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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
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Прањани, 15.септембар 2019.
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СПЕЦИФИЧНОСТ У РАДУ ШКОЛЕ
школа

разред/ одељење

Прањани

I-1

Прањани

III-1

Теочин

У одељењу има 6 дечака и 11 девојчица, тако да је
на часовима физичког васпитања некад тешко
организовати играње фудбала само са дечацима.
Од 17 ученика, 5 има потешкоћа у изговору
појединих гласова и њима је потребан логопед. Нико
од ученика није укључен у рад са логопедом.

I-III-7

Настава у комбинованом одељењу представља
специфичан облик организације рада. Због малог броја
ученика веће су могућности за индивидуални приступ.
Повећава се ангажовање учитеља у директном раду са
ученицима. Групни рад захтева ангажовање већег броја
ученика из више разреда

II-III-IV-5

У школској 2019/ 2020. години наставу у Гојној
Гори водим у три разреда.
Одељење чине 1 другак, 1 трећак и 2 четвртака.
Услед оваквог састава одељења настава је углавном
индивидуална и индивидуализована, у четвртом
разреду је заступљен и рад у пару.
Физичко васпитање се ,по могућству, организује у
групи- када се поклапају часови са првацима.

Гојна Гора

Брезна

специфичност у извођењу наставе
Укупно ученика је 5 од тога 2 девојчице и 3 дечака.Овако
мали број представља тешкоћу у реализацији групног
облика рада и рада у патовима, квизу и игара....
На часовима физиког васпитања биће немогуће
реализовати неке игре које п подразумевау већи број
ученика.
У трећем разреду у Прањанима, један ученик ради по
ИОП2, тако да је у неким случајевима отежан рад пошто
за овог ученика нема педагошког асистента.

VI-VII-3

У шстом разреду има 3 ученика, у седмом 2 ученика што
додатно представља проблем у реализацији облика рада.
Највише се примељује индивидуални и
индивидуализација кроз многе предмет.
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На основу 62. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС» бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013 , 88/2017 и 27/2018 ) и члана 76.ст.2 т.18 Статута ОШ "Иво Андрић" Прањани, Школски одбор
ОШ «Иво Андрић» на седници одржаној године, усвојио је
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО АНДРИЋ“
У ПРАЊАНИМА
за школску 2019-2020.годину

ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Прва школска зграда саграђена је 1948.године. Наша школа ове године слави јубилеј 160 година постојања.Молбу
за градњу прве школе у Прањанима Министру просвете Београда, доставио је начелник округа прањанског 6.03.1858.
године. Исте године школа је почела са радом. 1950.године Министарство укида четвороразредну школу, а 1955. године
отвара осмогодишњу школу која носи назив ОСНОВНА ШКОЛА ПРАЊАНИ.1958. године Школски одбор доноси одлуку
да школа промени назив у „12. октобар“.
1. априла 1979. године, школа добија нови назив по чувеном нобеловцу Иви Андрићу, по коме и данас носи име.

Табела 1: Основни подаци о школи
Назив школе:

Основна школа „Иво Андрић“

Адреса

Прањани, бб. 32308, Прањани

Контакт подаци школе
Име и презиме директора

Телефон/ факс: 032/841-521 (матична школа)
Телефон: 032/841-220 (директор школе)
Мејл адреса:: os.pranjani@open.telekom.rs
Сајт: www. skola_pranjani.com
Зоран Пантовић

ПИБ

101884830

Делатност школе

Основно образовање – шифра 8520

Матични број

07177291

Регистарски број

6128503349

Текући рачун

840-628660-22

Посебни рачин:Ђачки динар

840-2874760-21

Датум оснивања школе

6.март 1858.

Датум прославе Дана школе

12.октобар

У свом саставу школа има седам издвојених одељења и то:
-осморазредне школеКаменица и Брезна и
-четвоторазне школе Гојна Гора, Богданица, Теочин, Коштунићи и Срезојевци.
На почетку свог рада школа је имала већи број одељења четвороразредне школе: у Леушићима (престала је са радом
шк.1977/78. ), Катрићима (преслала је са радом шк.2009/2010.) и Брајићима (престала јеса радом шк.2012/2013. ).
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2.Ранији назив школе
Табела 2: Ранији назив школе
Ранији називи школе

Од

До

Основна школа „Прањани“

1955.

1958.

Основна школа „12. октобар“

1958.

1979.

Основна школа „Иво Андрић“

1979.

Напомена

3.Летопис школе
Летопис школе се води од 01.09.2013. године у писаноми електронском облику у школској библиотеци. За вођење
летописа задужена је Гордана Поповић, библиотекар.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
Наша школа нема делатност образовање одраслих.

ОГЛЕДИ У ШКОЛИ
Школа не обавља огледне програме.

ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ
Школа поседује средствима у јавној својини. Школа може да даје на коришћење, односно у закуп, као и да откаже уговор
о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користи, на основу одлуке Школског одбора уз сагласност
оснивача, у складу са Законом о средствима у својини Републике Србије и Законом о спорту.

КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА
Табела 3: Кретање ученика

Школска година
2010/2011.
2011/2012.
2012/2013.
2013/2014.
2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.
2017/2018.
2018/2019.
2019/2020

Укупан број ученика у школи (матична школа и
издвојена одељења)
282
288
284
249
247
229
234
227
217
201
4
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ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег плана рада ОШ „Иво Андрић“ Прањани за
школску 2019-2020.годину.

I Усваја се Годишњи план рада ОШ „Иво Андрић“ Прањани за школску 2019-2020..
II Годишњи план рада из тачке 1. ове одлуке примењиваће се од 15.9.2019.
III Реализација Годишњег плана рада пратиће директор школе, током школске године и на крају школске
2019/2020.године, поднеће извештај о раду школе и обавестиће Школски одбор о реализацији Годишњег
плана рада.
IV Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења, а примењиваће се од 15.9.2019.
Број:___________
Прањани, ______________
Предесдник Школског одбора
__________________________
Данијела Ракићевић
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОШ „ИВО АНДРИЋ“ ПРАЊАНИ
за школску 2019/2020.

Директор
Зоран Пантовић, професор разредне наставе

Тим за израду годишњег плана рада
Зоран Пантовић, директор
Данијела Ракићевић, школски педагог
Гордана Поповић, помоћник директора
Жаклина Трифуновић, секретар
Руководиоци стручних већа

Адреса школе
Основна школа „Иво Андрић“ ,
ул. Браће Марковић бр.2, 32308 Прањани
телефони у управе школе
Директор 032/841-220
Секретар школе: Тел: 032/841-521
Педагог/психолог 032/841-521

e-mail:
os.pranjani@mts.rs
www.skola_pranjani
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
УВОД

Заснованост годишњег плана рада на законским и подзаконским актима
Годишњи план рада Основне школе „Иво Андрић“ Прањани за школску 2018-2019годину представња основни докуменат
којим се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикаснија реализација свих образовно-васпитних активности у
школи.
Полазна основа за израду Годишњег плана рада за школску 2018-2019.годину су:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије бр 72/09, 52/11,55/13, 35/15,
68/15, 62/2016, 88/2017 и 27/2018)
Закон о основном образовању и васпитању(Службени гласник Републике Србије бр.55/13)
Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за
први разред основног образовања и васпитања(«Сл.гласник РС- Просветни гласник «, бр.10/2017)
Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ Просветни гласник
4/90,2/91,2/92, 13/93,1/94,5/95, 6/96, 8/97, 14/97, 10/98, 2/00, 4/01,4/03,7/03, 4/04,9/04,12/04, 7/05, 8/05,6/06,9/06)
Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“
Просветни гласник бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011, 1/2013 и 4/2013,
11/2016)
Правилник о наставном плану за први,други, трећи и четври разред основног образовања и васпитања и наставном
програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ Просветни гласник 1/2005, 15/2006,
2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011-I, 7/2011-II и 1/2013, 11/2014, 11/2016)
Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред
основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“- Просветни гласник бр 6/2007, 2/2010, 7/2010 – др.правилник,
3/2011, 1/2013 и 4/2013,11/2016)
Правилник о основама програма за шести разред (Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник
бр.5/08,3/11, 1/2013, 5/2014, 11/2016 и 6/2017)
Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за седми и осми
разред 6/2009 и 2/2010, 3/11,8/2013,11/2016)
Правилник о наставном плану и трајању основног образовања (Службени гласник Републике Србије – Просветни
гласник бр.18/07);
Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ Просветни
гласник бр 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 7/2011-I, 7/2011-II и 1/2013,11/2014,11/2016)
Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ Просветни
гласник бр 5/2008, 3/2011 и 1/2013,5/2014,11/2016)
Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ Просветни
гласник бр 6/2009, 3/2011 и 8/2013, 11/2016)
Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр 2/2010, 3/2011
и 8/2013, 5/2014,11/2016)
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл.гласникРС“, број 67/13).
Правилник о изменама и допуни Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у
основној школи („Сл.гласник РС“, број 70/15).
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и
васпитања („Сл.гласникРС“, број 75/15).
Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.гласник РС“ бр
11/2012)
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручног сарадника
(„Сл.гласник РС“13/12)
Правилник о дозволи за рад наставника Службени гласник број 22/05 и 51/08, 13/12
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл.гласник РС“ – Просветни гласник бр 72/09 и 5/2012)
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22. Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2013/14. годину („Сл.гласник РС“ –
Просветни гласник бр- 6/2013.);
23. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање ( « Сл. гл. бр.72/09)
24. Правилник о програму за остваривање екскурзија у 1. и 2. циклусу основног образовања (Просветни гласник бр. 7/2010)
25. Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитне установа («Службени гласник РС» бр. 7/2011и 68/12)
26. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Сл.гласник РС“
55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011, 82/2012, 8/2013,70/2015,81/2017 и 48/2018 )
27. Правилник о условима у погледу простора, опреме и наставних средстава (Службени гласник РС бр. 27/1987 и 11/2003.)
28. Правилник о програму завршног испита у основној школи (Службени гласник бр. 1/2011 ,1/12)
29. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи
(Службени гласник РС бр. 46/01)
30. Закон о забрани дискриминације (Службени гласник РС бр. 22/09)
31. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима (Службени гласник РС бр. 72/09)
32. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној
школи (Службени гласник РС – Просветни гласник,бр. 2/92, 2/2000)
33. Одлука о обезбеђивању бесплатних уџбеника од 1. до 4. разреда,
34. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план ,његову примену и
вредновање,“Службени гласник РС“,76/2010.
35. Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика
или трећег лица у установи образовања и васпитања («Сл.гласник РС»,бр.22/2016)
36. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним
установама
37. Закон о условима за обављање психолошке делатности ( „Службени гласник РС“ 25/96 и 101/05) и Правилник о
изради и коришћењу психолошких мерних инструмената(„Службени гласник РС“11/88)
38. Правилник о поступању установе у случају сумље или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа,
части или достојанства личности («Сл.гласник РС»бр.65/2018)
39. Правилник о вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа (“Службени гласник РС“9/2011).
40. Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја ,“Службени гласник РС“ 5/2012.
41. Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања ,“Службени гласник РС „
38/2013.
42. Правилник о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
11/2016.)
43. Правилник о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета у основној школи 11/2016)
44. Програм заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у ОШ ,, Иво Андрић»
45. Статут и нормативна акта школе (25.12.2013.г.дел.бр.1675)
46. Школски програм за 2014/2015.(дел.бр.1052 30.6.2014.)
47. Развојни план уставнове 2012-2017. ( дел.бр.702/3 донет је 5.07.2012.године) –нови планиран у 2015.
48. Извештај о раду школе за претходну школску годину;
49. Извештај о самовредновању;
50. Остала законска и подзаконска акта.
Јединствену целинуса Годишњем планом рада школе чине:
 Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања за период од 2014. до 2018.године,
 Програм стручног усавршавања и професионалног развоја запослених
 Структура 40-то часовне радне недеље,
 Извод из годишњег програма рада са елементима за утврђивање цене услуга ЦЕНУС
 Распоред часова
 Индивидуални распоред часова
Годишњим планом рада конкретизовали смо циљеве и задатке дефинисане Школским програмом за период од
2018/19-2021/22.године и облике деловања свих чинилаца у образовно-васпитном процесу, одредили смо време
реализације и задужили носиоце планианих активности у текућој школској годинe
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УСЛОВИ ЗА РАД
2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Ове школске године настава ће се одвијати у 25 одељења распоређених у осам школа. У матичној
школи су чиста одељења од првог до осмог разреда и ИО првог разреда у Теочину. Чиста одељења су од
петог до осмог разреда у издвојеним одељењама у Каменици и Брезни. Комбинована одељења од два разреда
су у Каменици, Брезни и Теочину. Комбинована одељења од три разреда су у Богданици и Срезојевцима, а
комбинована одељења од четири разреда су у Коштунићима и Гојној Гори.
Од прошле школске године наша школа води е-дневнике образовно-васпитног рада.
2.1. Матична школа
У матичној школи у Прањанима укинута је кабинетска настава од петог до осмог разреда, а кабинет
информатике користе и ученици од првог до четвртог разреда. Разлози за укидање су следећи:
-већа одговорност ученика за школске просторије и школски намештај
-смањење гужве у ходнику школе
-повећање безбедности ученика
-недовољна опремљеност појединих кабинета
Ученици од првог до четвртог разреда наставу похађају у учионицама опште намене. Постоји у оквиру
школе и специјализована учионица продуженог боравка, где се припремају луткарске представе и друге
активности. У оквиру продуженог боравка постоји и санитарни чвор, ходник и једна просторија. У тој учионици
ученици са учитељицом изводе наставу, гледају цртане филмове, раде домаће задатке. Ученици похађају
продужени боравак, њих 23, у периоду од 11 до 15 часова. У 13 часова имају ужину. Осим телевизора деца у
продуженом боравку поседују и DVD,разне играчке, игре знања, слагалице, шах и др.
У оквиру школе у Прањанима постоји кабинет за информатику са 15 умрежених рачунара . Школа поседује
осам лап топова и осам видео бимова за одржавање наставе.У Прањанима постоји и учионица са интерактивном
таблом која је доступна свима.Матична школа у Прањанима, има фискултурну салу.
При школи ради и школска библиотека. У школској библиотеци смештено је око 8000 наслова, уредно
спакованих и сложених, како по предметима, тако и по жанровима. У библиотеци је обезбеђен простор и
намештај за читање. Библиотекар задужен за рад библиотеке, редовно организује песничке часове, дружења са
познатим песницима, уметницима и глумцима.
При школи постоји ђачка кухиња са две трпезарије.
Ове школске године набављене су клупе- једноседи и столице; беле табле, рачунари; намештај. У току су
припремни радови за замену целокупне дрвене столарије PVC-e столаријом.
На првом великом одмору планиран је доручак за од првог до четвртог разреда, а на другом великом одмору
је доручак за ученике од петог до осмог разреда.
У матичној школи у Прањанима налазе се канцеларијски простор, канцеларија за наставнике и учитеље,
која је и смештена у посебној згради у којој иначе наставу похађају ученици виших разреда ,док су канцеларије
за педагога, психолога, секретаријат и директора школе смештене у новијој згради у којој изводи настава за
ученике од првог до четвртог разреда.
Настава у Прањанима се одвија у осам одељења од првог до осмог разреда и у једном одељењу
продуженог боравка за ученике првог и другог разреда.
9
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2.2. Издвојена одељења школе
2.2.1. Каменица
Школа у Каменици се налази на 7 km од Прањана. Телефон: 032/5845-724.
Осморазредна школа са 6 одељења и то: од првог до четрвтог разреда је комбинација од два разреда, а од
петог до осмог су чиста одељења. Настава се изводи у две школске зграде и то : у првој смештена је
наставничка канцеларија, комбинована одељења, пети и седми разред информатички кабинет са шест
умрежених рачунара,малу библиотеку, толет са ученике и наставнике и кухињу са трпезаријом, а у другој
налази се две учионице за ученике шестог и осмог разреда. Од радова који су завршени су: урађена је
електрична инсталација у две учионице, разводни ормар и громобран са планом евакуације.
Школа у Каменици као што је већ и речено је реновирана, набављене су нове клупе и столице, штампач,
постављене беле табле, а поседују и лап топ и видео бим који се користи у настави.
У школи у Каменици ради и ђачка кухиња. Школа у Каменици поседујуе и два телевизора, синтисајзер за
наставу музике, звучне читанке, карте, DVD,CD и др.
Школа је добила сто за стони тенис, и урађени су голови за мали фудбал и рукомет. Ограђено је школско
игралиште ( са дуже стране до пута), урађена је ограда висине три метра од поцинковане жице.
Руководилац школе је Бојан Ђуровић, учитељ.

