
планираних
активности кроз

чланови Тима,
чланови
Стручног већа
наставника
језика,
књижевности
и
комуникација
чланови Тима,
чланови
Стручног већа
наставника
језика,
књижевности
и
комуникација
чланови Тима,
чланови
Стручног већа
друштвених
наука и
филозофије,
природних
наука
,књижевности,
језика и
комуникација
чланови Тима,
чланови
Стручног већа
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кроз припрему и
реализацију
месеца
франкофоније

12.

13.

Развијање
међупредметних
компетенција
кроз припрему и
реализацију
месеца
биологије и
хемије

Развијање
међупредметних
компетенција
кроз припрему и
реализацију
Краљевих дана

интегрисање
наставних
предмета

април

мај, јун

остваривање
планираних
активности кроз
интегрисање
наставних
предмета

остваривање
планираних
активности кроз
интегрисање
наставних
предмета

језика,
књижевности
и
комуникација

извештаји

чланови Тима,
чланови
Стручног већа
природних
наука

извештаји

чланови Тима,
чланови
Стручног већа
друштвених
наука и
филозофије,
природних
наука, језика,
књижевности
и
комуникације

10.6 ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Координатор: Бојана Милинковић, педагог школе
Чланови тима: Марија Мијић - директор, Бранислав Тарлановић, помоћник директора
Душица Комановић, наставник и Гордана Катић , учитељ
Координатор за сарадњу са Центром за стручно усавршавање: Бојана Милинковић

На пснпву Правилника п сталнпм струшнпм усаврщаваоу наставника, васпиташа и струшних
сарадника („Службени гласник РС“,брпј 3/2016),Пснпвна щкпла „Краљ Александар Карађпрђевић“
Проавпр дпнпси за щкплску 2021/2022.гпдину:
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ДПКУМЕНТ П ВРЕДНПВАОУ СТАЛНПГ СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА У
УСТАНПВИ
У пквиру пунпг раднпг времена наставник и струшни сарадник има 64 сата гпдищое разлишитих
пблика струшнпг усаврщаваоа,пд шега је 20 сати правп на плаћенп пдсуствп ради ппхађаоа
пдпбрених прпграма и струшних скуппва,а 44 сата струшнпг усаврщаваоа пдвија се у пквиру
устанпве.
Сталнп струшнп усаврщаваое пстварује се активнпстима кпје предузима устанпва у пквиру свпјих
развпјних активнпсти,и тп:

1. Извпђеое угледних часпва, пднпснп активнпсти са дискусијпм и
анализпм
Активнпст
Брпј сати Ппис активнпсти
Дпкази
Извпђеое угледнпг шаса

10

Асистент - ппмпћник

5

Извпђеое угледнпг шаса
у кпмбинпванпм
пдељеоу

20

Асистент – ппмпћник на
угледнпм шасу у
кпмбинпванпм пдељеоу

10

Присуствпваое угледнпм
шасу / угледнпј
активнпсти са
дискусијпм и анализпм

3

Тематски дан кппрдинатпр

15

Тематски дан реализатпри

10

Тематски дан – асистенти
реализатпра

5

Присуствпваое
тематскпм дану
Извпђеое шаса

3
5

Припрема шаса и наставних
средстава
Реализација шаса
Анализа и дискусија
Пспба кпја ппмаже при припреми,
извпђеоу и дискусији п угледнпм
шасу ( наставници, струшни
сарадници )
Припрема шаса и наставних
средстава
Реализација шаса
Анализа и дискусија
Пспба кпја ппмаже при припреми,
извпђеоу и дискусији п угледнпм
шасу ( наставници, струшни
сарадници )
Присуствп са анализпм и
дискусијпм

Писана припрема за шас
Запис у дневнику

Припрема тематскпг дана
Реализација тематскпг дана
Анализа и дискусија
Припрема тематскпг дана
Реализација тематскпг дана
Анализа и дискусија
Пспба кпја ппмаже при припреми,
извпђеоу и дискусији п тематскпм
дану ( наставници, струшни
сарадници )
Присуствп са анализпм и
дискусијпм
Припрема шаса и наставних

Писана припрема
Запис у дневнику
Прпдукти рада
Писана припрема
Запис у дневнику
Прпдукти рада
Запис у дневнику

Писана припрема за шас
Запис у дневнику

Писана припрема за шас
Запис у дневнику

Писана припрема за шас
Запис у дневнику

Запис у дневнику

Запис у дневнику
Писана припрема за шас
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предметних наставника у
4.разреду
Присуствпваое шасу у 4.
разреду

2

средстава
Реализација шаса
Анализа и дискусија
Присуствп
Анализа и дискусија

Запис у дневнику

Запис у дневнику рада

2. Излагаое са стручних усавршаваоа са пбавезнпм дискусијпм и
анализпм (сати се рачунају пп пдржанпм састанку стручнпг пргана )
Активнпст
Брпј сати Ппис активнпсти
Дпкази
Излагаш