2.2.2. Брезна
Школа у Брезни се налази на 12 km од Прањана. Телефон: 032/742-026.
Осморазредна школа са 5 одељења и то: од првог до четвртог разреда је комбинација са два разреда, а од
петог до осмог разреда су чиста одељења.
Школа у Брезни постоји већ 175 година. Прве приватне школе почеле су још у Брезни, далеке 1842.
године. Ове године 8. новембра на Митровдан када је и црквена слава, школа у Брезни ће организовати
манифестацију „Митровдански дани“.
Школа у Брезни је комплетно реновирана пре четири године. Школа има кабинет информатике,
телевизор, DVD,CD, лап топ и видео бим. Ове године урађена је електро-инсталација у учионицама; од
донација ограђено је школско двориште; набављена су дрва за огрев.
Руководилац школе је Ненад Тешовић учитељ

2.2.3. Гојна Гора
Школа у Гојној Гори налази се на 17 km од Прањана. Телефон: 032/846-131.
Четвороразредна школа која има два одељења и то: први- једно одељење; други, трећи и четврти – друго
одељење. Школа има две учионице; кухињу и трпезарију.
Школа има од наставних средстава лап топ, телевизор, виде бим, касетофон, карту Србије, карту
општине Горњи Милановац, CD. Постоји и приступ интернету.
Урађени су нови олуци на школској згради.
Руководилац школе је Вера Трнавац учитељ.
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2.2.4. Богданица
Школа се налази на 11 km од Прањана. Нема телефон,а комуникацију са учитељом успостављамо
преко мобилног телефона.
Четвороразредна школа има једно одељење другог и четвртог разреда. Школска зграда има две
учионице у једној ради учитељица, а у другој се одвија настава физичког васпитања током зимског периода.
Школа има санитарни чвор; спортски терен; два рачунара, лап топ, видео бим, карту Србије, малу
библиотеку, телевизор,DVD,CD.
Набављене су нове клупе- једноседи и столице; реновиран је део плафона са гипсаним плочама и
сређивање ходника.
Школа у Богданици већ традиционално организује турнир у шаху на коме учествују ученици школе и одрасли
из више градова Србије и иностранства.
Руководилац школе је Милена Томовић

2.2.5. Коштунићи
Школа у Коштунићима се налази на 6 km од Прањана. Телефон: 032/5845-521.
Четвороразредна школа има једно одељење од три разреда. У склопу школе налази се музеј из Првог
светског рата и део ствари генерала Р.Мишића.
Од наставних средстава има: лап топ, рачунар, телевизор, карту Србије. Планиран је приступ интернету.
Руководилац школе је Ана Миловановић учитељ.

2.2.6. Теочин
Школа у Теочину налази се на 9 km од Прањана. Нема телефон, комуникација са учитељицом
успоставља се путем мобилног телефона.
Четвороразредна школа има два одељења и то: први и трећи - једно одељење и друго одељење –
други разред. Школа има две учионице у којима се одвија настава . Уведен је бежични интернет.
Набављена су дрва за огрев.
Руководилац школе је Ана Петровић.

2.2.7.Срезојевци
Школа у Срезојевцима са налази на 15 km од Прањана. Има телефон 512-1022 и интернет.
Четвороразредна школа има једно одељења од два разреда.
Руководилац школе је Ружица Томанић учитељ.
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2.3.ХИГИЈЕНА И ГРЕЈАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА
Чишћење учионица помоћни радници врше после наставе. Брисање и потирање ходника врши се одмах после
уласка ученика у учионице. Чишћење се понавља и после великог одмора, а када је киша и блато и чешће.
У зимском периоду обавеза домара школе и помоћних радника је чишћење снега и леда на прилазу школи
због несметаног кретања ђака, запослених и безбедности.
.
Помоћни радници су по завршетку радног дана у обавези да изврше проверу прозора и врата на учионицама.
У матичној школи је парно грејање. У издвојеним одељењима школе у Каменици, Брезни, грејање се врши на
чврсто гориво (угаљ и дрва), док у издвојеним одељењаима у Богданици, Гојној Гори, Коштунићима, Теочину
и Срезојевцима грејање се врши на дрва.Помоћни радник је задужен за чишћење и за припрему и ложење
пећи на чврсто гориво.

2.4. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
Школски простор је опремљен одговарајућим намештајем према Нормативу, у функцији је и у релативно
добром стању. У односу на Норматив простора, опреме и наставних средстава у основном образовању и
васпитању („Сл. гласник РС“ бр. 4/90), опремљеност школе наставним средствима у целини је око 55%.
Табела4:Опремљеност школе
Рб.

Врста школских простора и намена

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Број школских зграда укупно
Укупна површина шк. простора у m2
Површина општег и учионичког простора у m2
Површина административног простора у m2
Број општих учионица
Број кабинета
Број књига
Број административних просторија
Површина школске библиотеке у m2
Површина фискултурне сале у m2
Површина ходника и мокрих чворова у m2
Површина школских кухиња у m2
Површина школских дворишта у m2
Површина отворених спортских терена у m2
Површина неискоришћеног школског простора уm2
Продужени боравак у m2

13
5169
1643
137
36
3
8.200
8
30
1610
879
191
45270
780
458
55

У оквиру Развојног плана, испитали смо потребе наставног особља за опремање наставним средствима
и литературом и према испитаним потребама утврђени су приоритети за набавку који су исказани у табели:
План унапређивања материјално- техничких услова рада..
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Друштвени
Српски језик
Енглески језик
Немачки језик
Историја
Географија
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ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ ПО ПРЕДМЕТИМА
проценат
Природни
проценат
Умет.и вештине проценат
100%
Физика
90%
Музичка кул.
100%
100%
Хемија
90%
Ликовна кул.
100%
100%
Биологија
90%
Физичко васп.
100%
100%
Математика
90%
100%
ТИО
100%
Информатика
100%

2.5 Ресурси локалне средине
За реализацију образовно- васпитног рада матична школа ће користити капацитете средине у којој егзистира..
Ученици матичне школе за потребе наставе физичког васпитања повремено користити терен „Брезак“.
У оквиру Програма професионалне оријентације ученици осмог разреда ће, поред локалних предузећа
посетити средње школе у граду и сараднике школе ( пошту, амбуланту, апотеку, фризерске салоне,
пољопривредну апотеку, електродистрибуцију, продавнице . Циљ посета је информисање ученика о
пословима и радним местима. Школа сарађује са локалним аутопревозницима, туристичким агенцијама у
циљу обезбеђивања потребног превоза запослених и ученика.
Школа ће свакако искористити своју добру сарадњу са невладиним организацијама: Црвеним крстом,
Туристичким агенцијама Г.Милановца и Чачка, спортским друштвима, Општинама, Полицијском станицом
Г. Милановац, амбулантом у Прањанима, основним и средњим школа на нивоу општине, Предшколском
установом „Сунце“, Центром за социјални рад, ЈКП Г. Милановац , Градском библиотеком „Владислав
Петковић –Дис“ у Чачку, општинском библиотеком „Момчило Настасијевић“ и локалним медијима.
Тамо где наставни и остали васпитно-образовни садржаји дозвољавају, интензивираћемо посете деце из
издвојених одељења матичној школи иобрнуто. У том циљу планирамо разне активности у Дечјој недељи,
приредбе, дружења , спортске активности...
Табела 5: Ресурси локалне средине
Простор
Стадион фудбалског
клуба „Брезак“
Дом културе Прањани

Активност
Јесењи крос
Крос РТС
Утакмице
Приредбе
Позоришне представе

Време
Септембар
април-мај
током године
током године
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ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Активност
Пријем ђака
првака
Дан школе
Митровдански
дани-Брезна
Новогодишњи
квизови
Школска слава
Теочински даниТеочин
Шаховски
турнир
Ученичка
олимпијада и
свечано
спуштање
школске заставе

Динамика
реализације

Начин реализације

2.септембра

Активности ће се
реализовати кроз приредбе

12.октобра

Активности ће се
реализовати кроз културно
уметнички програм

Активности ће се
реализовати кроз приказ
културно-уметничког и
спортског програма
Активности ће се
реализовати кроз такмичења
средином јануара ученика
Активности ће се
27.јануар
реализовати кроз културно
уметнички програм и
коктел
Активности ће се
април
реализовати кроз приказ
културно-уметничког
програма
Активности ће се
мај
реализовати кроз такмичење
деце и одраслих у шаху
Активности ће се
реализовати кроз радионице
16.јун
8.новембра

Активности ће се
реализовати кроз културноуметнички програм
Илиндански
дани-Каменица

1.август

14

Носиоци активности
Школа,
Општина Г.Милановац
Министарство просвете
Школа,
Општина Г.Милановац, МЗ
Прањани
Школа
Месна заједница Брезна
Културни центар Горњи
Милановац
Школа, педагог, наставници и
учитељи
Школа,
Општина Г.Милановац
родитељи осмака
Школа
Месна заједница Теочин
Културни центар Горњи
Милановац
Школа
Месна заједница Богданица
Школа

Школа
Месна заједница Дружетићи
Општина Горњи Милановац
Културни центар Горњи
Милановац
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САРАДЊА ШКОЛЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА, ШКОЛАМА И ФИРМАМА
Циљ наведене сарадње је повећање квалитета рада школе, већа понуда разноврсних садржаја који стоје на
располагању ученицима, наставницима и родитељима, стицање нових искустава и знања применљивих у
пракси.
Сарадници
Облик сарадње
Време
Реализатори
реализације
Министарством просвете,
Спровођење завршног
јун
Директор, секретар, педагог
науке и технолошког
испита
развоја Републике Србије
Завод за вредновање
Анализа постигнућа
јун-август
Стручна већћа
квалитета образовања и
ученика на завршном
васпитања
испиту
Школском управом у
Саветовање, редовни
током
Директор, секретар, шеф
Чачку
послови
године
рачун.стручна служба
РЦ Чачак
Присуствовање
током
Директор, заинтересовани
запослених стручним
године
запослени
скуповима и семинарима
Стручна друштва на
Стручна усавршавања и
током
Стручни активи и
општинском, окружном и
саветовања
године
стручни сарадници
републичком нивоу
Основне и средње школе
Размена информација,
током
Директор, задужени
у општини Горњи
материјала, посете
године
наставници, секретар
Милановац и Чачак, и средња
манифестација,промоције
школе
Пољопривредна школа из
средњихшкола по Програму
Пожеге
професионалнеоријентације
Општином Горњи Милановац
Саветовање, размена
током
Директор, секретар, шеф
Друштвене делатности
информација
године
рачун.стручна служба
„Пролетер“-Горњи Милановац Подршка школи у набавци
током
Директор, секретар, шеф
хране за кухињу
године
рачуноводства
„Невен комерц“ Прањани ГМ
Подршка школе у
током
Директор, секретар, шеф
материјали за кречење
године
рачуноводства
ИТП-Трбушани
Набавка горива за шк.ауто
током
Директор, шеф рачуноводства
године
„Комуналац“ Г.Милановац
Подршка школе за
током
Директор, шеф рачуноводства
одлагање смећа
године
Центар за стручно
Организовање семинара у
током
Водитељи семинара
усавршавање наставника
нашој школи
године
Књижаре „Нај“ „Прима“,
Подршка школе у набавци
током
Директор, секретар, шеф
„Оргинал“ и „Мишковић“
канцел.матерјала и
године
рачуноводства
наставних средстава
Варто-превент
Подшка школе у
током
Директор
одржавању против
године
пожарног апарата
Завод за јавно здравље Чачак
Подршка школе у провери
током
Директор, наставници
пијаће воде и предавања
године
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ПЛАН КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Школа своју самосталност и аутентичност остварује и кроз улогу покретача културног и јавног живота
локалне заједнице и шире друштвене средине.
Активност
Време реализације
Реализатори
приредба за ђаке прваке
Дечја недеља –
Учитељи другог, трећег и
прва недеаа
четвртог разреда
октобра
Прослава Дана школе
12.октобар
Директор и запослени
Посета Сајму књига и позоришни програм
октобар
Директор школе наставници и
учитељи
Посета Фестивалу науке у Београду
децембар
Директор школе
Новогодишња научна чаролија
крај децембра
педагог и наставници
Квизови
средином јануара педагог и наставниви
Прослава дана Светог Саве
27.јануар
Директор, наставници и
учитељи, ученици и родитељи
Гостовање песника
октобар- април
Г.Поповић, Г.Ристановић
Школска сцена ГМ
мај
наставници српског језика
Гостовање позоришних представа
током године
Директор
Гостовање представника средњих школа
април-мај
педагог
Обележавање значајних датума према
током године
наставници, учитељи и
календару
стручни сарадници

2.6 ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА
Време
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године

Место
Матична
школа
Брезна
Коштунићи,
Гојна Гора
Каменица
Теочин
Богданица

током године

Срезојевци

Начин
набавка клупа-једноседа, намештаја, белих табли

Носиоци
Директор

еклектро-инсталација, дрва за огрев
-интернет, пећ на дрва
интернет, замена олука, дрва за огрев
дрва за огрев
бежични интернет, дрва з а огрев
интернет, замена гупсаних табли и адаптација
ходника, дрва за огрев
интернет, телефон

Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор

Службени аутомобил
Школа има један теренски аутомобил марке ЛАДА НИВА регистарских ознака ГМ-014АМ.
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
3.1. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ШКОЛЕ

ОШ

9

1

1

1

СШ

1

ВПШ

1
0,75

1

1

1

1

0,5

0,5

2,8

2,86

1

1

1

0,5

0,5

2,8

3,86

СВЕГА

Ложач

Куварица

11

КВ

ВИС

Помоћни радник

домар

Учитељи

Изборни предмети

Физичко
васпитање

Техничко образ.

Хемија

остали

Биологија

Математика

Физика

Географија

Историја

Музичко

Ликовно

Страни језик

Српски језик

библиотекар

психолог

педагог

Административни
радник

Шеф рачуноводства

еекретар

Помоћ.дир

Школск
а
спрема
и радни
стаж

директор

Наставници по предметима

1

3

2

3

36,69

1

0,75

1,05

1,05

0,90

2,66

1,2

0,60

1,2

0,80

1,75

13

0,75

1,05

1,05

0.90

2,66

1.2

0,60

1,2

1,80

0,15

15

0,4

СВЕГА

1

0,75

1

11

1

1

53,40

0,4
ПРИПР

0,5

0,75

До
5.год.

0,95

1,33

0,75

0,90

0,75

5-10

10-20

1

1

1

1

1,85

1,63

0,30

35-40

0,90

0,90

1,05

0,80

1,20

0,40

0,05

1

3

0,60

1,76

0,40

0,05

1

20-30
30-35

1,47

2

1

3

1
1

17

0,05

1

8,5

5

9,25

3

21,69
1

6
0,75

3

1

1

10,05
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3.2. НАСТАВНИ КАДАР
комбин.
Ред
.бр.

1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
наставника
Горица
Ристановић
Слободанка
Гавриловић
Славица
Ј.Бабовић
Тамара
Богдановић
Мирјана
Матовић

6.

Бранка
Станојевић

7.

Ивана Чоловић

8.

Бојана Рацић

9.

Марко
Станојевић

10.

Душан
Милосављевић

11.

Јелена
Александров

12.

Ивана Милекић

13.

Велимир
Александров

14.

Милева Глишић

Наставни
предмет који
предаје

Одељења
у којима
предаје

Српски језик
Српски језик
V2-VIII2
V-VIII3

К1,К2,К3

Енглески
језик

V3VIII3,VI2,
VII2,I-IV2,
I-IV6,IIV7
V1-VIII1,
V3-VI3
V-VIII1,
V-VIII2

К1,К2,К4

V-VIII1,
V-VIII2,
V-VIII3
V-VIII1,
V-VIII2,
V-VIII3
VI-VIII1

К1

Ликовна
култура
Историја
Историја
Географија

V1, VVIII2, VVIII3
V-VIII1,
V-VIII2,
V-VIII3

Математика

К1

Јасмина
Павловић

17.

Катарина
Костић

18.

Маријана
Марковић

Биологија

17

Филолош.фак.

17

%

ДА

17

42

94,4

VII

ДА

14

41

94,4

Филолош.фак.

VII

ДА

10

35

94,4

20

Филолош.фак.

VII

ДА

16

44

104,4

8

Филолош.фак.

VII

ДА

16

46

52,22

20

ВПШ

VI

ДА

30

60

106,6

Филолош.фак.

VII

НЕ

12

Филолош.фак.

VII

НЕ

3

28

66,6

15

Академија

VII

НЕ

6

28

75

ОШ“Мили
ца
Павловић“
Чачак 40%
ОШ
„СС“25%

15

ВПШ

VI

ДА

35

64

75

ОШ
„СС“25%

6

Филозоф.фак

VII

ДА

14

41

30

Гимназија
ГМ 70%

15

Филозоф.фак

VII

НЕ

6

40

75

21

ПМФ

VII

ДА

19

41

105

VII

НЕ

9

36

88,8

VII

НЕ

3

88,8

VII

НЕ

6

88,8

VII

НЕ

VII

НЕ

ДА/НЕ

12

Гимназија
ГМ 50%

66,6
37

К1
К1
К1
ПМФ
16
К1

V3-VIII3
V2-VIII2,
V3-VIII3,
V1, VI1
VII1-VIII1

5

К1

К1

Математика
Биологија

VII

Год.
старо
сти

К1

V2-VIII2

16.

Филолош.фак.

Ангажова
ње у
другој
школи %

ГРС

К1,К3,К4

V1-VIII1
Математика

15.

17

Лиценц

К1

I-VIII1
I-IV8
V2,VIII2
I-IV4, IIV5

Музичка
култура

Степе
н
струч
ности

К1

Енглески
језик
Енглески
језик

Немачки
језик
Немачки
језик

Завршена
школа/
факултет

К1
V1-VIII1

Српски језик

Недељни
и број
часова
обавезне
наставе

Технич.фак.

К1

16
16

К1

20

К1

Технич.фак.

100

ПМФ
4

18

11

36

20

замена
Ј.Гујаничи
ћ
ОШ“МП“
80%
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19.

Милка Јоровић

Физика

20.

Драгана
Бабовић

Хемија ГВ

21.

Милка Обренић

22.

Драгана Лечић

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Милољуб
Ристановић
Милан
Копривица
Дејан Јеверица
Никола
Гавриловић
Дарко
Главоњић
Славица
Јевтовић
Драган
Алуровић

30.

Мирјана Маћић

31.

Бранка Рајчевић

32.

Бојан Ђуровић

33.
34.
35.
36.
37.

Милица
Милојевић
Милена
Томовић
Вера Трнавац
Ана
Миловановић
Ружица
Томанић

38.

Ана Зарић

39.

Ненад Тешовић

40.
41.
42.

Снежана
Голубов
Саша
Васиљевић
Катарина
Шишовић

ТИТ, ТИО,
ИНФОР.
ТИТ, ТИО,
ИНФОР.
ФВ- ИС
ФЗВ-ИС

VI-VIII1,
VI-VIII2,
VI-VIII3
VII1-VIII1,
VII2-VIII2
VII3-VIII3
VI1,
V-VIII3,
V-VIII2
V1-VIII1

К1

V-VIII1
V-VIII2
V3-VIII2,3

К1

ФЗВ, ФВ

18

Технички
факул

VII

НЕ

3

37

90

12

ПМФ

VII

НЕ

7

38

75

20

Тех,образ.фак.

VII

ДА

31

60

100

Тех,образ.фак.

VII

НЕ

3

36

80

ВПШ

VI

ДА

42

64

100

ДИФ

VII

ДА

3

34

40

8

ДИФ

VII

ДА

13

41

40

8

ВБШ

VI

ДА

15

39

40

7

Теолош.фак.
Учитељ.фак

VII

НЕ

3

36

35

VII

ДА

37

57

100

VI

ДА

30

59

100

VII

ДА

29

50

100

VII

ДА

25

47

100

VII

ДА

30

51

100

VII

ДА

VI

ДА

29

57

100

VII

ДА

27

49

100

VII

ДА

20

45

100

VII

НЕ

15

46

100

VII

НЕ

11

36

100

VII

ДА

28

51

100

VII

НЕ

12

45

100

VII

НЕ

2

36

100

VII

НЕ

0

К1
К1
К1

К1

16

20
8

К1
V-VIII3

Верска
настава

2019-2020.

К1
I-VIII1
К2,К3К4

ВН
Разредна
настава
Разредна
настава
Разредна
настава
Разредна
настава
Разредна
настава
Разредна
настава
Разредна
настава
Разредна
настава
Разредна
настава
Разредна
настава
Разредна
настава
Разредна
настава
Продужен
и боравак
Разредна
настава
Разредна
настава

I-IV
К1
I

20
К1

II

ВПШ
20

К1
III

Учитељ.фак
20

К1
IV

ТШ.ГМ.40
%
ОШ Каона
60%
ОШ
„ДМ“60%
ОШ „ТР“
60%

Учитељ.фак
20
Учитељ.фак

I-III

К2

20
Учитељ.фак

II-IV

К2

20

II-IV

К2

20

II-III-IV

К4

20

ВПШ
Учитељ.фак

100

Учитељ.фак
II-III-IV

К3

20
Учитељ.фак

II-IV

К2

20

I-III

К2

20

Учитељ.фак
Учитељ.фак
I-II

К2

20
Учитељ.фак

I-II

20
Учитељ.фак

II

К1

20
Учитељ.фак

I

К1

20

19

100

Замена
директора
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3.3. ВАННАСТАВНИ КАДАР
РБ.

Име и презиме

Радно место

1.

Зоран Пантовић

директор
школе

2.

Жаклина
Трифуновић

секретар

3.

Љубица Драшкић

шеф рачун.

4.

Данијела Ракићевић

педагог

5.

6.

Јелена Дрманац

психолог

замена
Сања РанковићИлић

психолог

Гордана Поповић

библиотекар
помоћ.дирек
Админфинанс.рад.

7.

Весна Никитовић

8.

Драгослав Жижовић

ложач

9.

Славица Петровић

кивар

10.

Зоран Гавровић

домар

11.

Рајко Бешевић

пом.радник

12.

Слађана Вуковић

пом.радник

13.

Весна Јеремић

пом.радник

14.

Радован Поповић

пом.радник

15.

Владимир Петрић

пом.радник

Рашко Илић

пом.радник

Зорица Васиљевић

пом.радник

Десанка Милојевић

пом.радник

19.

Тања Јевтовић

пом.радник

20.

Драгана Шишовић

пом.радник

21.

Милица Марковић

пом.радник

22.

Нада Савић

пом.радник

16.
17.
18.

Обим
радног
времен
а

Проценат
ангаж.(др
угим
школама)

Завршена школа/фак

Стручна
спрема

Лиценца
ДА/НЕ

Рад
ни
стаж

Године
старосто

100

Учитељски фак.

VII

НЕ

22

46

100

Правни фак.

VII

ДА

17

51

100

Екомомски фак.

VII

НЕ

21

44

Филозофски фак.

VII

ДА

23

47

Филозофски фак.

VII

ДА

13

41

Филозофски фак.

VII

ДА

2

41

ДА

32

52

100
50

50

ОШ
Бресница
ОШ
Дољна
Трепча

60
40

ВПШ

VI

100

Економска школа

IV

11

43

100

СШ

IV

32

54

100

СШ

IV

14

37

100

СШ

III

18

50

50

ОШ

I

15

62

100

ОШ

I

18

51

100

ОШ

I

13

47

100

ОШ

I

23

60

100

ОШ

I

12

46

100

ОШ

I

16

51

100

ОШ

I

11

43

100

ОШ

I

21

61

100

ОШ

I

5

37

100

ОШ

I

7

37

100

ОШ

I

5

36

50

ОШ

I

11

40

20
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ПРИМАРНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
Ове школске године као приоритет истичемо следеће:













Усаглашавање школске документације са новим Законом и Правилником,
Самоевалуација области
Побољшати резултате на завршном испиту,
Одржавање високог нивоа безбедности ученика и наставак подршке деци у свим аспектима школског
живота,
Настава к неговања добре инклузивне културе и праксе,
Спровођење Школског развојног плана (акциони план за реализацију саставни је део ГПРШ-е),
Постицање функционалног знања кроз све разреде,
Пројектне наставе
Пројекат постигнућа ученика од првог до седмог разреда
Коришћење паметних табли у настави
Примена нових метода и облика рада у настави
Усаглашавања критеријума оцењивања

У току школске године:
1. Планирање и припремање наставе биће засновано на проверама остварености образовних стандарда који су
дати у Годишњем плану рада наставника за први и други циклус основног образовања и васпитања наше
школе;
2. Пратиће се и проверавати усвојеност наставних садржаја и оствареност стандарда иницијалним тестовима,
редовним усменим и писаним проверама знања,
3. Планирана су пробна тестирања ученика осмог разреда за завршни испит н а начин прописан Правилником
о завршном испиту за крај основног образовања,
4. Распоред писаних провера биће планиран на нивоу одељењских већа у складу са новим Правилником о
оцењивању, биће истакнут на огласној табли ученика и наставника и на Сајту школе,
5. На почетку године наставници ће се изјаснити када планирају свој угледни, јавни и огледни час које ће
посматрати директор, стручни сарадници, колега истих по образовању и ученици,
6. Користиће се савремене методе, технике и облици рада у настави,
7. Планирана су предавања наставницима на нивоу стручних већа,
8. Школа ће учестовати на општинском, окружном, републиком такмичењима, конкурсима,
9. Планирарани су семинари за запослене
10. Школа ће учестовати у манифестацијама:
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Организацијом рада школе бавиће се директор и запослени према Решењу о 40-то часовној радној
недељи.
Наставничко веће ће разматрати предлоге Педагошког колегијума који осмишљава и унапређује образовноваспитни рад школе.
Наша школа има 26 одељења . Од тога: у млађим разредима 14 одељења и у старијим разредима 12 одељења.
Настава се одвија само у првој смени. У матичној школи постоји и 1 одељење од два разреда (први и други)
продуженог боравака.

4.1.Бројна стање ученика, одељења и одељењске старешине
4.1.1. Матична школа
Разред

Број ученик

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
∑

5
20
17
14
9
13
14
14
106

пол
м

ж

Број
одељења

3
9
6
7
4
7
6
9
51

2
11
11
7
5
6
8
5
55

1
1
1
1
1
1
1
1
8

м

ж

Број
одељења

0
1
2
1
3
5
1
2
15

3
0
1
2
7
2
3
3
21

Одељењске
старешине
Славица Јевтовић
Драган Алуровић
Мирјана Маћић
Бранка Рајчевић
Велимир Александров
Горица Ристановић
Милољуб Ристановић
Тамара Богдановић

4.1.2. Каменица
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
∑

Број ученик
3
1
3
3
10
7
4
5
36

пол

Одељењске
старешине

1

Милица Милојевић

1
1
1
1
1
6

Бојан Ђуровић
Слободанка Гавриловић
Мирјана Матовић
Драгана Бабовић
Ивана Милекић

Број
одељења

Одељењске
старешине

4.1.3. Брезна
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
∑

Број ученик
1
1
0
0
6
3
2
6
19

пол
м

ж

1
1

0
0

1

Ненад Тешовић

4
1
1
5
13

2
2
1
1
6

1
1
1
1
5

Милка Обренић
Ивана Чоловић
Јасмина Павловић
Славица Ј.Бабовић
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4.1.4. Гојна Гора
Разред

Број ученик

I
II
III
IV
∑

пол

7
1
1
2
11

м

ж

4
0
0
1
5

3
1
1
1
6

Број
одељења

Одељењске
старешине

1

Катарина Шишовић

1

Вера Трнавац

2

4.1.5. Богданица
Разред

Број ученик

I
II
III
IV
∑

пол

3
0
5
8

Број
одељења

м

ж

1
0
3
4

2
0
2
4

1

м

ж

Број
одељења

0
0
1
0
1

0
2
0
2
4

Одељењске
старешине
Милена Томовић

1

4.1.6. Коштунићи
Разред

Број ученик

I
II
III
IV
∑

пол

0
2
1
2
5

Одељењске
старешине
Ана Миловановић

1
1

4.1.7. Теочин
Разред

Број ученик

I
II
III
IV
∑

пол

2
5
4
0
11

м

ж

1
4
1
0
6

1
1
3
0
5

Број
одељења

Одељењске
старешине
Ана Зарић
Саша Васиљевић

1
1

Ана Зарић
2

4.1.8.Срезојевци
Разред
I
II
III
IV
∑

Број ученик

пол

0
1
0
4
5

м

ж

0
0
0
3
3

0
1
0
1
2

Број
одељења

Одељењске
старешине
Ружица Томанић

1

1

4.2. Продужени боравак
Разред
I
II
∑

Број
ученика
5
20
25

Носилац
активности
Снежана
Голубов

Место вођења
евиденције
просторија –
Продужени
боравак

Број решења
Министарства просвете
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4.3. Припремни предшколски програм
Табела6: Ученици и групе у припремној настави

Ученици и групе у
припремној настави

Школа - издвојено одељење

Укупно за школу
Укупно при вртићу
Укупно при школи
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008

Каменица
Брезна
Богданица
Гојна Гора
Коштунићи
Теочин
Срезојевци

8
8
4
4
4
4
4

ученици

групе

26
18
7
2
0
3
2
0
1
0

4
1
3
1
0
1
1
0
1
0

4.4. Број ученика који раде по ИОП-у
Место
Каменица
Прањани
Прањани
Теочин

Разред
I
III
V
II

ИОП-1

ИОП-2

Број ученика
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1

∑

3

Број ученика по разредима у школској 2019-2020. години
Разред
Број
ученика
пол
% по пол
∑
Бр одељ.
%

I
18
м
9

II
34
ж
9

м
16

III
26
ж
18

м
9

IV
30
ж
17

м
15

V
25
ж
15

м
11

VI
23
ж
14

108
14
7,71 %

м
13

VII
20
ж
10

м
8

93
12
7,75 %

24

ж
12

VIII
25
м
16

ж
9

∑
201
м
ж
97
104
50% 50%
201
26
7,73 %
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4.5. РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
4.5.1 Матична школа

прва смена

час
1
2
3
4
5
6

I-IV РАЗРЕДА
од
до
8:10h
9:00h
10:05h
10:55h
11:45h
12:35h

8:55h
9:45h
10:50h
11:40h
12:30h
13:20h

одмор
(минута)
5
20
5
5
5

V-VIII РАЗРЕД
од

до

1
2
3
4
5
6

8:10h
9:00h
9:50h
10:55h
11:45h
12:35h
13:25h

8:55h
9:45h
10:35h
11:40h
12:30h
13:20h
14:10h

прва смена

час

7

одмор
(минута)
5
5
20
5
5
5

4.6.Издвојена одељења
4.6.1.Каменица
I-VIII РАЗРЕД
од

до

1
2
3
4
5
6

8:00h
8:50h
9:50h
10:40h
11:30h
12:20h

8:45h
9:35h
10:35h
11:25h
12:15h
13:05h

прва смена

час

7

13:10h

одмор
(минута)
5
15
5
5
5
5

13:55h

4.6.2. Брезна

прва смена

I-VIII РАЗРЕД
час

од

до

одмор
(минута)

1
2
3
4
5
6

7:30h
8:20h
9:10h
10:10h
11:00h
11:50h
12:40h

8:15h
9:05h
9:55h
10:55h
11:45h
12:35h
13:25h

5
5
15
5
5
5

7

25
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4.7.ЛИЧНИ И ПОРОДИЧНИ УСЛОВИ ЖИВОТА И РАДА УЧЕНИКА
4.7.1. ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА ДО ШКОЛЕ
Разред и број ученика

Путовање ученика у km

I-18
II-34
III-26
IV-30
I-IV-108
V-25
VI-23
VII-20
VIII-25
V-VIII-93
I-VIII-201

1-5 km

6-10 km

Преко 10km

7
7
3
5
22
5
2
1
2
10
32

11
26
21
24
82
12
16
17
18
63
145

0
1
2
1
4
1
2
1
2
6
10

4.8.ПОРОДИЧНИ УСЛОВИ УЧЕНИКА

0
1
1

17
32
26
30
104
25
23
23
25
93
197

26

Подстанар

2
6
5
6
19
3
5
5
6
19
38

Стан

0
8
2
3
13
5
8
2
4
19
32

Она родитеља незапослена

0
1
1

20
30
25
28
103
15
15
27
28
85
188

Оба родитеља запослена

1
3
6

12
20
18
18
68
25
15
6
10
56
124

Ради мајка

1
2
5

0
0
2
5
7
2
5
0
2
9
16

Запосленост

Ради отац

1

Кућа

0
1

Висока школска спрема

0

Виша школска спрема

0

Средња школа

0

Основна школа

1
1
1
3
2

Стамбени услови
родитеља

Непотпуна основна шк.

1
1
1
0
3
1

разведени родитељи

16
30
24
28
98
22
22
20
23
87
185

Образовна структура родитеља

живи са старатељом

комплетна

18
34
26
20
108
25
23
20
25
93
201

живи са оцем

Број ученика у разреду

I
II
III
IV
I-IV
V
VI
VII
VIII
V-VIII
I-VIII

живи са мајком

Разред

Породица у којој ученик живи

4
8
11
15
38
13
10
17
10
50
88

4
7
7
15
33
11
15
10
14
50
83

16
15
18
30
79
24
25
27
24
100
179

10
49
32
28
119
27
18
20
25
90
209
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4.9 СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, УЧИТЕЉА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У
ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
– НАЛАЗИ СЕ У ПРИЛОГУ НА КРАЈУ ДОКУМЕНТА
4.10.ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ
ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС
Р
б.