5

Слущалац

2

Припрема за излагаое
Реализација са анализпм и
дискусијпм
Присуствп, ушещће, дискусија,
анализа

Презентација

Списак присутних

3. Приказ коиге, приручника, стручнпг чланка, часпписа и
дидактичкпг материјала из пбласти пбразпваоа и васпитаоа
Активнпст
Брпј сати Ппис активнпсти
Дпкази
Излагаш

5

Слущалац

1

Евалуација учбеника

10

Евалуација учбеника –
присуствп презентацији
Држаое акредитпванпг
семинара у щкпли
Акредитација прпграма
семинара,струшнпг
скупа,трибине...
Неакредитпвани
семинари

2

Неакредитпвани
вебинари

10
(пп дану)
10

Предвиђен
брпј бпдпва
прганизатпра
1 бпд или
предвиђен
брпј бпдпва
прганизатпра

Припрема и презентпваое
приказа, кпји се пднпсе на ппслпве
наставника, васпиташа, струшнпг
сарадника
Присуствп, ушещће, дискусија,
анализа
Прегледаое, припрема и
презентпваое учбеника
Присуствп, ушещће, дискусија,
анализа
Презентација
Псмищљаваое прпграма
семинара,струшнпг скупа,трибине...

Презентација

Списак присутних
Презентација
Списак присутних
Евалуаципни лист
Извещтај
Каталпг акредитпваних
семанара

Присуствп, ушещће, дискусија,
анализа

Пптврда прганизатпра

Присуствп, ушещће, дискусија,
анализа

Пптврда прганизатпра

4. Приказ блпга, сајта, аплета, друштвених мрежа и псталих
мултимедијалних садржаја
Активнпст
Брпј сати Ппис активнпсти
Дпкази
Излагаш

5

Припрема и презентпваое приказа

Презентација
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Слущалац

1

и мултимедијалних садржаја, кпји
се пднпсе на ппслпве наставника,
васпиташа, струшнпг сарадника...
Присуствп, ушещће, дискусија,
анализа

Списак присутних

5. Публикпваое стручних радпва, аутпрства и кпаутпрства коиге,
приручника, наставних средстава...
Активнпст
Брпј сати Ппис активнпсти
Дпкази
Аутпр /кпаутпр
Излагаш

10

Слущалац

1

Аутпр /кпаутпр
Излагаш

13

Слущалац

1

Рецензија учбеника или
струшне коиге
Аутпр / кпаутпр
Коиге, прирушника,
практикума, наставнпг
средства...
Слущалац

13
20

1

Пбјављиваое рада у струшнпм
шасппису или листу и
презентпваое у устанпви
Присуствп, ушещће, дискусија,
анализа
Реферат на кпнгресу,
кпнференцији, симппзијуму и
припрема и презентпваое у
устанпви
Присуствп, ушещће, дискусија,
анализа
Рецензија учбеника или струшне
коиге
...из пбласти пбразпвнп – васпитнпг
рада и припрема и презентпваое у
устанпви

Кппија пбјављенпг рада

Присуствп, ушещће, дискусија,
анализа

Списак присутних

Списак присутних
Кппија пбјављенпг рада
Списак присутних

Сертификат
Учбеник
Списак присутних

6. Пствариваое истраживаоа кпје дппринпси унапређиваоу и
афирмацији пбразпвнп – васпитнпг прпцеса
Активнпст
Брпј сати Ппис активнпсти
Дпкази
Кппрдинатпр
истраживаоа на нивпу
щкпле
Шланпви Тима

10

Кппрдинатпр
истраживаоа на нивпу
пдељеоа
Асистенти

8

Слущалац

1

Пбука ушесника у

5

4

8 шлан щкплске

Реализација истраживашкпг
прпјекта усмеренпг на ппвећаое
квалитета рада щкпле
Реализација истраживашкпг
прпјекта усмеренпг на ппвећаое
квалитета рада щкпле
Реализација истраживашкпг
прпјекта усмеренпг на ппвећаое
квалитета рада пдељеоа
Реализација истраживашкпг
прпјекта усмеренпг на ппвећаое
квалитета рада пдељеоа
Присуствп, ушещће, дискусија,
анализа
Ушещће и активнпсти у

Приказ истраживаоа у
електрпнскпј и писанпј
фпрми
Приказ истраживаоа у
електрпнскпј и писанпј
фпрми
Приказ истраживаоа у
електрпнскпј и писанпј
фпрми
Приказ истраживаоа у
електрпнскпј и писанпј
фпрми
Списак присутних
Рещеое п задужеоима
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заврщнпм испиту на
крају пснпвнпг
пбразпваоа и васпитаоа
ради псигураоа
квалитета у спрпвпђеоу
заврщнпг испита

кпмисије
8 дежурни
наставник
10 прегледаш
16 унпс
ппдатака
16 супервизпр
24 директпр/
ппмпћник
директпра

прганизацији и реализацији
заврщнпг испита

7. Стручне ппсете и студијска путпваоа дефинисана Развпјним
планпм устанпве
Активнпст
Брпј сати Ппис активнпсти
Дпкази
Впђа – аутпр струшне
ппсете / студијскпг
путпваоа
Ушесник струшне ппсете /
студијскпг путпваоа

10

4

Прганизација ппсете, писаое
извещтаја, презентпваое у
устанпви са анализпм и дискусијпм
Присуствп, ушещће, дискусија,
анализа

Путни налпг
Извещтај п пбављенпј
студијскпј ппсети
Путни налпг
Извещтај п пбављенпј
студијскпј ппсети
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8. Пствариваое прпјеката пбразпвнп – васпитнпг карактера у
устанпви
Активнпст
Брпј сати Ппис активнпсти
Дпкази
Писаое прпјеката кппрдинатпр
Писаое прпјеката – шлан
прпјектнпг тима

15
7

9. Рад са студентима
Активнпст
Брпј сати
Рад са студентима

5

Ментпрски рад

15

Израда предлпга прпјекта /
апликације
Ушещће у писаоу / аплицираоу

Израђен предлпг
прпјекта / апликације
Израђен предлпг
прпјекта / апликације

Ппис активнпсти

Дпкази

Извпђеое наставе или
кпнсултација на кпјима је присутан
студент или приправник са
ментпрпми заједнишкп
анализираое наставе /
кпнсултација
Пружаое ппдрщке, ппдушаваое,
кпнсултације, разгпвпри, впђеое
дпкументације

Увид у дневнике рада

Увид у дневнике рада –
ппсећени и пдржани
шаспви
Извещтај ментпра

10. Стручни активи,удружеоа,ппдружнице,пгранци на нивпу
града/ппштине кпја дппринпси унапређиваоу и афирмацији
пбразпвнп-васпитнпг прпцеса
Активнпст
Брпј сати Ппис активнпсти
Дпкази
Рукпвпдилац/председник
струшнпг
актива,удружеоа,ппдружнице на
нивпу града/ппщтине
Ушесник

15

2
(пп састанку)

Планира активнпсти
Прганизује и впди састанке
Впди дпкументацију
Дискутује и евалуира
Ушествпваое у раду
актива,удружеоа,ппдружнице на
нивпу града/ппщтине(актив
наставника страних
језика,предмета,Ушитељскп
друщтвп,ппдружнице друщтва за
српски језик,Ппдружнице
наставника физике...)

Извещтаји

Извещтаји и Списак
присутних
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11.Такмичеоа и смптре
Активнпст
Брпј сати

Ппис активнпсти

Дпкази

Републишка и
међунарпдна
такмишеоа

За ушещће 12
пп ушенику, акп
су индивидуална
За псвпјена
места 5 пп
ушенику
За ушещће 8
пп ушенику, акп
су индивидуална
За псвпјена
места 5 пп
ушенику
За ушещће 10
пп ушенику, акп
су индивидуална
За псвпјена
места 4 пп
ушенику
5

Припремаое ушеника за
републишка и међунарпдна
такмишеоа

Увид у дневнике рада

Припремаое ушеника за
републишке и међунарпдне
смптре

Увид у дневнике рада

Припремаое ушеника за смптру

Наућнп – истраживашки
рад, ппстер
Извещтај из регипналнпг
центра за таленте

Ппмпћ при изради наушнп –
истраживашкпг рада

Наућнп – истраживашки
рад, ппстер

За ушещће на
ппщтинскпм
нивпу 3, а на
пкружнпм 5
За псвпјена
места 2 и 3 бпда
пп ушенику
За псвпјенп
местпсппртске
екипе 10 бпдпва
Прганизатпр
Ппщтинскп 10
Међуппщтинскп
15
Асистент 2

Припрема и реализација
такмишеоа

Извещтаји са такмишеоа

Припрема и реализација
такмишеоа

Извещтаји са такмишеоа

Републишке и
међунарпдне смптре

Регипнална смптра
талената - ментпр

Регипнална смптра
талената - асистент
Ушествпваое у
прганизацији такмишеоа
и смптри пд ппщтинскпг
нивпа

Прганизација такмишеоа
у щкпли

12.Маркетинг шкпле
Активнпст
Брпј сати
Тематске радипнице за
рпдитеље
Тематске радипнице за
ушенике
Тематске радипнице за
наставнике
Месец предмета oрганизатпр