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Σ

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравст. васпитање

Н
5
2
5
2

Г
180
72
180
72

1
1
3
19

36
36
108
684

ШК
585
234
585
234
72
117
351
2.178

ДРУГИ РАЗРЕД
Н
5
2
5
2

Г
180
72
180
72

ШК
585
234
585
234

2
1
3
20

72
36
108
720

264
117
351
2.370

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Н
5
2
5

Г
180
72
180

ШК
585
234
585

Н
5
2
5

Г
180
72
180

2
2
1
3
20

72
72
36
108
720

234
264
117
351
2.370

2
2
1
3
20

72
72
36
108
720

ШК
585
234
585

УКУПНО
ЧАСОВА

234
264
117
351
2.370

2.340
936
2.340
468
468
864
468
1404
9.288

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

УКУПНО
ЧАСОВА

4.10.1.ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА-ПРВИ ЦИКЛУС
ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС
Р
б.

1.
2

3.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
Час одељењског старешине
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
Излет

ПРВИ РАЗРЕД
Н
1
1-2

Г

ШК
216
216

36
36-72

1 дан годишње

ДРУГИ РАЗРЕД
Н
1
1-2

Г
36
36-72

ШК
216
216

1 дан годишње

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Н
1
1-2

Г
36
36-72

ШК
288
288

1 дан годишње

Н
1
1-2

Г
36
36-72

ШК
252
252

1 дан годишње

4.10.2.ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС
РБ
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
1.
2.
3.
4.
Σ

Пројектна настава
Народна традиција
Од играчке до рачунара

Разред/
број
уч.

I

II

17

32

17

26

27

III

IV

Σ

%

9
17

24
5

49
33
22

47,1%
31,7%
21,2%

26

29

104

100%

468
468-936
1 дан
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4.10.3. ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ
ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС
Рб.
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПЕТИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТИ
Н
Г
ШК
1.
Српски језик
5
180
540
2
Енглески језик
2
72
216
3.
Ликовна култура
2
72
216
4.
Музичка култура
2
72
216
5.
Историја
1
36
108
6.
Географија
1
36
108
7.
Математика
4
144
432
8.
Билогија
2
72
216
9.
Физика
10
Хемија
11.
Техничко и инф.образ
11
Техника и технологија
2
72
216
Информатика и рачунарство
1
36
108
12.
Физичко васпитање
физичко и здравствено
3
108
324
васпитање
Σ
25
828
2.700

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

Н
4
2
1
1
2
2
4
2
2

Г
144
72
36
36
72
72
144
72
72

ШК
432
216
108
108
216
216
432
216
216

Н
4
2
1
1
2
2
4
2
2
2

Г
144
72
36
36
72
72
144
72
72
72

ШК
432
216
108
108
216
216
432
216
216
216

2
1

72
36

216
108

2
1

72
36

216
108

3

108

324

3

108

324

26

864

2.808

28

1008

3.024

ОСМИ РАЗРЕД
Н
4
2
1
1
2
2
4
2
2
2
2

Г
136
68
34
34
68
68
136
68
68
68
68

ШК
408
204
102
102
204
204
408
204
204
204
204

2

68

204

26

884

2.652

УКУПНО
ЧАСОВА

1812
852
534
534
744
744
1704
852
636
420
204
648
324
204
972
11.184

4.10.4.ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА-ДРУГИ ЦИКЛУС
ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС
Рб.

1.
3.

4.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског старешине
1. Час одељењске заједнице
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
Екскурзија

ПЕТИ РАЗРЕД
Н
1
1
1-2

Г
36
36
36-72

ШЕСТИ РАЗРЕД

ШК
108
108
108
216

2 дан годишње

Н
1
1
1-2

Г
36
36
36-72

ШК
108
108
108
216

2 дан годишње

СЕДМИ РАЗРЕД
Н
1
1
1-2

Г
36
36
36-72

ОСМИ РАЗРЕД

ШК
108
108
108
216

Н
1
1
1-2

2дан годишње

Г
34
34
34-68

ШК
102
102
102
204

2-3 дан годишње

УКУПНО
ЧАСОВА

426
426
426-852
2 дана

4.10.5. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
РБ
1.
Σ

Разред/
бр.уч
Информатика и рачунарство
НАЗИВ ПРЕДМЕТА

V

VI

VII

VIII

Σ

%

25

25

100%

4.10.5а. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ-СТРАНИ ЈЕЗИК
РБ
1.
Σ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Разред/
бр.уч

Немачки језик

V

VI

VII

VIII

Σ

%

25

23

20

25

93

100%

4.10.6. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ВЕРСКА НАСТАВА
РБ
1.
2.
Σ

НАЗИВ
Разред/
ПРЕДМЕТА
бр. уч
Грађанско васпитање
Верска настава

I

II

III

IV

17

32

26

29

V

VI

VII

VIII

Σ

%

16
9

10
13

6
14

11
14

43
154

21,8%
78,2%
100%
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СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019-2020.

ПРВИ РАЗРЕД:
ПРЕДМЕТ
Српски
језик
Енглески
језик
Математика
Свет око
нас
Музичка
култура
Ликовна
култура

НАЗИВ УЏБЕНИКА
Буквар за први разред
Аутори: Душанка Милић, Татијана Митић
Наставни листићи уз Буквар
Аутори: Душанка Милић, Татијана Митић
Читанка за први разре
Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић
SMILES 1 Jenny Dooly

ИЗДАВАЧ
НОВИ ЛОГОС

Математика (1-4 )
Аутори: Ива Иванчић- Илић, Сенка Тахировић
Свет око нас - уџбеник
Аутори: Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков- Симић
Свет око нас- радна свеска
Аутори: Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков- Симић
Музичка култура 1
Аутори: Драгана Михајловић- Бокан, Марина Ињац
Ликовна култура 1
Аутори: Милутин Мићић, Гордана Мићић

НОВИ ЛОГОС

НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
ФРЕСКА

НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС

ДРУГИ РАЗРЕД:
ПРЕДМЕТ
Српски
језик

Енглески
језик
Математика
Свет око
нас
Музичка
култура

НАЗИВ УЏБЕНИКА
„Уз речи растемо“ Читанка за други разред основне школе, аутори: Наташа
Станковић Шошо, Маја Костић
„Дар речи“ Граматика та српски језик за други разред основне школе аутор:
Јелена Срдић
„Латиница“уџбеник за други разред основне школе аутори: Душка Милић,
Татјана Митић
Радна свеска уз уџбенички комплет српски језик и књижевност за други
разред основне школе аутори: Јелена Срдић, Наташа Станковић, Шошо
„Smiles2“ радни уџбеник у два дела за други разред основне школе, аутор: J
enny Dooleyиздавачка кућа
„Математика 2“Уџбеник уз 4 дела за други разред основне школе, аутори:
Ива Иванчевић, Сенка Тахировић
„Свет око нас 2“уџбеник за други разред основне школе, аутори: Љиља
Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић
„Свет око нас 2“ радна свеска за други разред основне школе, аутори: Љиља
Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић
„Музичка култура 2“ уџбеник за други разред основне школе аутори:
Драгана Михајловић Бокан , Марина Ињац
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ИЗДАВАЧ
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
ФРЕСКА
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

2019-2020.

ТРЕЋИ РАЗРЕД:
ПРЕДМЕТ
Српски
језик

Енглески
језик
Математика

Природа и
друштво

Музичка
култура

НАЗИВ УЏБЕНИКА
Маша и Раша „Река речи“, читанка за трећи разред основне школе
Аутори: Радмила Жежељ- Ралић
„Маша и Раша- Српски језик“, наставни листови за трећи разред основне
школе
Аутори: Радмила Жежељ- Ралић, Бранка Матијевић
Маша и Раша „О језику 3“, српски језик за трећи разред основне школе
Аутори: Радмила Жежељ Ралић
Data Status-„Smart Junior3“ (уџбеник и радна свеска) H.Q.Mitchell

ИЗДАВАЧ
КЛЕТ
КЛЕТ
КЛЕТ
КЛЕТ

„Маша и Раша- Математика 3“, уџбеник за трећи разред основне школе
Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић
„Маша и Раша- Матемазика 3“, радна свеска за трећи разред основне
школе 1. и 2. део
Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић
„Маша и Раша- Природа и друштво“, уџбеник за трећи разред основне
школе
Аутори: Радмила Жежељ Ралић
„Маша и Раша- Природа и друштво“, радна свеска за трећи разред основне
школе
Аутори: Радмила Жежељ Ралић
„Маша и Раша“ уџбени и CD
Аутори: Габријела Грујић и Маја Соколовић Игњачевић

КЛЕТ
КЛЕТ
КЛЕТ
КЛЕТ
КЛЕТ

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:
ПРЕДМЕТ
Српски
језик

Енглески
језик
Музичка
култура
Математика

Природа и
друштво

НАЗИВ УЏБЕНИКА
Маша и Раша „Речи чаробнице“, читанка за четврти разред основне школе
Аутори: Радмила Жежељ- Ралић
Маша и Раша „О језику 4“, српски језик за четврти разред основне школе
Аутори: Радмила Жежељ Ралић
„Маша и Раша- Српски језик“, наставни листови за четврти разред
основне школе
Аутори: Радмила Жежељ Ралић,Бранка Матијевић
Data Status-„Smart Junior4“ (уџбеник и радна свеска) H.Q.Mitchell

ИЗДАВАЧ
КЛЕТ
КЛЕТ
КЛЕТ
КЛЕТ

„Чаробни свет музике“аутор мр Гордана Илић

КЛЕТ

„Маша и Раша- Математика 4“, уџбеник за четврти разред основне школе
Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка
Николић
„Маша и Раша- Матемазика 4“, радна свеска за четврти разред основне
школе
Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка
Николић
„Маша и Раша- Природа и друштво“, уџбеник за четврти разред основне
школе
Аутори: Винко Ковачевић, Бранка Бечановић
„Маша и Раша- Природа и друштво“, радна свеска за четврти разред
основне школе
Аутори: Винко Ковачевић, Бранка Бечановић

КЛЕТ
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КЛЕТ

КЛЕТ
КЛЕТ
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ПЕТИ РАЗРЕД:
ПРЕДМЕТ
Српски језик

Енглески
језик
Немачки
језик

Историја
Географија

Биологија

Математика
Техничка и
технологија

Информатика
Музичка
култура
Ликовна
култура

НАЗИВ УЏБЕНИКА
Чаролија стварања, Наташа Станковић-ШошоЈезичко благо Светлана Слиепчевић, Наташа Станковић-Шошо, Бошко
Сувајџић
У потрази за језичком и књижевним благом Наташа Станковић-ШошоRIGHT ON? Уџбеник аутор:Jenny Dooly
RIGHT ON? Радна свеска аутор:Jenny Dooly
Prima PLUS A1 Аутори: Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková
Уџбеничка једниница: Немачки језик за пети разред основне школе- други
страни језик,
Prima PLUS A1, радна свеска Аутори: Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena
Zbranková Уџбеничка једниница: Немачки језик за пети разред основне
школе„Историја 5”, уџбеник историје за пети разред основне школе
Аутори: Душко Лопандић , Ивана Петровић
ГЕОГРАФИЈА - уџбеник за пети разред основне школе
Аутори: Марко Јоксимовић
ШКОЛСКИ ГЕОГРАФСКИ АТЛАС - за ученике од 5. до 8.
разредаАутори: Група аутораУџбеник за 5. разред
Аутори: Тијана Прибићевић, Томка Миљановић, Весна Миливојевић
Радна свеска за 5. разред
Аутори: Тијана Прибићевић, Весна Миливојевић, Томка Миљановић1.МАТЕМАТИКА 5 - уџбеник за пети разред основне школе
Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић,
2.МАТЕМАТИКА 5 – радна свеска
Аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања
Милојевић
Техника и технологија - уџбеник за пети разред основне школе
Аутори: Зоран Лапчевић,
Материјал за конструкторско обликовање за 5. разред - уџбенички
материјал Техничко и информатичко образовање - Конструктор УК5,
ОК5 - материјали и моделирање за пети разред основне школе са
упутством за коришћење збирке материјала за вежбе
Аутор: Зоран ЛапчевићИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - уџбеник за пети разред основне
школе
Аутори: Катарина Алексић, К. Вељковић, М.Бајчетић, Д.КрсмановићМузичка култура за 5.разред основне школе са електронским аудио
додатком
Аутори: Гордана Стојановић, Мирјана Савов-Стојановић Ликовна култура за 5.разред основне школе
Аутори:Милутин Мићић
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ИЗДАВАЧ
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
ФРЕСКА
ФРЕСКА
ДАТА СТАТУС
ДАТА СТАТУС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
ЗАВОД
ГЕРУНДУЈУМ
ГЕРУНДУЈУМ
КЛЕТ
КЛЕТ
ЕДУКА
ЕДУКА

ЕДУКА
ЗАВОД
НОВИ ЛОГОС

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

2019-2020.

ШЕСТИ РАЗРЕД:
ПРЕДМЕТ
Српски језик

Енглески
језик

Немачки
језик
Историја
Географија
Биологија
Физика

Математика
Техничка и
технологија

Информатика
Музичка
култура
Ликовна
култура

НАЗИВ УЏБЕНИКА
Чаролија стварања, Наташа Станковић-Шошо- Нови Логос
Језичко благо Светлана Слиепчевић, Наташа Станковић-Шошо, Бошко
Сувајџић
У потрази за језичком и књижевним благом Наташа Станковић-ШошоTo the Top Plus2 уџбеник за шести разред основне школе , аутори: H.Q.
Mitchell, M.MalkogianniTo the Top Plus2 радна свеска за шести разред основне школе , аутори: H.Q.
Mitchell, M.MalkogianniPrima PLUS A2 уџбеник за шести разред основне школе Аутори: Friederike
Jin, Lutz Rohrmann, ,
Prima PLUS A2 радна свеска за шести разред основне школе Аутори:
Friederike Jin, Lutz Rohrmann, ,
„Историја 6”, уџбеник историје за 6. разред основне школе
Аутори: Душко Лопандић , Ивана Петровић
ГЕОГРАФИЈА 6- уџбеник за шести разред основне школе
Аутори:др Снежана Вијадиновић, др Рајко Голић, др Дејан Шабић –
Уџбеник за 6. разред
Аутори: Тихомир Лазовић, Томка Миљановић, Весна МиливојевићФизика 6“ уџбеник за шести разред основне школе аутори:Љубиша Нешић,
Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић издвачка кућа
Физика 6“ радна свеска за шести разред основне школе аутори:Љубиша
Нешић, Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић издвачка кућа
1.МАТЕМАТИКА 6 - уџбеник за пети разред основне школе
Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић,
2.МАТЕМАТИКА 6 – збирка задатака
Аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић
Техника и технологија - уџбеник за шести разред основне школе
Аутори: Зоран Лапчевић,
Материјал за конструкторско обликовање за шести разред - уџбенички
материјал Техничко и информатичко образовање - Конструктор УК5,
ОК5 - материјали и моделирање за пети разред основне школе са
упутством за коришћење збирке материјала за вежбе
Аутор: Зоран ЛапчевићИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - уџбеник за шести разред основне
школе
Аутори: Катарина Алексић, К. Вељковић, М.Бајчетић, Д.КрсмановићМузичка култура за 6.разред основне школе са електронским аудио
додатком
Аутори: Гордана Стојановић, Мирјана Савов-Стојановић Ликовна култура за 6.разред основне школе
Аутори:Милутин Мићић-
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ИЗДАВАЧ
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
ДАТА СТАТУС
ДАТА СТАТУС
ДАТА СТАТУС
ДАТА СТАТУС
НОВИ ЛОГОС
НОВИ ЛОГОС
ГЕРУНДИЈУМ
ВУЛКАН
ВУЛКАН
КЛЕТ
КЛЕТ
ЕДУКА
ЕДУКА

ЕДУКА
ЗАВОД
НОВИ ЛОГОС
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СЕДМИ РАЗРЕД:
ПРЕДМЕТ
Српски језик

Енглески језик
Немачки језик

Биологија

Физика
Хемија

Математика

Историја
Географија
Техничко и
информатичко
образовање

Информатика
Музичка
култура
Ликовна култура

НАЗИВ УЏБЕНИКА
,,Ризница речи“ (читанка за 7.разред), Наташа Станковић Шошо-КЛЕТ
Граматика 7, српски језик за седми разред основне школе, Весна Ломпар
Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик за седми разред основне
школе, Весна Ломпар, Наташа Станковић Шошо
„Messages3“ (уџбеник) Diana Goodet, Noel Goodet i
1.Prima 3 Аутори: Friederike Jin, Lutz Rohrmann Уџбеничка једниница:
Немачки језик за седми разред основне школе – други страни језик2.Prima 3, радна свеска Аутори: Friederike Jin, Lutz Rohrmann Уџбеничка
једниница: уџбенички материјалиБиологија за 7. разред основне школе Аутори: Мирјана Топић, Томка
Миљановић, Тихомир Лазаревић
Радна свеска из биологије за 7. разред основне школе Аутори: С.
Нинковић, Томка МиљановићФизика 7”, уџбеник за 7.разред основне школе
Аутори: Марина Радојевић
Хемија за 7. разред основне школе
Аутори: др Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. разред основне
школе Аутори: др Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава ОлићМАТЕМАТИКА 7 - уџбеник за седми разред основне школе
Аутори: Владимир Стојановић
МАТЕМАТИКА 7 - збирка задатака за седми разред основне школе
Аутори: Владимир Стојановић
Контролни и писмени задаци за седми разред основне школе - РАДНА
СВЕСКА Аутори: Владимир Стојановић
ПЛУС VII - додатна настава за седми разред основне школе
Аутори: Владимир Стојановић „Историја 7”, уџбеник историје за седми разред основне школе
Аутори: Чедомир Антић, Мирјана Бонџић
ГЕОГРАФИЈА - уџбеник за седми разред основне школе
Аутори: Милутин Тадић
Техника и технологија уџбеник за седми разред основне школе
Аутори: Др Драган Голубовић
Техника и технологијарадна свеска за седми разред основне школе
Аутори: Др Драган Голубовић
Материјал за конструкторско обликовање за 7. разред - уџбенички
материјал Техника и технологија - Конструктор УК7, ОК7 механизам и машине за 7. разред основне школе, са упутством за
коришћење збирке материјала
Аутори: Др Драган Голубовић и Небојша ГолубовићИнформатика и рачунарство - уџбеник за седми разред основне школе
Аутори: Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић, Драган Маринчић
Музичка култура за 7.разред основне школе са електронским аудио
додатком
Аутори: Гордана Стојановић, Милица РајчевићЛиковна култура за 7.разред основне школе
Аутори: Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић
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НАЗИВ УЏБЕНИКА
,,Речи мудрости“ (читанка за 8.разред), Зорица Несторовић, Златко Грушановић
Граматика 8, српски језик за осми разред основне школе, Весна Ломпар
Српски језик 8, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне
школе, Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Златко Грушановић
„Messages4“-(уџбеник) Diana Goodet, Noel Goodet i

ИЗДАВАЧ
КЛЕТ
КЛЕТ
КЛЕТ

1.Prima 4 Аутори: Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Grammatiki Rizou Уџбеничка
једниница: Немачки језик за осми разред основне школе – други страни језик2.Prima 4, радна свеска Аутори: Friederike Jin, Lutz Rohrmann Уџбеничка
једниница: уџбенички материјали- Дата Статус д.о.о.
Биологија за 8. разред основне школе Аутори: Верица Матановић, Милица
СтанковићРадна свеска из биологије за 8. разред основне школе Аутори: Славица
Нинковић
„Физика 8”, уџбеник за 8.разред основне школе Аутори: Марина Радојевић
Хемија за 8. разред основне школе
Аутори: др Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, мр Снежана КаламковићЛабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе
Аутори: др Јасна Адамов, мр Снежана Каламковић, Радојка ЂурђевићМАТЕМАТИКА 8 - уџбеник за осми разред основне школе
Аутори: Владимир Стојановић
МАТЕМАТИКА 8 - збирка задатака за осми разред основне школе
Аутори: Владимир Стојановић
Контролни и писмени задаци за осми разред основне школе - РАДНА
СВЕСКА
Аутори: Владимир Стојановић
ПЛУС VIII - додатна настава за осми разред основне школе
Аутори: Владимир Стојановић
„Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са
тематским атласо, Аутори: Предраг Симић, Ивана Петровић
ГЕОГРАФИЈА - уџбеник (са картом Србије) за осми разред основне школе
Аутори: Србољуб Стаменковић, Драгица ГатарићТехничко и информатичко образовање уџбеник за осми разред основне
школе
Аутори: Др Драган Голубовић и Небојша Голубовић
Техничко и информатичко образовање радна свеска за осми разред
основне школе
Аутори: Др Драган Голубовић и Небојша Голубовић
Материјал за конструкторско обликовање за 8. разред основне школе Уџбенички материјал Техничко и информатичко образовање Конструктор УК8, ОК8 - електротехника и електроника за 8. разред
основне школе, са упутством за коришћење збирке материјала за вежбе
Аутори: Др Драган Голубовић и Небојша Голубовић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - уџбеник за осми разред основне
школе
Аутори: Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг СтојановићМузичка култура за 8.разред основне школе са електронским аудио додатком
Аутори: Гордана Стојановић, Милица РајчевићЛиковна култура за 8.разред основне школе
Аутори: Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић
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4.12. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2019-2020. ГОДИНУ
PRAVILNIK
O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2019/2020.
GODINU
("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2019)

Član 1
Ovim pravilnikom utvrđuje se kalendar za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada i školskog raspusta za osnovne škole, za
školsku 2019/2020. godinu.
Član 2
Obavezni i ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada, utvrđeni propisanim planom i programom za osnovne škole, planiraju se
godišnjim planom rada škole.
Član 3
Nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi ostvaruju se u toku dva polugodišta.
Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 2. septembra 2019. godine, a završava se u petak, 31. januara 2020. godine.
Drugo polugodište počinje u utorak, 18. februara 2020. godine.
Drugo polugodište završava se u utorak, 2. juna 2020. godine za učenike osmog razreda, odnosno u utorak, 16. juna 2020.
godine za učenike od prvog do sedmog razreda.
Član 4
Obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada iz člana 1. ovog pravilnika za učenike od prvog do sedmog razreda, ostvaruje se
u 36 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 180 nastavnih dana.
Obrazovno-vaspitni rad za učenike osmog razreda ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne sedmice, odnosno 170
nastavnih dana.
U okviru 36, odnosno 34 petodnevne nastavne sedmice, škola je u obavezi da godišnjim planom rada ravnomerno
rasporedi dane u sedmici.
Svaki dan u sedmici neophodno je da bude zastupljen 36, odnosno 34 puta.
Član 5
Plan i program nastave i učenja za osnovnu muzičku i osnovnu baletsku školu ostvaruje se prema godišnjem planu rada
škole u petodnevnim ili šestodnevnim nastavnim sedmicama, u skladu sa zakonom.
Član 6
U toku školske godine učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.
Zimski raspust ima dva dela - prvi deo počinje u ponedeljak, 30. decembra 2019. godine, a završava se u utorak, 7. januara
2020. godine, a drugi deo počinje u ponedeljak, 3. februara 2020. godine, a završava se u ponedeljak, 17. februara 2020.
godine. Prolećni raspust počinje u ponedeljak, 13. aprila 2020. godine, a završava se u ponedeljak, 20. aprila 2020. godine.
Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u sredu, 17. juna 2020. godine, a završava se u ponedeljak,
31. avgusta 2020. godine. Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se u
ponedeljak, 31. avgusta 2020. godine.
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Član 7
U školi se praznuju državni i verski praznici, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
("Službeni glasnik RS", br. 43/01, 101/07 i 92/11). U školi se praznuje radno Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom
svetskom ratu, Sveti Sava - Dan duhovnosti, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom
svetskom ratu, Dan pobede i Vidovdan - spomen na Kosovsku bitku.
Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se 21. oktobra 2019. godine, Sveti Sava 27. januara 2020.
godine, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu 22. aprila 2020. godine,
Dan pobede 9. maja 2020. godine, Vidovdan ‒ spomen na Kosovsku bitku 28. juna 2020. godine.
Sveti Sava i Vidovdan se praznuju radno, bez održavanja nastave, a Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu,
Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan pobede su nastavni dani,
izuzev kad padaju u nedelju.
Petak, 8. novembar 2019. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
Član 8
Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:
1) pravoslavci - na prvi dan krsne slave;
2) pripadnici islamske zajednice - 11. avgusta 2019. godine, na prvi dan Kurbanskog bajrama i 24. maja 2020. godine, na

prvi dan Ramazanskog bajrama;
3) pripadnici jevrejske zajednice - 18. oktobra 2019. godine, na prvi dan Jom Kipura;
4) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom kalendaru - 25. decembra 2019.

godine, na prvi dan Božića;
5) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Julijanskom kalendaru - 7. januara 2020. godine, na

prvi dan Božića;
6) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju dane vaskršnjih praznika po Gregorijanskom i Julijanskom kalendaru -

počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa (katolici - od 10. aprila do 13. aprila 2020. godine;
pravoslavci od 17. aprila do 20. aprila 2020. godine).
Član 9
Godišnjim planom rada škola će utvrditi ekskurzije i vreme kada će nadoknaditi nastavne dane u kojima su ostvarene
ekskurzije.
Ako je Dan škole nastavni dan prema kalendaru, škola će taj dan nadoknaditi na način koji utvrdi godišnjim planom rada.
Član 10
Vreme saopštavanja uspeha učenika i podele đačkih knjižica na kraju prvog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom
rada, u skladu sa ovim pravilnikom.
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Vreme podele svedočanstava i diploma na kraju drugog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada, u skladu sa
ovim pravilnikom.
Svečana podela đačkih knjižica učenicima od prvog do sedmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se u nedelju,
28. juna 2020. godine.
Član 11
Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit u petak, 27. marta 2020. godine i u subotu, 28. marta 2020. godine, a
završni ispit u sredu, 17. juna 2020. godine, u četvrtak, 18. juna 2020. godine i u petak, 19. juna 2020. godine.
Član 12
Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu, odštampan je uz ovaj
pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 13
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Prosvetnom
glasniku".
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TABELARNI PREGLED KALENDARA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU
2019/2020. GODINU
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Динамика тока школске године
Активности

Време реализације

Наставничко веће
Почетак наставне године
Обележавање мисије Халијард
Крај 1. класификационог периода
Завршетак 1. полугодишта
Крај 3. класификационог периода
Завршетак 2. полугодишта
Састанци струч. група за област предмета
Састанци већа за разреде
Педагошки колегијум
Савет родитеља

август., септембар, новембар, децембар, април, јун, август
септембар, понедељак 3.9.2018.
септембар 22. 2018. –радна субота
новембар 9.11.2018.
јануар 31.1.2019.
април 22.4.2019.
јун 14.6.2019.
август, новембар, децембар, април, јун, август
август, новембар, децембар, април, јун
септембар, новембар, децембар, јануар, март, мај, јун
септембар, новембар, април, јун

4.12.1. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ
2019-2020. ГОДИНУ
Месец

Септембар

Новембар

Јануар

Март

Активност

Предавање саобраћајне полиције за
ученике 1.разреда
Јесењи крос
Савет родитеља
Школски одбор
Иницијални тест :
Међународни дан толеранције-16.11.
Универзални дан деце-20.новембар
Савет родитеља
Школски одбор
Математичка олимпијада у Београду
Међународни дан елиминације насиља
над женама-25.новембар
Прослава Светог Саве
фер плеј турнири
Новогодишња научна чаролија 31.1.
Школска такмичења
Општинско такмичење из биологиједомаћини
Школски одбор
Светски дан воде-22.март
Светски дан позоришта-27.март
Шаховски турнир у Богданици-1.мај
Међународни дан породице-15.мај
Родитељски састанак поводом извођења
екскурзија

Мај
Август

Месец

Октобар

Децембар

Фебруар

Април

Јун
Илиндански дани у Каменици
Сабор виолоине у прањанима
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Активност

Дечја недеља
Дан школе-12.октобар
Савет родитеља
Школски одбор
Светски дан девојчица-11.10.
Светски дан хране-16.октобар
Светски дан борбе против СИДЕ-1.12
Међународни дан инвалида-3.децембар
Дан људских права-10.децембар
Квизови „Свезналица“ и „Знање је благо“
13-14.1.
Школска такмичења
Такмичење на литерарним и ликовним конк.
Савет родитеља
Школски одбор
Међународни дан матерњег језика-21.2.
Светски дан здравља-7.април
Савет родитеља
Школски одбор
Родитељски састанци
Дан палнете Земље-22.април
Пробни завршни испит 27-28.3.
Међународни дан деце жртава насиља-4.јун
Светски дан животне средине-5.јун
Приредба за крај школске године
Савет родитеља
Школски одбор
Завршни испит 17, 18 и 19.6)
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5. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА
5.1 План рада Школског одбора
Школски одбор Основне школе „Иво Андрић'' Прањани, именован je 2014.годинеРешењем Скупштине
општине Горњи Mилановац о именовању чланова школског одбора бр./2014, на мандатни период од 4 године.

Састав Школског одбора:

Рб.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Име и презиме
Зоран Савић
Нада Милосављевић
Радош Којовић
Данијела Милошевић
Драгић Бабић
Мирослав Вујанић
Данијела Ракићевић
Милева Глишић
Бранка Рајчевић

Овлашћени предлагач
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Савет родитеља
Савет родитеља
Савет родитеља
Представници запослених-председник ШО
Представници запослених
Представници запослених

Начин праћења реализације програма Школског одбора: извештаји, записници, непосредни увид, разговор,
инсцекцијски преглед.
Носиоци праћења су: председник Школског одбора, чланови Школског одбора, директор, секретар школе,
шеф рачуноводства.
Председник Школског одбора је: Данијела Ракићевић, педагог школе. Адреса и број телефона: Милутина
Мандића 7, 32000 Чачак, телефон: 060-0375421.
На седницама Школског одбора разматрају се и остала питања из надлежности овог органа као и питања
која се као актуелна наметну у току рада.
Број планираних седница је минимално је пет седнице се могу одржати по указаној потреби.
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План рада Школског одбора

Време
реализације

Активност/теме, садржаји/

Начин
реализације

Носиоци активност –
одговорно лице

Септембар

-Извештај о припремљености школе
-Доношење Годишњег плана рада школе за 2019/20.
-Доношење Плана струч.усавршавања за 2019/20.
-Давање мишљења за избор наставника по конкурсу
-Усавјање Плана самовредновања за онласт....
-Разматрање и усвајање Записника са претходне
седнице;
-Разматрање успеха ученика на крају првог
тромесечја и мере за побољшање успеха,
-Прослава Дана школе
- Усвајање записника са претходне седнице.
- Усвајање полугодишњег плана рада школе 2019/20.
- Разматрање успеха ученика и мереза побољшање.
- Извештај о реализацији ШРП и самовредновања
- Информисање чланова ШО о Завршном рачуну за
2019.г.
- Предлог Финансијског плана за 2020.годину.
-Усвајање анализе успеха ученика на крају
IIIтромесечја
и мере за побољшањеуспеха;
- Усвајање извештаја о извођењу екскурзије
-Информисање о пробном испиту ученика осмог
разреда
-Усвајање општег успеха ученика на крају године
-Информисање о завршном испиту
-Усвајање Годишњег извештаја рада школе 2019/20.
-Усвајање извештаја о стручном усавршавању
запослени
Усвајање Годишњег плана рада директора школе

Седница,

Председник
Директор школе
Чланови школског
одбора
Секретар школе ППС
Председник
Директор школе
Чланови школског
одбора Секретар
школе
Председник
Директор школе
Чланови школског
одбора
Секретар школе

ОктобарНовембар

ЈануарФебруар

Март-Мај

Јун-Јул
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Изветшај,
Дискусија,
Записник
Седница,
Изветшај,
Дискусија,
Записник
Седница,
Изветшај,
Дискусија,
Записник