Ппис активнпсти

Дпкази
Увид у дневнике рада

5

Радипнице за рпдитеље на
рпдитељским састанцима
Радипнице за ушенике

5

Радипнице за наставнике

15

Прганизација свих активнпсти пкп
прганизације месеца предмета

5

Увид у дневнике
рада,извещтаји
Увид у дневнике
рада,извещтаји
Записи у дневницима
рада
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Месец предмета асистенти

5

Месец предмета ушесници

3

Ппмпћ у прганизацији свих
активнпсти пкп реализације
месеца предмета
Ушесници у активнпстима

Пбележаваое важних
датума
Дешија недеља

5

Релизатпр активнпсти

5

Зимски камп,Летоа
щкпла-прганизатпр

15

Зимски камп,Летоа
щкпла-реализатпри

5

Реализатпр активнпсти у пквиру
Дешије недеље
Прганизација свих активнпсти пкп
прганизације кампа или летое
щкпле
Ушещће у реализацији активнпсти у
пквиру кампа или летое щкпле

Kраљеви данипрганизатпр

15

Краљеви дани реализатпри

5

Прпмпција щкпле путем
званишних дигиталних
медија щкпле (сајт,фб.
страница, јутјуб канал)
Прпмпција щкпле путем
званишних дигиталних
медија щкпле (сајт,фб.
страница, јутјуб канал)

15

Администратпр на гпдищоем
нивпу

2

Асистент (пп активнпсти)

Прганизација свих активнпсти пкп
прганизације кампа или летое
щкпле
Ушещће у реализацији активнпсти у
пквиру кампа или летое щкпле

13.Рад у радним телима и прпграмима
Активнпст
Брпј сати Ппис активнпсти
Кппрдинатпр прпграма
пд наципналнпг знашаја
(МПНТР, ЗУПВ, ЗВКПВ,
ГИЗ...)

20

Шлан тима

15

Прпграми / прпјекти у
лпкалнпј сампуправи

10

Ушещће у реализацији прпграма пд
наципналнпг знашаја ( нпр. ПИСА
истраживаое, Наципналнп
тестираое ушеника,
Прпфесипнална пријентација,
праћеое кплега једнаких пп
ппзицији и пбразпваоу ...)
Ушещће у реализацији прпграма пд
наципналнпг знашаја ( нпр. ПИСА
истраживаое, Наципналнп
тестираое ушеника,
Прпфесипнална пријентација,
праћеое кплега једнаких пп
ппзицији и пбразпваоу ...)
Ушещће у реализацији прпграма /
прпјеката лпкалне сампуправе (

Извещтаји са медија
Записи у дневницима
рада
Извещтаји са медија
Записи у дневницима
рада
Извещтаји са медија
План и извещтаји
План и извещтаји
Записи у дневницима
рада
Извещтаји са медија
Записи у дневницима
рада
Извещтаји са медија
Записи у дневницима
рада
Извещтаји са медија
Записи у дневницима
рада
Извещтаји са медија
Извещтаји

Извещтаји

Дпкази
Извещтаји
Записници
Прпдукти рада

Извещтаји
Записници
Прпдукти рада

Извещтаји
Записници
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Шлан тима

5

Стратегије, радна тела, Екплпщки
прпјекти, Превенција наркпманије,
Безбеднпст у сапбраћају, прпграми
НСЗ, СЦР, МУП, Здравства,
Привредне кпмпре...)

Прпдукти рада

Ушещће у реализацији прпграма /
прпјеката лпкалне сампуправе

Извещтаји
Записници
Прпдукти рада

ВАЖНП:
Наставници, струшни сарадници, васпиташи кпји су ангажпвани у активима и тимпвима
(шлан 66. ЗПСПВ-а), а оихпва ангажпваоа су пбухваћена 40-часпвнпм структурпм раднпг
времена, не мпгу дпбити ппсебнп сате стручнпг усавршаваоа у пквиру устанпве за
наведене активнпсти.

10.7. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
План стручног усавршавања наставника и стручних
сарадника је саставни део Годишњег плана рада
установе и усклађен је са:Развојним планом
установе,резултатима самовредновања и
спољашњегвредновања установе.
Циљ: Професионални развој је сложен процес који подразумева развијањекомпентенција
наставника и сарадника углавном кроз стручно усавршавање. Уследећем периоду школа
ће организовати самостално или у сарадњи са издавачимауџбеника и локалном заједницом
семинаре стручног усавршавања наставника истручних сарадника са циљем да се
унапреде компетенције наставника.У наредном периоду, школа ће планирати стручно
усавршавање у складу са сопственимпотребама и приоритетима које утврђује министар
просвете као и на основусагледавања развијених компентенција наставника.
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које су прописанеПравилником о
сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручнихсарадника („Сл.
Гласник РС“, бр. 86/2015)
Сваки наставник и стручни сарадник у оквиру норме непосредног рада са децом и
ученицима има право и дужност да се стручно усавршава., као и да сваке школске године
учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у уставнови, и то да:
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1) прикаже: поједини облик стручног усавршавања који је похађао, а који је у вези са
пословима наставника и стручног сарадника; примену наученог са стручног усавршавања;
резултате праћења развоја детета и ученика; стручну књигу, пруручник, стручни чланак,
дидактички материјал; резултате обављеног истраживања, студијско путовање, стручну
посету и слично;
2) одржи угледни, односно огледни час наставе, односно активност и води радионицу;
3) присуствује активностима из става 1. тач. 1) и 2) и учествује у њиховој анализи;
4) учествује у истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи,
програмима од националног значаја у установи, програмима огледа, модел центра,
планирању и остваривању облика стучног усавршавања у оквиру установе.
У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 64 сати годишње
различитих облика стручног усавршавања и то:
44 сата у стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних
активности( угледни часови, ваннаставне активности, излагање на састанцима стручних
органа, истраживања, пројекти,… ) и
20 сати стручног усавршавања ( обуке- семинари, стручни скупови, студијска путовања…)
У току 5 година наставник, стручни сарадник је дужан да оствари најмање 100 бодова из
различитих облика стручног усавршавања; по најновијем Правилнику “ Службени
гласникРС“ 86/15/ а за свој петогодишњи период, од чега најмање 80бодова из одобрених
програма.
Лични план професионалног развоја наставника и стручних сарадника сачињава се
на основу самопроцене нивоа свих компетенција и саставни је део Портфолиа сваког
запосленог у школи.
У току свог стручног усавршавања наставник и стручни сарадник дужан је да прати свој
образовно- васпитни рад, напредовање и професионални развој и чува најважније
примере из своје праксе , примере примене наученог и да има извештај о стручном
усавршвању у свом Портфолиу за сваку школску годину.
Компетенције стручног усавршавања:
K1 - компетенција за уже стручну
K2 - компетенција за подучавање и учење
K3 - подршка развоју личности детета и
K4 - компетенције за комуникацију
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Приоритетне области везане за стручно усавршавање:
П1 Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба
информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
П2 Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка
(рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)
П3 Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе
оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и
исходе предмета/области)
П4 Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма
превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада може да напредује стицањем
звања:педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и
високи педагошки саветник.

10.8. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И
ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
А) КОЛЕКТИВНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Редни Садржаји и активности
број
1.
Упознавање са Правилником о
сталном стручном усавршавању
наставника,васпитача и стручних
сарадника(„Сл.гласник РС“,бр.86/2015
и 3/2016)
2.
Упознавање са Документом о
вредновању сталног стручног
усавршавања у установи за школску
2021/2022.годину и његово усвајање
3.
Упознавање са програмом рада и
израда личних професионалних
планова за нову школску годину
4.
Акредитовани семинари из Каталога
стручног усавршавања запослених у
образовању за 2021/2022.годину

5.
6.

Семинари,саветовања,симпозијуми
Летње и зимске школе

Време реализације
Септембар

Носиоци
активности
Чланови Тима за
стручно усавршавање

Септембар

Директор школе
Чланови Тима за
стручно усавршавање

Септембар

Чланови Тима за
стручно усавршавање
Наставници
Директор школе
Координатор Тима
Наставниици
ЦСУ Шабац
Водитељи семинара
Наставници
Наставници

Током године

Јануар-фебруар
Лето-зима
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7.

8.

9.

Анализа рада и предлог програма
стручног усавршавања за наредну
школску годину
Oрганизовање израде пројеката у
школи

Јун-август

Организовање огледних активности
школе

Јун-август

Јун-август

Директор школе
Координатор Тима
Стручна већа
Директор школе
Координатор Тима
Стручна већа
Директор школе
Координатор Тима
Стручна већа

10.9. ПРЕДЛОГ СЕМИНАРА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
у Центру за стручно усавршавање у Шапцу
Редни
број

1.

2.

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

Број
семинара у
Каталогу
стручног
усавршавања
211

74

81
124
150
318
239
217
863

Назив семинара
„Развијање социјалних компетенција
деце и ученика: модел подршке
инкулзивном приступу васпитања и
образовања“
„Развијање самопоуздања као
подстицаја квалитетних
интерперсоналних односа код
деце/ученика у предшколској уатнови
у основнј школи“
„Социјална компетентност као
претпоставка успешне социјализације
ученика“
„Асетривном комуникацијом до
успеха“
Тимски рад и сарадња наставника у
функцији осигурања квалитета рада
установе“
„Коришћење рачунара за припрему
ефективније наставе“
„Исхраном до здравља“
„Деца ученици којима је потребна
додатна подршка у образовању“
„Концепт вишеструких интелигенција
у настави страних језика“

Компетенција

Приоритет

К3

П2

К3

П2

К3

П4

К4

П4

К4

П4

К2

П1

К2

П3

К3

П2

К1

П3
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10.