Седница,
Изветшај,
Дискусија,
Записник

Председник
Директор школе
Чланови школског
одбораСекретар школе

Седница,
Изветшај,
Дискусија,
Записник

Председник
Директор школе
Чланови школског
одбора
Секретар школе ППС
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5.2. Руководеће и управне функције директора школе
Пoслoвoдни oргaн у oснoвнoj шкoли je дирeктoр.
Дирeктoр je oдгoвoрaн зa зaкoнитoст рaдa шкoлe.
Дирeктoр oргaнизуje oбрaзoвнo-вaспитни рaд шкoлe и стaрa сe o њeгoвoм oствaривaњу и унaпрeђивaњу;
oргaнизуje и oствaруje пeдaгoшкo-инструктивни увид и нaдзoр и прeдузимa мeрe зa унaпрeђивaњe рaдa нaстaвникa
и стручних сaрaдникa, дoнoси oдлуку o слoбoдним рaдним мeстимa, прeдузимa мeрe у случajу нeдoличнoг
пoнaшaњa нaстaвникao днoснo стручнoг сaрaдникa и њeгoвoг нeгaтивнoг утицaja нa учeникe, нaстaвникe, стручнe
сaрaдникe и вaспитaчe,усмeрaвa и усклaђуje рaд стручних oргaнa у шкoли,oствaруje сaрaдњу сa Mинистaрствoм
прoсвeтe и рoдитeљимa учeникa и oбaвљa и другe пoслoвe и зaдaткeутврђeнe Зaкoнoм и Стaтутoм шкoлe.
Дирeктoр шкoлe прeдлaжe пoслoвну пoлитику шкoлe, извршaвa oдлукe Шкoлскoг oдбoрa, зaступa и
прeдстaвљa шкoлу.
У oблaсти рaдних oднoсa:
1.дoнoси oпшти aкт кojим сe утврђуje врстa и стeпeн стручнe спрeмe и други пoсeбни услoви зa рaд нa oдрeђeнoм
рaднoм мeсту;
2.дoнoси oдлуку o пoтрeби зaснивaњa рaднoг oднoсa сa рaдникoм;
3.врши избoр измeђу кaндидaтa приjaвљeних зa зaснивaњe рaднoг oднoсa, oсим aкo кoлeктивним угoвoрoм ниje
другaчиje oдрeђeнo;
4.зaкључуje угoвoр o рaду сa рaдникoм;
5.дaje сaглaснoст зa дoпунски рaд у другoj устaнoви или прeдузeћу;
6.утврђуje нaчин oспoсoбљaвaњa припрaвникa, нaчин и врeмe пoлaгaњa испитa зa лицeнцу;
7.зaкључуje спoрaзум o прeузимaњу рaдникa;
8.дoнoси oдлуку o рaду дужeм oд пунoг рaднoг врeмeнa;
9.oдлучуje o oдмoримa и oдсуствимa рaдникa;
10.утврђуje дисциплинску oдгoвoрнoст рaдникa у склaду сa Зaкoнoм;
11.пoднoси зaхтeв зa пoкрeтaњe дисциплинскoг пoступкa зa чиje вoђeњeoн ниje нaдлeжaн;
12.врши и другe пoслoвe у склaду сa Зaкoнoм и Стaтутoм.
5.3 Годишњи план рада директора школе
Динамика
реализације

Септембар

Октобар

Активности

Обавити разговор са наставницима о њиховој
припремљености за почетак нове школске године
Проверити да ли су сви урадили планове рада за месец
септембар
Учествовати на седници Школског одбора на којој се усваја
Годишњи плана рада школе за 2019/20.
Обићи сва издвојена одељења и обавити разговор са
родитељима и ученицима
Сагледавање финансијског стања у новој школској години
Организовати свечаност поводом пријема ђака првака
Одржати седницу Наставничког већа
Посета часовима
Сарадња са друштвеном средином
Организација прославе Дана школе
Одржати седницу Наставничког већа
Организовати састанке стручних већа
Учествовати на седници Савета родитеља
Организовати свечаност поводом пријема првака у Дечји

42

Начин реализације

Носиоци активности

Наведене
активности биће
реализоване на
састанцима
НВ,ОВ,ШО,ПК,
УП,тимова

Директор
Педагог
Школски одбор
Шеф рачуноводства
Тим за културну и
јавну делатност
школе
Ученички
парламент
Вршњачки тим

Наведене
активности биће
реализоване на
састанцима НВ,
ОВ,ШО, ПК, СР.

Директор
Месна заједница
Прањани
Стручна већа
Савет родитеља
Тим за културну и
јавну делатност ш
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Новембар

Израда извештаја о реализацији програма рада школе на
крају првог класификационог периода
Одржати седницу Педагошког колегијума
Организација манифестације „Митровдански дани“ у Брезни
Посета часовима у издвојеним одељењима
Упућивање наставника на похађање семинара

Наведене
активности биће
реализоване на
састанцима
НВ,ОВ,ШО,ПК,
УП,тимова

Децембар

Одржати општи родитељски састанак
Организовати попис имовине школе
Посета часовима
Израда полугодишњег извештаја о раду школе
Организација Новогодишње научне чаролије
Организација четвртог новогодишњег фер плеј турнира
Организовати припреме за прославу школске славе
Посета часовима
Одржати седницу Наставничког већа
Организовање свих послова везаних за доношење и усвајање
завршног рачуна школе за претходну годину
Припрема ученика за такмичења
Анализирати рад школе у првом полугодишту и отклонити
евентуалне недостатке и пропусте
Одржати седницу Педагошког колегијума
Посета часовима
Организација свих такмичења на којима наши ученици
учествују
Посета часовима
Одржати седницу Наставничког већа поводом завршетка
трећег класификационог периода
План активности уређења школског дворишта
Организација манифестације „Теочински дани“
Посета и разговор са ученицима осмог разреда
Посета часовима
Организовати припреме за извођење екскурзија и излета
Активности у оквиру програма“Школа без насиља“
Извођење ученичких екскурзија
Спровести припреме за завршетак наставе ученика осмог
разреда
Реализација програма професионалне оријентације
Организација припремене наставе за ученике осмог разреда
Организација пробног завршног испита за осмаке
Припрема података за ученике који полажу пријемни испит
за упис у средњу школу
Одржати седницу Педагошког колегијума са темеом израде
Годишњег плана рада за наредну школску годину
Организација ученичке олимпијаде са свечаним спуштањем
школске заставе
Припрема завршетка школске године
Реализација ученичке олимпијаде
Заказати седнице разредних већа
Одржати седницу Наставничког већа
Присуство општем родитељском састанку
Контрола вођења педагошке документације
Организација манифестације
Усвајање Извештаја о раду школе 2019/20.

Наведене
активности биће
реализоване на
састанцима
НВ,ОВ,ШО,ПК,
УП,тимова
састанцима,ПК,

Јануар
Фебруар

Март
Април

Мај

Јун
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Наведене
активности биће
реализоване на
састанцима ,ПК,
УП.

Директор
Педагог
Психолог
СВ, ПК
Тим за културну и
јавну делатност
школе,УП
Директор
Наставничко веће
Комисија за попис

Директор
Наставници
Тим за КИЈД
Директор
Шеф рачуноводства
Стручна већа

састанцима

Директор

Наведене
активности биће
реализоване на
састанцима НВ,
ОВ, ПК, УП

Директор
Наставничко веће
Еколошка секција
Ученички
парламент
Туристичке
агенције

Наведене
активности биће
реализоване на
састанцима
Наставничког
већа,Одељенског
већа,Школског
одбора
,Педагошког
колегијум,

Директор
Разредне старешине
осмог разреда
Тим за
професионалну
оријентацију
Педагог
Психолог
Педагошки
колегијум

Наведене
активности биће
реализоване на
састанцима
Наставничког
већа,Одељенског
већ,ПК, УП

Директор
Координатори
радионица за
фестивал
Наставници
физичког васпитања

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Август

2019-2020.

Припремити све школске објекте за почетак нове школске
године
Реализација културно-спортске манифестације“Илиндански
дани“у Каменици
Организација поправних испита
Анализа обављених поправних испита
Набавка инвентара и неопходних матер. за наставу
Одржати седницу Наставничког већа
Израда задужења за све запослене у оквиру 40-часовне радне
недеље
Подела решења запосленима
Мотивациони разговор са запосленима

Наведене
активности биће
реализоване на
састанцима
НВ,Педагошког
колегијума,

Директор
Помоћни радници
Наставници

5.4. Годишњи план рада помоћника директора школе
Време
реализације

Активности/ теме, садржаји

Начин
реализације

Август

Унос података у ИС,,Доситеј“

унос

Септембар

Учешће у изради Годишњег плана рада школе

израда

Септембар
Током године

Израда годишњих и оперативних планова свог рада
Организација рада школе у Каменици и Брезни

израда
организација

Током године

Организација замене часова одсутних наставника

договор

Септембар

Учешће у планирању васпитно-образовног рада школе

израда

Током године
Септембар

Координација рада стручних већа и др. стручних органа
Увид у планирање и програмирање наставника и стручних
сарадника

договор
анализа, договор

Током године
Током године

Стара се о поштовању и спровођењу кућног реда школе
Помаже директору у педагошко-инструктивним пословима

договор
договор

Током године

Организује помоћ наставника, ученика и ученичких
организација

организација

Током године

Сарадња са родитељима

договор,
дискусија

Током године

Прати успех ученика на класификационим периодима

извештај

Током године

Прати и вреднује квалитет наставе , успешност наставника
у васпитно-образовном процесу
Прати
реализацију допунске, додатне и припремне
наставе,слободних и ваннаставних активности
Координација рада стручних тела у организовању
значајних датума у календару школе

анализа

Током године
Током године
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анализа
договор

Носиоци
реализације
Помоћник,
Директор, Педагог
Помоћник,
Директор, Педагог
Помоћник
Помоћник,
Директор
Помоћник,
Директор
Помоћник,
Директор, Педагог
Психолог
Помоћник
Помоћник,
Директор, Педагог
Психолог
Помоћник ,Од.стар.
Помоћник,
Директор
Помоћник,
Директор, Педагог ,
Психолог
Помоћник,
Директор, Педагог ,
Психолог
Помоћник,
Директор, Педагог ,
Психолог
Помоћник,
Директор, Педагог
Помоћник,
Директор, Педагог
Помоћник,
пред.стр.органа
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Јануар, Мај
/ Јун
Током године
Септембар,
Јануар, Јун
Јун
Јануар, Јун
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Прикупљање и обрада материјала за извештаје из области
наставе и васпитања
Прати реализацију Годишњег програма рада
Организује рад на уредном вођењу документације
Реализација спровођења завршног испита за ученике VIII
разреда
Израда полугод. и годишњег извештаја о раду школе

извештај,
анализа
анализа
извештај,
анализа
извештај,
организација
договор, извештај

Помоћник, Педагог
Помоћник, Педагог
Помоћник, Директор,
Педагог
Помоћник, Педагог
Помоћник, Директор,
Педагог

5.5.ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
–ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ
Педагог и психолог заједно са осталим актерима школског живота учествују у реализацији образовно васпитног
рада стављајући акценат на превентивни, групни и едукативни рад. Реализују свој рад у 9 подручја .
Области рада

рад са наставницима
рад са ученицима
рад са родитељима, односно
старатељима
рад са директором, стручним
сарадницима, педагошким
асистентом и пратиоцем
ученика
планирања и програмирања
образовно-васпитног рада
праћењe и вредновање
образовно-васпитног рада
рад у стручним органима и
тимовима
сарадња са надлежним
установама, организацијама,
удружењима и јединицом
локалне самоуправе
вођења документације,
припрема за рад и стручно
усавршавање

Недељни број часова

Поседан/

Време реализације

непосредан рад

педагог

психолог

непосредан
непосредан

10
12

5
5

током године
током године

непосредан

2

1

током године

непосредан

6

3

током године

посредан

0,5

0,5

током године

посредан

0,5

0,5

током године

посредан

0,5

0,5

током године

посредан

0,5

0,5

током године

посредан

8

4

током године

У месечним плановима педагога и психолога конкретизују се активности којима се реализују питања из сваке
области рада, при чему се планови рада флексибилно прилагођавају актуелним догађајима у складу са циљевима и
задацима педагога и психолога.
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5.6.ГОДИШЊИ ПЛАН –ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА
ПОДРУЧЈЕ РАДА

I Планирање и
програмирање
образовноваспитног
радa

II Праћење и
вредновање
образовноваспитног
рада

III Рад са
наставницима

IV Рад са
ученицима

САДРЖАЈ РАДА

ВРЕМЕ

Планирање набавке
литературе и периодичних публикација за
ученике,наставнике и стручне сараднике
Израђивање годишњег, месечних планова
Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци
Планирање одласка у издвојена одељења
Подстицање читања и помоћ у учењу и развоју информатичке
писмености(помоћ ученицима приликом избора литературе,слушање
аудио бајки,организација дебата о разним актуелним темама)
Сарадња у остваривању образовно-васпитног рада(у сарадњи са
наставницима организовати такмичења,тематске изложбе ,извођење
представа, организовање радионица...)
Сарадња са локалном и широм заједницом
Промоција школске библиотеке
Формирање Библиотечке секције
Упознавање ученика првог разреда са школском библиотеком
Обележавање Међународног дана писмености (8.септембар )
Обележавање Еврпског дана језика (26.септембар)
Одабир и припремање литературе и друге грађе за разне образовноваспитне активности(теоријска и практична настава,допунски и додатни
рад,ваннаставне активности и др.)
Непосредно учешће у ОВ раду
Увођење и праћење иновација у ОВ раду
Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености
корисника развијањем критичког мишљења
Обележавање Дечје недеље
Обележавање Дана школе 12.октобра
Планирање набавке књига
Посета Сајму књига у Београду
Сарадња са наставницима на промоцији читања
Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде
лектире
Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе
Обележавање Међународног дана детета 20(новембар)
Системско информисање корисника школске библиотеке о нaбавци
нових књига
Припремање ученика за самостално коришћење различитих извора
сазнања и свих врста информација у настави и ван ње
Упознавање ученика са радом библиотеке
Упознавање ученика са библиотечким пословањем
Развијање позитивног односа према читању и важности разумевања
текста и упућивању на истраживачке методе рада
( употреба лексикона, речника ...)
Обележавање Дана библиотекара Србије (14.децембар)
Рад са ученицима у читаоници
Обележавање Светог Саве
Обележавање Међународног дана матерњег језика(21.фебруар)
Обележавање Светског дана поезије (21.март)
Обележавање Међународног дана дечје књиге(2.април)
Обележавање Светског дана књиге и ауторских права (23.април)

IX- VI
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НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

IX- VI
IX- VI
IX- VI
IX- VI
IX- VI

IX- VI
IX- VI
IX
IX
IX
IX
IX- VI

IX- VI
IX- VI
IX - VI
X
X
IX - VI
X
IX- VI
IX
IX- VI
XI
IX- VI

библиотекар,
чланови
Библиотечког
одбора,педагог
,
психолог
,наставници

библиотекар,
чланови
Библиотечког
одбора,педагог
,
психолог
,наставници

IX- VI
IX-X
IX- VI
IX- VI
XII
IX- VI
I
II
III
IV
IV

библиотекар,
ученици,
наставници,
стручни
сарадници
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V Рад са
родитељима,од
носно
старатељима
VI Рад са
директором,ст
ручним
сарадницима,
педагошким
асистентоми
пратиоцeм
ученика
VII Рад у
стручним
органима и
тимовима
VIII Сарадња
са надлежним
установама ,
организацијам
а, удружењима
и јединицом
локалне
самоуправе
IX Вођење
документације
, припрема за
рад и стручно
усавршавање

2019-2020.

Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких
навика ученика
Сарадња са стручним већима наставника, директором и члановима
Библиотелког одбора у вези са набавком књига за библиотеку

IX- VI

IX- VI

Рад у Тиму ЕТОС
Учешће у раду стручних органа школе
Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора

IX- VI
IX- VI
IX- VI

Сарадња са Градском библиотеком ,, Владислав Петковић- Дис “ у
Чачку
Набавка књига од издавчких кућа ,, Прима“-Г.Милановац ,, Пчелица “
- Чачак … ,,Делфи“-Чачак, ,,Оригинал “ –Г.Милановац
Сарадња са предшколском установом
,,Сунце“ и дружење са
предшколцима
Сарадња са другим школама и библиотекама

IX- VI
IX- VI
IX- VI
IX- VI

Упис ученика библиотеку за школску 2019/2020. годину
Учешће у раду ДШБС
Инвентарисање, сигнирање и каталогизација књига
Систематично бележење догађаја и дешавања у школи ( Летопис школе)
Вођење статистике читања
Евиденција купљених и поклоњених књига
Попуњавање евиденционог листа
Похађање одобрених и одабраних семинара
Издавање на коришћење књига ученицима , наставницима и осталим
корисницима(задуживање и раздуживање)
Писање полугодишњих извештаја

IX- VI
IX- VI
IX- VI
IX- VI
IX- VI
IX- VI
IX- VI
IX- VI
IX- VI
IX- VI
I-VI
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6. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
6.1. План рада Савета родитеља школе
Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи. Савет родитеља
разматра успех ученика у учењу и владању, намену коришћења средстава остварених
проширеном делатношћу школе, од донација и средстава родитеља у посебном фонду школе, услове за рад
школе, услове за остваривање екскурзија и друга питања утврђена статутом школе; предлаже мере за
унапређивање успеха у учењу и владању и мере за унапређивање услова за рад школе, учествује у
предлагањуизборних предмета, уџбеника и поступку прописивања мера заштите и безбедности.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, односно стручниморганима
школе.
У току године Савет ће одржати пет седница: септембар, новембар, јануар, април и јун, а по потреби и више.
Записнике са седница Савета родитеља водиће Жаклина Трифуновић секретар школе.
Време
реализације
Септембар

Новембар

Активности/теме, садржаји/
Конституисање Савета родитеља
Разматрање и усвајање записника са претходне седнице
Доношење ГПР Савета родитеља за шк 2018/19.
Припремљеност школе за почетак школске године
Избор осигуравајуће куће за осигурањеученика
Рад кухиње и избор снабдевача
Избор фотографа за фотографисање ученика
Давање сагласности на предлог екскурзија и излета 2019/20.
Разматрање и усвајање записника са претходнеседнице
Разматрање извештаја о успеху ученика накрају 1.тромесечја

Начин
реализације
Седнице
Извештај
дискусија

Носиоци активности –
одговорно лице
Председник СР
Чланови
Директор
Секретар
Педагог

Председник СР
Чланови, Директор
Секретар ,Педагог
Председник СР
Чланови, Директор
Секретар , Пегагог
Председник СР
Чланови, Директор
Секретар , Пегагог
Председник СР
Чланови, Директор
Секретар , Пегагог

Фебруар

.Разматрање и усвајање записника са претходнеседнице
.Разматрање извештаја о успеху ученика на крају1.
полугодишта

Седнице
Извештај
дискусија
Седнице
Извештај
дискусија

Април

Разматрање и усвајање записника са претходнеседнице
Разматрање извештаја о успеху ученика накрају 3.тромесечја
Информисани о изборних уџбеника на наредну школску годину

Седнице
Извештај
дискусија

Јун-Јул

.Разматрање и усвајање записника са претходнеседнице
Разматрање и усвајање Извештаја о успехуученика на крају другог
полугодишта
Информисање о извештају рада школе
Разматрање извештаја са екскурзија

Седнице
Извештај
дискусија

Начин рада Савета родитеља уређује се Статутом школе и Пословником о раду Савета родитеља.
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ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА 2019/20. ГОДИНЕ
Рб.

Разред/одељење

Место

Име и презиме

1.

I1

Прањани

Снежана Веселиновић

2.

II1

Прањани

Милица Марковић

3.

III1

Прањани

Данијела Милошевић

4.

IV1

Прањани

Тања Јевтовић

5.

V1

Прањани

Сања Топаловић

6.

VI1

Прањани

Драгић Бабић

7.

VII1

Прањани

Ружица Томанић

8.

VIII1

Прањани

Добрила Марић

9.

I-III2

Каменица

Данијела Танасковић

10.

II-IV2

Каменица

Бранко Танасковић

11.

V2

Каменица

Слободан Браловић

12.

VI2

Каменица

Виолета Гајевић

13.

VII2

Каменица

Маријана Маџаревић

14.

VIII2

Каменица

Зоран Ђуровић

15.

I-IV3

Брезна

Дејан Чурлић

16.

V3

Брезна

Мирослав Вујанић

17.

VI3

Брезна

Зорица Козодер

18.

VII3

Брезна

Срећко Брковић

19.

VIII3

Брезна

Јелка Ђоловић

20.

I-IV4

Богданица

Ана Милутиновић

21.

I-5

Гојна Гора

Данијела Бабовић

22.

II-III-IV-5

Гојна Гора

Зоран Бабовић

23.

I-III6

Коштунићи

Миладин Лазовић

24.

I- III-7

Теочин

Драган Дринчић

25.

II-7

Теочин

Јелена Брковић

26.

II-IV-8

Срезојевци

Мира Марковић

Председник Савета родитеља: Мирослав Вујанић, заменик Ружица Томанић.
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6.2. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Време
реализације

АвгустСептембар

ОктобарНовембар

ДецембарЈануар
ФебруарМарт

Април-Мај

Јун

Садржај

- Доношење програма рада Педагошког колегијум;
- Договор око израде Годишњег програма рада;
- Организација васпитно-образовног рада:редовне наставе, ваннаставних активности и
изборне предмете, дежурство наставника, безбедност ученика,екскурзија,излети, посете, и
обележавање значајних датума;
- Планирање педагошко-инструктивног рада (увида и надзора), распореда огледних часова и
планираних посета;
- Планови за самовредновање области:
- Прослава Дана школе 12.10.
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
класификационог периода са посебним освртом на први и
пети разред;
- Анализа реализације наставног плана и програма редовне наставе, ваннаставних
активности и изборних предмета;
- Усвајање индивидуалних образовних планова за ученике са додатном подршком;
- Праћење реализације активности предвиђене Школским
развојним планом за наредни период од пет године;
- Реализација наставног плана и програма;
- Реализација садржаја програма Развојног плана;
-Реализација садржаја програма Активног учења
- Прослава школске славе Светог Саве;
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крајупрвог полугодишта;
- Описно оцењивање ученика првог разреда- проблеми,предности, недостаци;
- Организација такмичења;
- Подизање квалитета наставе и мере за унапређивање ОВР школе;
- Анализа рада стручних органа;
- Извештај о коришћењу мултимедије у настави;
-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 3.класификационог периода;
-Реализација наставног плана и програма;
-Припрема прославе Мале матуре за ученике осмог разреда;
-Побни завршни испит Завод за вредновање квалитета рада;
-Анализа успеха и дисциплине ученика осмог разреда
- Анализа успеха и дисциплине ученика од првог доседмог разреда;
- Релизација наставних плана и програма;
-Преглед постигнућа ученика на такмичењима ;
-Преглед стручног усавршавања;
-Усвајање Извештаја о раду школе 2019-2020.
-Планирање стручног усавршавања за следећу школску годину;
- Предлог скице Годишњег плана рада школе за наредну годину;
-Израда предлога плана рада Педагошког колегијума за наредну шк. годину;

Носиоци
активности

Чланови

Чланви, тим за
самовредновањ
е

Чланови

Чланови

Чланови

Чланови

Чланови Педагошког колегијума: Зоран Пантовић,директор школе , Гордана Поповић, помоћник директора, Бојан Ђуровић,
руководилац школе у Каменици, Ненад Тешовић, руководилац школе у Брезни, Данијела Ракићевић, педагог, руководиоци
друштвених наука, руководилац природних наука
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6.3.ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Динамика

Август

Програмски адржај





Септембар 


Новембар







Децембар 



Доношење Годишњег плана рада школе за 2019/20..годину
Доношење одлука Наставничког већа о допунској,додатној настави и слободним активностима
Разматрање припремљености школе за почетак нове школске године
Упознавање наставника са организационом структуром
Примена мапе ума у наставу и других иновација-НТЦ систем учења
План рада свих тимова у школи и динамика одржавања састанака
Усвајање извештаја о припремљености школе за почетак школске 2019/20.
Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2019/20.
Усвајање Плана стручног усавршавања за школску 2019/20.
Усвајање Плана екскурзија, излета и наставе у природи за школску 2019/20.
Припреме и договор око прославе Дана школе 12.10.
Анализа остварености наставног плана и програма и осталих активности на првом
класификационом периоду
Анализа успеха и владања ученика на првом класификационом периоду
Извештај о посети часовима наставника; Стручно усавршавање у установи
Припрема за прославу школске славе-Свети Сава
Извештај о посети часовима наставника
Извештај о раду тимова

Јануар Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта
Фебруар  Анализа остварености наставног плана и програма и осталих активности на крају првог
полугодишта
 Усвајање полугодишњег извештаја о раду школе и извештаја о раду школе
 Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта
 Распоред школских и других такмичења
 Раелизација стручног усаврашавања
 Анализа ефеката увођења мапе ума у наставу
 Прослава школске славе Светог Саве
Април
 Анализа остварености наставног палан и програма на трећем класификационом периоду
 Анализа успеха и владања ученика на трећем класификационом периоду
 Анализа постигнутих резултата на такмичењима
 Организовање припреме за извођење екскурзија ученика
 Извештај о реализацији школског развојног плана
Мај
 Анализа успеха и владања ученика осмог разреда
 Организација пробног испита за осмаке
 Избор ђака генерације
 Доношење одлуке о додели дипломе“Вук Караџић“ и посебних диплома
 Организација матурске вечери
Јун
 Анализа остварености наставног плана и програма на крају другог полугодишта
 Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта
 Организација и реализација ученичке олимпијаде уз свечано спуштање школске заставе
 Реализација завршног испита за осмаке
 Распоред припремне наставе и информације о почетку рада у августу
Август
Организација припремне наставе и полагања поправних испите
-Анализа успеха ученика на крају школске године
-Организационе припреме за почетак школске године;
-Уређење кабинета, припремање учила, израда глобалних и месечних планова
 -Усвајање распореда часова;
Записнике са саднице Наставничког већа водиће Горица Ристановић
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Носиоци
активности
Директор,
наставници
педагог,
психолог

Директор,
наставници,
педагог,
психолог
Директор,
наставници
педагог,
психолог
Директор,
наставници
педагог,
психолог
Директор,
наставници
педагог,
психолог

Директор,
наставници
педагог,
психолог
Директор,
наставници
педагог,
психолог
Директор,
наставници
педагог,
психолог
Дирекор
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6.4.ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
Циљ реализације програмских садржаја рада одељенских већа је континуирано праћење напредовања у
раду и понашању ученика и уједначавање критеријума оцењивања и решавања текуће проблематике.
Рукoвoдиoци oдeљeњских вeћa
Руководиоци одељењских већа старијих разреда задужени су и за вођење евиденције у Дневницима
осталих облика образовно-васпитног рада.
Разред
Први
Други
Трећи
Четврти
Пети
Шести
Седми
Осми

Име и презиме
Славица Јевтовић
Ана Миловановић
Ана Зарић
Бранка Рајчевић
Слободанка Гавриловић
Мирјана Матовић
Јасмина Павловић
Славица Јовићевић Бабовић

заједнички програмски задаци свих већа
• Планирање и програмирање рада већа
• Уређење учионица
• Доношење одлуке о упућивању ученика на допунску, додатну
наставу и ваннаставне активности
• Доношење одлуке о раду са ученицима са којима се ради по
индивидуалним образовним плановима
• Утврђивање распореда писмених провера знања:
- писмених задатака
- писмених провера, контролних задатака и других захтева
наставника у складу са Правилником о оцењивању
• Анализа остварења наставног плана и програма са посебним
освртом на:
- остварење образовних стандарда постигнућа ученика
- допунску наставу
- додатну наставу
- индивидуални образовни план
- ваннаставне активности
- рад одељењских заједница
- оствариваље исхода за први, други, пети и шести разред
Анализа општег успеха и понашања ученика и доношење одлуке о:
- закључним оценама из наставних предмета
- похвалама
- васпитно-дисциплинским мерама
• Оцена рада одељењских већа у протеклом периоду
• Организација школских приредби, прослава, манифестација
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носиоци

време

руководиоци
стручних
већа за област
предмета,
одељењска већа,
одељењске
старешине,
предметни
наставници

IX

одељенске
старешине,
чланови већа

XI, XII,

чланови већа

V

руководиоци већа
предметни
наставници
сви запослени

током године

IV, VI
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ПРВОГ ЦИКЛУСА

План рада Одељењског већа првог разреда
Динамика

Септембар
Октобар
Новембар

Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун

Активност

Доношење свих планова рада за текућу годину
Кућни ред у школи
Адаптација ученика првог разреда
Обележавање Дечијој недељи
Упознавање са Конвенцијом дечијих права
Припреме за Дан школе
Анализа реализације садржаја планираних за први
класификациони период
Успех и дисциплина на крају првог тромесечја
Укључивање ученика у допунску наставу и ваннаставне
активности
Успех и дисциплина на крају првог полугодишта
Текућа питања
Школска слава-Свети Сава
Зимски сусрети-стручна усавршавања
Разумевање прочитаног, усвојеност писаних слова диктат
Организација школског такмичења у рецитовању
Разговор о насилној комуникацији у оквиру
програма“Школа без насиља“
Успех и дисциплина на крају трећег класификационог
периода
Анализа реализације садржаја планираних за треће
тромесечје
Oрганизација и извођење једнодневне екскурзије
Анализа рада првог разреда и договор за следећу годину
Разредна тестирања постигнућа ученика на крају разреда
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Носиоци активности

Сви учитељи
Директор, учитељи

Сви учитељи

Сви учитељи
Сви учитељи
Сви учитељи, педагог
Сви учитељи

Сви учитељи
Сви учитељи
учитељи,педагог

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
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План рада Одељењског већа другог разреда

Динамика

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март
Април
Мај
Јун

Активност
Избор руководиоца актива
Доношење плана рада за текућу школску годину и
успостављање корелације међу предметима
Планирање термина писмених вежби и контролних задатака
Организовање активности поводом Дечје недеље и Дана школе
Договор поводом учешћа ученика у такмичењима и
конкурсима
Усаглашавање критеријума оцењивања
Укључивање ученика у допунску наставу у ваннаставне
активности
Успех и владање ученика на класификационом периоду 1
периоду
Осмишљавање начина за повећање укључености родитеља у
живот и рад школе
Реализација планираног фонда часова и садржаја наставног
плана и програма
Прослава Нове године
Учешће на Зимским сусретима учитеља
Договор око прославе дана Светог Саве
Договор о такмичењима (Мислиша, такмичење у рецитовању)
Укључивање ученика у третман педагога и психолога
Успех на крају првог полугодишта
Организација Фестивавала маске
Зимске игре и спортска одељенска такмичења
Праћење напредовања ученика са потешкоћама у учењу
Разумевање прочитаног, рукопис
Успех и владање ученика на крају 3.тромесечја
Планирање излета У сусрет пролећу
Договор о организацији такмичења у лепом говору
Уређењење паноа и ходника на тему Ускрс
Организација екскурзије
Анализа рада допунске наставе и ваннаставних активности
Успех и владање ученика на четвртом класификационом
периоду
Похвале и награде ученицима који су били успеши на
такмичењима
Разредна тестирања-постигнућа ученика на крају разреда
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Носиоци активности

Сви учитељи

Сви учитељи

Сви учитељи

Сви учитељи

Сви учитељи

Сви учитељи
педагог
Сви учитељи
Сви учитељи
Сви учитељи

Сви учитељи, педагог
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План рада Одељењског већа трећег разреда

Динамика

Септембар

Октобар
Новембар

Децембар
Јануар

Фебруар

Март
Април
Мај

Јун

Активност
Задужења наставника и усвајање распореда часова Наставна
средства – прављење списка за набавку
План контролних и писмених задатака у 1. полугођу
План и екскурзија и излета у шк. 2018/19.год.
Дечји часописи и стручна штампа
План стручног усавршавања наставника
Дечја недеља – како је обележити
Договор о обележавању Дана школе
Успех и владање ученика на крају 1. тромесечја
Пружање помоћи и стимулисање ученика
Обележавање Дана просветних радника
Радионице
Реализација наставног плана и програма
Договор о прослави Нове године, Св. Саве
Успех и владање ученика на крају 1. полугођа
Прослава Светог Саве
Учешће на семинарима – извештаји
Реализација тестирања
Учешће у квизу „Свезналица“
Припрема ученика за школско такмичење
Реализација часова додатне и допунске наставе
Обележавање Осмог марта
Организација Маскенбала
Брзина читања, разумевање прочитаног и диктат
Анализа остварених резултата на школским такмичењима
Припрема ученика за општинска такмичења
Избор уџбеника за наредну школску годину
Успех и владање на крају 3. тромесечја
Такмичења – анализа резултата
Организација екскурзије – план
Анализа реализације екскурзије
Анализа остварених резултата на такмичењима
Припрема за завршно тестирање на крају школске године
Анализа успеха и владања на крају школске године
Реализација часова редовне, додатне и допунске наставе
Разредна тестирање и анализа усвојености образовних
стандарда
Анализа рада Већа и доношење Плана за наредну школску
годину
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Носиоци активности

Сви учитељи

Сви учитељи
Сви учитељи,
педагог/психолог
Сви учитељи

Сви учитељи, педагог

Сви учитељи, педагог

Сви учитељи
Сви учитељи
Сви учитељи
Сви учитељи, педагог
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План рада Одељењског већа четвртог разреда

Динамика

Септембар

Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар

Март
Април

Мај
Јун

Активност
Израда плана рада одељенског већа 4. Разреда
Организација часова редовне,додатне,допунске наставе и
слободних активности
Дечји часописи и стручна штампа
Дечја недеља
Прослава Дана школе
Организација школског кроса
Успех и владање ученика на крају првог тромесечја
Пружање помоћи и стимулисање ученика
Родитељски састанак
Новогодишњи вашар
Реализација наставног плана и програма
Учешће у квизу „Свезналица“
Прослава Савиндана
Зимски семинари
Успех и владање ученика на крају првог полугодишта
Припрема ученика за школска такмичења
Реализација часова додатне и допунске наставе
Припрема програма за Осми март
Прослава Осмог марта
Анализа остварених резултата
Припрема ученика за општинска такмичења
Анализа успеха и владање ученика на крају трећег тромесечја
Анализа остварених циљева са општинских такмичења
Договор о коришћењу слободног времена за време пролећног
распуста
Договор о извођењу ђачке екскурзије
Извештај са екскурзије
Анализа остварених резултата са такмичења
Анализа успех,напредовање,дисциплина ученика на крају шк.г.
Реализација часова редовне,додатне,допунске наставе и
слободних активности
Разредна тестирања и анализа усвојености образовних
стандарда
Извештај активности о раду већа
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Носиоци активности