445

„ИКТ као подршка саморегулисаном
учењу“

К2

П1

11.

112

„Како до успешне сарадње са
родитељима“

К4

П4

12.

358

К1

П3

К3

П4

К2

П3

К4

П1

13.
14.

600

15.

629

„Подршка ученику кроз
индвидуализацију наставе и пројектни
рад у настави математике“
„Мој ученик – потенцијална жртва,
починилац или посматрач насиља“
„Учимо да учимо“
„Ефикасан рад школских тимова
усмерен на унапређивање квалитета
образовно-васпитног рада установе“

Б) ИНДИВИДУАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Индивидуално стручно усавршавање обухвата следеће форме рада:учешће у раду
Стручних већа и Актива за области предмета,учешће у раду Актива на нивоу
Града,стручним и научним скуповима, предавањима,праћење стручне педагошке и
психолошке литературе,припрема предавања за активе и семинаре,објављивање чланака у
стручним часописима и листовима,реализовање угледних часова...

10.10. ПЛАН ОДРЖАВАЊА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
Име и презиме
наставника
Милица
Миленковић
Весна
МитровићМујовиић

Наставни
предмет
Математика
Свет око нас
Свет око нас

Милена
Танацковић

Природа и
друштво

Ружа Петровић

Математика

Гордана Катић

Математика

Драгана Кикић
Свет око нас

Наставна јединица
„Бројеви 1,2,3,4,5“
Празници и обичаји

Мој радни дан
Брините о себи обрада
Одређивање
непознатог чиниоца
Редослед
рачунских радњи
Занимања и
саобраћај

Тип часа

Одељење

Месец
реализације

утврвђивање

1-1

Новембар

обрада

1-2

децембар

1-1

децембар

утврђивање

2-1

мај

утврђивање

2-2

мај

Утврђивање

2-3

новембар

Утврђивање
Обрада
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Име и презиме
наставника

Наставни
предмет

Природа и
друштво

Милица
Цветиновић

Српски језик

Драгана
Дикосављевић

Српски језик

Владисав
Десанчић

Математика

Славица
Лацковић
Весна
Петровић
Мирјана
Малетић
Снежана
Станарчић
Светлана
Грујић
Жаклина
Мијушковић
Марија
Спремић
Анђелка
Павловић
Мирјана
Теодоровић
Милош
Јанковић
Драгана
Поповић
Владан
Неранџић
Марија Гајић

Српски језик
Природа и
друштво
Српски језик
Српски језик и
књижевност
Српски језик и
књижевност

Месец
реализације

Наставна јединица

Тип часа

Одељење

Временске
одреднице, датум,
година, деценија,
век
Прича о дечаку и
Месецу- Бранко В.
Радичевић

Обрада

3-4

утврђивање

3-1

мај

утврђивање

3-2

мај

обрада

3-3

јануар

4-1

април

обрада

4-2

мај

обрада

4-3

март

обрада

5-2

мај

утврђивање

8-3

новембар

обрада

7-2

мај

утврђивање

6-3

април

Kреативне игре
(укрштенице,
осмосмерке,
ребуси,
асоцијације
Одузимање до 1000
Кад би мени
дали"Бранислав
Црнчевић
Турска власт борба Срба
Путујемо с
Доситејем
Избор из савремене
поезије за децу
„Пилипенда“, Симо
Матавуљ

утврђивање

Српски језик и
књижевност

,,Покондирена
тиква" , Јован
Стерија Поповић

Енглески језик

Wild animals

Енглески језик

Be - Green

обрада

6.

април

Les inventeurs
(у ОШ Липолист)

обрада

7.

март

Sing the song

обрада

1.

децембар

утврђивање

6-2

децембар

обрада

5.

мај

-

-

-

Француски
језик
Енглески језик
Француски
језик
Француски
језик
Музичка

A toi! L’arbre
genealogique
Chanson
francophone
Час ће бити одржан
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Име и презиме
наставника
Предраг
Атанасијевић
Никола
Младеновић
Раде Јокић
Андраш
Комароми
Јасмина
Вишњић
Небојша
Остојић
Иван Лукић
Миланка
Калабић
Душица
Комановић
Биљана Гегић
Бранислав
Тарлановић

Наставни
предмет
култура

Месец
реализације

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Историја

Хеленистичко доба

обрада

5-1

март

Географија

Картографски
знаци

обрада

6-4

октобар

Географија

Срби у Црној Гори

обрада

8-1

мај

Физика

обрада

8-1

март

Утврђивање

7-2

април

обрада

5-3

април

Математика

Електрична струја
Транспорт
супстанци кроз тело
Значај биљака за
човека
Површина призме

обрада

8-3

децембар

Математика

Површина троугла

обрада

6-1

мај

обрада

5-3

март

обрада

8-3

март

Вежбање

7-3

март

Скок у вис –
опкорачна техника

обрада

8-3

април

Бацање лоптице
Спринт –
методичке вежбе

обрада

6-2
7-2

Април
Мај

Биологија
Биологија

Срђан Ивковић

Техника и
технологија

Милош
Јовичић

Тхеника и
технологија

Небојша Бајић

Одељење

Музичка
култура
Ликовна
култура
Ликовна
култура

Математика

Станисав
Крстић

Тип часа

у Медицинској
школи
Час ће бити одржан
у Лешници
Час ће бити одржан
у Липолисту
Час ће бити одржан
у Волујцу

Ивана
Срдановић

Иван Ђинић

Наставна јединица

Физичко и
здравствено
васпитање
Физичко и
здравствено
васпитање
Верска настава

Суседни и
упоредни углови,
угао између две
праве
Електронски
елементи
Моделовање
погонских машина
и/или школског
мини робота

10.11. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
Р.
бр.

Садржаји и активности

Време

Носиоци
активности
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Сарадња одељенског старешине са родитељима
Септембар,
Одељенске
Организовање родитељских састанака новембар, фебруар,
старешине
април
Планирање сталног термина за
Једном седмично
Одељенске
индивидуалне консултације са
Дан отворених
старешине
родитељима
врата
•
Сарадња предметних наставника са родитељима
Учешће у раду разредних и
Предметни
По потреби
одељенских родитељских састанака
наставници
Индивидуалне консултације са
Предметни
По потреби
родитељима
наставници
•
Сарадња стручних сарадника са родитељима
Едукација родитеља путем
Септембар
Педагог
родитељских састанака
Саветодавна помоћ родитељима у
решавању проблема ученика који су
У току школске
Педагог
последица поремећених породичних
године
односа
Саветодавно-инструктивни рад са
У току школске
родитељима деце која имају проблема
Педагог
године
у учењу и развоју
Различити облици сарадње са
У току школске
Педагог
родитељима даровите деце
године
У току школске
Психолошке радионице за родитеље
Педагог
године
•
Сарадња директора и осталих радника школе са родитељима
Консултативни и информативни
У току школске
Директор, секретар
разговори
године
Сарадња у Савету родитеља и
У току школске
Директор
Школском одбору
године
Организовање заједничког
родитељског састанка везаног за
Март/Април
Директор
професионално информисање
•

1.

2.

1.
2.

1.

2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.

10.12. РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ
За школску 2021/2022. годину планирано је да се одржи 5 (пет) редовних
родитељских састанака.По потреби могу се сазивати и ванредни родитељски састанци.
Програмски садржаји
Први родитељски састанак

Време
Септембар

Начин
реализације
Организовани
састанци у

Носиоци
реализације
Одељенске
старешине
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просторијама
школе

1. Доношење и усвајање плана рада
родитељских састанака за школску
2021/2022.
2. Избор представника одељења у Савет
родитеља школе за школску 2021/2022.
3. Информисање родитеља о њиховом
учешћу у обезбеђивању средстава за
виши квалитет образовања
•
Опремљеност ученика уџбеницима
•
Разматрање Правилника о
оцењивању ученика
•
Стручно упутство у време
пандемије
•
Обавештење о заштити од насиља
Други родитељски састанак
1. Успех и дисциплина ученика на крају
првог класификационог периода
школске 2021/2022. године
2. Мере за побољшање успеха и
дисциплине ученика
3. Разматрање извештаја са екскурзија
ученика осмог разреда.

Новембар

Трећи родитељски састанак
1. Анализа успеха и мере за побољшање
2. Анализа дисциплине и мере за
побољшање
3. Обавештење о набавци уџбеника
Четврти родитељски састанак
1. Анализа успеха
2. Анализа дисциплине
Пети родитељски састанак
1. Анализа успеха
3. Анализа дисциплине
3. Подела сведочанстава и похвалница
Начини праћења реализације
Евиденција о реализацији родитељских

Јануар

Април

Јун

Организовани
састанци у
просторијама
школе

Одељенске
старешине

Одељенске
старешине

Носиоци праћења реализације
Директор, ПП служба
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састанака води се у Дневнику о-в рада

10. 13. ОТВОРЕНИ ДАН ШКОЛЕ
ПОСЕТА РОДИТЕЉА ЧАСОВИМА

На основу Стручног упутства лимитирана је посета родитеља који долазе у школу уз
претходно заказивање састанка

10.14. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

Врста активности

Време
реализације

БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

Септембар

КАРНЕВАЛ

Септембар

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА
ФОРМИРАЊЕ ЂАЧКОГ
ПАРЛАМЕНТА
УЧЕШЋЕ У АКТИВНОСТИМА
ПОДРУЖНИЦЕ ЗА НЕГОВАЊЕ
ТРАДИЦИЈЕ НОР-А
ДЕЧЈА НЕДЕЉА
НАГРАДНИ ЛИКОВНИ КОНКУРС
„ПРАВИЛНА ИСХРАНА И
ЗДРАВЉЕ”
СПОРТСКИ ДАН (Крос)

26. септембар
Септембар
Септембар и
током године

Носиоци
активности

Институције

Учитељи првог
разреда и саобраћајци
Милица Миленковић,

Школа и
МУП

Наставници страног
језика
Педагог, психолог
Директор,
наставници историје,
ученици

Град Шабац
Културни
центар
Шабац
Школа
МЗ
Прњавор,
Школа,

Октобар

Учитељи, педагог

Октобар

Наставници ликовне
културе

Завод за
јавно
здравље

Октобар

Одељенске
старешине и наст.
физичког васп.

Школа и
МПС

Школа
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УЧЛАНИ СЕ И ЧИТАЈ
МАНИФЕСТАЦИЈА
„КРАЉЕВИ ДАНИ”У ПОЖАРЕВЦУ
СЛАВА КАРАЂОРЂЕВИЋА У БЕЛОМ
ДВОРУ
СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ
СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА

Новембар

Библиотекар

Школа

Децембар

Марија Мијић

Школа

Децембар

Марија Мијић

Школа

Наставници
Наставници српског
језика и уметности,
наставници музичке
културе
Сви наставници
Директор, Сви
наставници

Школа

Јануар
Јануар

ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА

Фебруар

ЗИМСКИ КАМП

Фебруар

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА
УЧЕНИКА

Март

Сви наставници

МЕЂУОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА

Април

Сви наставници

ШКОЛСКИ КВИЗ

Април

СПОРТСКИ ДАН (крос)

Април

СУСРЕТИ ШКОЛА КОЈЕ НОСЕ ИМЕ
“КРАЉ АЛЕКСАНДАР
КАРАЂОРЂЕВИЋ”
ПРОМОЦИЈА ШК. ЧАСОПИСА
ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА У
ПЕТКОВИЦИ
СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА
ОДЕЉЕНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ
ДАН ШКОЛЕ

Aприл

Библиотекар
Одељенске стар. и
наст. физичког васп.

Школа
Школа
Школа,
МПС и
школа
МПС и
школа
Школа
Школа и
РТС

Сви запослени

Школа

Сви наставници
Марија Мијић
наставници ликовне
културе

Школа

Мај

Сви наставници

Школа

Јун

Сви наставници
Ученици 4.-ог разреда
и одељ. старешине
Наставници
биологије, ученици
старијих разреда
Сви наставници

Школа

Мај
Мај

ПРИРЕДБА ЗА ПРВАКЕ

Јун

АКЦИЈА – ОЧИСТИМО СРБИЈУ

Јун

ПРИРЕДБА ЗА ВИДОВДАН

Јун

Школа

Школа
Град Шабац
Школа

Напомена: Планиране активности биће реализоване уколико епидемиолошка ситуација
буде повољна, у противном биће реализоване колоко то могућности допуштају у
измењеном облику или онлајн.
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11. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА

Р. бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Стручни
органи
одлучивања
Наставничко
веће,
школски
одбор

Врста
активности

Инструменти
праћења

Носиоци
праћења

Време
праћења

Реализација
активности у
току 40-часовне
радне недеље
Праћење
остваривања
месечног плана
рада школе
Праћење и
вредновање
понашања
ученика
Праћење
културне и
јавне
делатности
Праћење
ефеката
друштвених и
слободних
активности
Уређење
школске
средине
Праћење
реализације
укупног о-в
рада у школи

Планови рада,
школска
документација,
посете часовима

Директор,
педагог

У току
школске
године

Месечни план
рада

Директор

Сваки месец

Наставничко
веће

Анализе,
извештаји

Педагог

Класификац.
периоди

Одељенско
веће,
Наставничко
веће

Јавни наступи

Директор

У току
школске
године

Наставничко
веће

Јавни наступи

Стручни
сарадници

У току
школске
године

Наставничко
веће,
Савет
родитеља

Акције уређења
Извештаји,
анализе

Одељенске
Јесен, пролеће
старешине
Директор,
педагог

Фебруар, јун,
август

Савет
родитеља
Наставничко
веће,
Школски
одбор
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Саставни део Годишњег плана чине годишњи планови рада наставника и
планови ваннаставних активности који се налазе у посебном документу
као Додатак Годишњем плану

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
УСВОЈЕН ЈЕ НА СЕДНИЦИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОДРЖАНОЈ
ДАНА 15. 9. 2021. ГОДИНЕ У ПРЊАВОРУ

Деловодни број __________

Директор школе

Председник Школског одбора

________________________

___________________________

(Марија Мијић)

(Ђорђе Живковић)
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