Учитељи четвртог
разреда,стручни
сарадници и
директор

Учитељи, педагог
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ДРУГОГ ЦИКЛУСА
План рада Одељењског већа петог разреда

Динамика

Септембар

Активност

Носиоци активности

Избор руководиоца Одељењског већа
Усвајање планова рада ОВР,ОС ,ОЗ
Структура одељења ,подаци о ученицима
Распоред писмених и контролних задатака
Рад са ученицима стилови учења
Учешће ученика у додатној, допунској настави и секцијама

Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар

Март
Април
Мај
Јун

Успех и владањ
еучениканакрајупрвогкласификационогпериода Ангажованост
ученика у ваннаст.активностима
Анализирање адаптације ученика на предметну наставу
Дати предлог за ученике коме је потребна додатна подршка у
учењу и понашању
Припреме ученика за школска такмичења
Учешће у квизу „Знање је благо“
Анализа успеха на крају првог полугодишта
Предузимање одговарајућих мера за ученике који показују
различите врсте потешкоћа у учењу
Мотивисање ученика за креативно израаживање кроз рад
секција
Успех и владањ еученика на крају трећег класификационог
периода Праћење рада ОЗ.
Резултати са такмичења
Организовање екскурзије
Запажања о понашању ученика на крају школске године
Успех и владањеученика на крају школске године
Реализација планова рада
Похвале и награде
Сређивање педагошке документације
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РуководилазОВ,
одељењскестарешине,
педагогипсихологшколе,
директор
Одељењске старешине и
педагог школе
Руководилац ОВ,
одељењске старешине,
директор
РуководилацОВ,
одељењскестарешине,
психолог, педагог
педагог
Одељењске старешине,
педагог, психолог
РуководилацОВ,
одељењскестарешине,
педагогшколе
Одељењске старешине
Одељењске старешине
РуководилацОВ,
одељењскестарешине,
педагог,
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План рада Одељењског већа шестог разреда

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Избор руководиоца већа

IX

Предлагање, гласање

Доношење плана рада

IX

Предлагање, усвајање

Утврђивање распореда
писмених провера

IX

Предлагање, евидентирање

X

Предлагање, усвајање,
извештаји

X

Предлагање, дискусија

Планирање излета и екскурзија
и праћење њихове реализације
Организација додатне и
допунске наставе и слободних
активности
Организација Дана школе

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
Одељенска већа, стручна већа,
одељенске старешине,
предметни наставници, ђачки
парламент, тим за инклузивно
образовање,
стручни сарадници,
директор...

Дискусија, договарање
X

Утврђивање васпитнодисциплинских мера за
ученика
Учешће и квизу „Знање је
благо
Успостављање координације и
корелације између предмета
Организовање учешћа ученика
на такмичењима
Анализа успеха и владања
ученика

Током године

Предлагање, усвајање,
евидентирање
реализација такмичење

јануар
XI, IV

Договарање, дискусија

II, III

Анализа, предлагање

Током године

Извештаји, анализа
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План рада Одељењског већа седмог разреда
Време
реализације
септембар
октобар

новембар
децембар
јануар
март

април
мај

јун

Активности / теме

Начин
реализације

Избор руководиоца одељењског већа
Усвајање планова рада ОВ, ОС, ОЗ и Савета
родитеља
Структура одељења, подаци о ученицима

Носиоци реализације

седница ОВ,
дискусија

руководилац ОВ,
одељењске старешине

седница ОВ,
дискусија

руководилац ОВ,
одељењске старешине

Анализа успеха и владања ученика на крају првог седница ОВ,
тромесечја
дискусија
Организовање новогодишње журке
седница ОВ,
дискусија
Анализа успеха и владања ученика на крају првог
полугодишта
седница ОВ,
Реализација планова рада у првом полугодишту
дискусија
Учешће у квизу „Знање је благо“
Резултати такмичења
седница ОВ,
Професионална оријентација
дискусија
Анализа успеха на крају трећег тромесечја
Договор око школске екскурзије
седница ОВ,
дискусија
Екскурзија
седница ОВ,
дискусија

руководилац ОВ,
одељењске старешине
руководилац ОВ,
одељењске старешине

Распоред писмених задатака
Допунска и додатна настава, слободне активности
Професионална оријентациеј

Анализа успеха и владања ученика на крају другог
полугодишта
Реализација планова рада
Похвале и награде
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седница ОВ,
дискусија

руководилац ОВ,
одељењске старешине
руководилац ОВ,
одељењске старешин
руководилац ОВ,
одељењске старешине
руководилац ОВ,
одељењске старешине
руководилац ОВ,
одељењске старешине
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План рада Одељењског већа осмог разреда

Динамика

Септембар

Октобар

Активност

Носиоци активности

Избор руководиоца одељенског већа
Усвајање планова рада ОВ,ОС,ОЗ и савета родитеља
Структура одељења, подаци о ученицима
Распоред писмених задатак
Распоред допунске, додатне наставе и секција

Март

Утврђивање успеха и владања на крају 1.тромесечја
Допунска , додатна и слободне активности ученик
Организација журке ученика
Запажања о понашању ученика
Организовање Савиндана
Учешће у квизу „Знање је благо“
Утврђивање успеха и владања на крају првог полугодишта
Професионална оријентација
Утврђивање успеха и владања на крају трећег тромесечја
Резултати са такмичења

Април

Професионална оријентација
реализација екскурзије

Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар

Мај

Јун

Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
ОС, педагог,наставник историје и
директор
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови

Утврђивање успеха и владања на крају другог полугодишта
Професионална оријентација
Припремна настава
Предлог ђака генерације, вукове дипломе и посебне
дипломе

Сви чланови

Организација завршног испита

Сви чланови
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6.5. Планови рада стручних већа за области предмета
Циљ реализације програма стручних група је унапређивање образовно- васпитног рада применом
савремених облика и метода рада и наставних средстава, као и унапређивање посебних области васпитнообразовног рада ван редовне наставе (допунски, додатни рад, слободне наставне активности и др). Посебно ће се
пратити примена исхода и стандарда у планирању и припремању наставе, као и постигнућа ученика у
односу на стандарде.
Руководиоци стручних већа воде записнике са састанака, достављају извештаје о раду Већа и планове рада
Већа за наредну школску годину задуженим лицима.
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

Израда годишњих и оперативних планова и програма
и других видова образовно- васпитног рада уз
посебан осврт на тематско планирње и хоризонталну
и вертикалну корелацијусадржаја)
Утврђивање садржаја допунске и додатне
наставе,индивидуалних образовних планова, као и
ваннаставнихактивности
Предлог распореда иницијалних тестова и
контролних и писмених задатака
Предлози за набавку наставних средстава неопходних
за реализацију наставе
Примена нових наставних метода у настави
Сагледавање степена коришћења дидактичког
материјала и израда нових
Сагледавање савладавања програмских садржаја
(проблеми и тешкоће)
Израда инструмeнaтa зa прoвeру пoстигнућa учeникa
у односу на стандарде и исходе
Утврђивање критеријума оцењивања
Анализа успеха ученика у предмету или групи
предмета у односу на стандарде постигнућа
Праћење примене образовних стандарда
Припрема ученика за наступајућа такмичења
Разматрање поделе предмета на наставнике за
наредну школску годину
Анализа нивоа наставе по предметима на основу
одржаних угледних и јавних часова и педагошкоинструктивног рада
Анализа успеха ученика на такмичењима
Сaрaдњa сa oпштинским и мeђуoпштинским
aктивимa истручним друштвима
стручно усавршавање

ВРЕМЕ

Руководиоци већа
Чланови већа

VIII-IX

Руководиоци већа
Чланови већа

XI

Руководиоци већа
Чланови већа

целе године

Руководиоци већа
Чланови већа, педагог, психолог

VI

Руководиоци већа
Чланови већа

целе године

Руководиоци стручних већа
Назив стручног већа
Стручно веће за разредну наставу
Стручно веће за друштвене науке
Стручно веће за природне науке

Број
чланова
15
14
13

Руководилац и заменик
Бојан Ђуровић
Бранка Станојевић,- Горица Ристановић
Милева Глишић – Драгана Бабовић
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6.5.1. План рада Стручног већа за разредну наставу
Динамика

IX

X

XI

XII

I

II
III
IV
V

VI

Садржај рада

Усвајање годишњег програма рада већа
Састављање и прегледање тестова знања,анализа постигнутих резултата
Израда месечних оперативних планова за октобар
Планирање допунске, додатне наставе и слоб. активности
Избор штампе за ученике
Усвајање програма Школа без насиља
Израда месечних оперативних планова за новембар
Анализа успешности реализације планираних задатака у васп.-обр. раду за
септембар; Доношење плана иновација у наставу
Присуствовање семинару Активно учење и састанцима Школа без насиља
Израда месечних оперативних планова за децембар
Анализа успешности реализације планираних задатака у васп.-обр. раду за
октобар
Утврђивање критерија и инструментарија за процену успешности ученика у
усвајању наставних садржаја
Разматрање предлога и закључака одељењских већа који се односе на
побољшање резултата васп.-обр. рада у 2.тромес.
Угледни час из српског језика; радионица Школа без насиља-Заставице
Анализа успешности реализације планираних задатака у васп.-обр. раду за
новембар
Израда месечног оперативног плана васп.-обр. рада за јануар
Припрема низа задатака објективног типа за проверу ученичких знања и
уједначавање критерија оцењивања на нивоу разред
Анализа успешности реализације планираних задатака у васп.-обр. раду за 1.
полугодиште
Доношење плана употребе постојећих,набавка потребних наставних средстава
и дидактичког материјала за реализацију плана васп.-обр. рада за 2.полуг.
текуће школске године
Учешће у квизу „Свезналица“за тречи и четврти разред
Полугодишњи извештај о стручном усавршавању на нивоу СВ
Утврђивање приоритета у набавци нових наставних средстава и друге школске
опреме
-Такмичења и смотре
-Анализа ефеката сарадње са педагошко-психолошком службом школе
Разматрање предлога и закључака одељењског већа који се односе на
побољшање резултата васп.-обр. рада до краја 2. полугодишта
Припрема низа задатака објективног типа за проверу знања ученика и
уједначавање критеријума оцењивања на нивоу разреда
Извођење и реализација ђачке екскурзије
Анализа резултата остварених увођењем иновација у настави
Анализа резултата рада стручног Актива у текућој школској години са циљем
његовог иновирања у наредној школској години
Стручне посете и студијска путовања
Извештај о стручном усавршавању на нивоу СВ

Начин рада

Задужене
особе

Сви
Анализа
учитељи
дискусија

Сви
Анализа
учитељи
дискусија
Анализа
дискусија

Сви
учитељи

Сви
Анализа
учитељи
дискусија

Анализа
учитељи
дискусија педагог
директор

Анализа
Сви
дискусија учитељи
Анализа
Сви
дискусија учитељи
Анализа
Сви
дискусија учитељи
Анализа
Сви
дискусија учитељи
Сви
Анализа
учитељи
дискусија

Чланови већа су: Бојан Ђуровић, Славица Јевтовић, Драган Алуровић, Мирјана Маћић, Бранка Рајчевић, Милица
Милојевић, Милена Томовић, Вера Трнавац, Ана Миловановић, Ана Петровић, Снежана Голубов, Ружица
Томанић, Ненад Тешовић и Љубица Мајсторовић
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6.5.2. План рада Стручног већа за друштвене науке- (српски језик, енглески језик, немачки језик,
историја, ликовна култура и музичка култура)
Динамика

IX

X

XI

XII

I

II
III

IV

V

VI

Садржај рада

Усвајање годишњег плана рада већа
Набавка наставних средстава, потрошног материјала
Усвајање годишњих планова рада
Усаглашавање критеријума оцењивања
Организација допунске, додатне и наставе слободних активности
Планирање контролних и писмених задатака
Иницијални тестови за ученике од петог до осмог разреда
Обележавање Европског дана језика
Обележавање Дана школе
Организовање активности поводом обележавања Месеца књиге
Посета Сајму књига у Београду
Обележавање Дечије недеље
Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода
Реализовансот наставног плана и програма
Угледни часови
Учешће на литерарним конкурсима
Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави
предмет Историја
Анализа успеха на крају првог полугодишта
Припреме за прославу Савиндана
Семинари: 1.Зимски републички семинар на Филолошком факултету у
Београду
Прослава Савиндана, облици инегративне наставе
Припрема ученика за такмичења (школско, општинско, окружно,републичко)
Организовање Општинског такмичења у лепом говору
Општинска такмичења-анализа
Посета позоришној представи и библиотеци
Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода
Обележавање Светског дана поезије
Elta годишња конференција за професоре енглеског језика
Избор уџбеника за седми разред
Договор о учешћу на фестивалу Школска сцена у Г. Милановцу
Сарадња са стручним друштвима, установама и осталим стручним већима
Организација часова припремне наставе за ученике осмог разреда и анализа
постигнућа на тесту
Реализованост часова редовне, допунске и додатне наставе
Анализа успеха ученика на крају школске године
Стручно усавршавање према плану стручног усавршавања ван и у установи
Реализовансот наставног плана и програма
Анализа рада Стручног већа
Израда или допуна годишњих планова за наредну школску годину
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Начин рада

Анализа
дискусија

Анализа
дискусија

Анализа
дискусија
Анализа
дискусија
Анализа
дискусија
Анализа
дискусија
Анализа
дискусија
Анализа
дискусија
Анализа
дискусија
Анализа
дискусија

Задужене
особе
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6.5.3. План рада Стручног већа за природне науке- (математика, физика, биологија, хемија,
техничко образовање, географија и физичко васпитање)
Динамика

IX

X
XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Садржај рада

Усвајање плана рада Стручног већа за школску 2019/20.
Набавка наставних средстава, потрошног материјала
Усвајање годишњих планова рада
Усаглашавање критеријума оцењивања
Организација допунске, додатне и наставе слободних активности
Планирање контролних и писмених задатака
Иницијални тестови за ученике од петог до осмог разреда
Мисија ,,Халијард''
Обележавање Дана школе
Посета Сајму књига у Београду
Обележавање Дечије недеље
Митровдански дани
Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода
Реализованост наставног плана и програма
Угледни часови, огледни часови, интегративна настава, јавни часови, изложбе
Семинари акредитовани од стране министарства просвете
Фестивал науке, Београд
Новогодишњи квиз ,,Знање је благо''
Учесник актива наставника биологије. Учесник актива географа.
,,Геоблографија''-блог
Прослава Савиндана
Анализа успеха на крају првог полугодишта
Припрема ученика за такмичења (школско, општинско, окружно,републичко)
Организација акција чишћења и уређивања школског дворишта у Прањанима
Обележавање датума ,,Дани безбедног интернета''
Градска(окружна) такмичења и анализа резултата на такмичењима
Организација часова припремне наставе за ученике осмог разреда и анализа
постигнућа на тесту
Презентација уџбеника ,,Едука и ЗУ'', Београд
Теочински дани
Обележавање Дан броја Пи
Студијско путовање на релацији Прањани-Таково-Љубић
Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог период
Фестивал науке у ОШ ,,Вук Караџић'', Чачак
Мај месец математике
Обележавање међународног датума ,,Светски дан шума''
Обележавање међународног датума ,,Енергетска ефикасност''
Обележавање међународног датума ,,Биолошка разноврсност''
Обележавање међународног датума ,,Заштита животне средине''
Обележавање међународног датума ,,Светски дан борбе против пушења''
Посета природњачком музеју у Свилајнцу
Посета ПМФ-у у Крагујевцу
Реализованост часова редовне, допунске и додатне наставе
Анализа успеха ученика на крају школске године
Сарадња са стручним друштвима, установама и осталим стручним већима
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особе

Сви
Анализа
учитељи
дискусија

Сви
Анализа
учитељи
дискусија
Анализа
Сви
дискусија учитељи
Сви
Анализа
учитељи
дискусија
Анализа
учитељи
дискусија педагог
директор
Анализа
Сви
дискусија учитељи
Анализа
Сви
дискусија учитељи

Анализа
Сви
дискусија учитељи

Анализа
Сви
дискусија учитељи
Сви
Анализа
учитељи
дискусија
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6.5.11.План извођења припремног предшколског програма
За извођење обавезног Предшколског програма задужена је предшколска установа „Сунце“. Ова
установа за извођење програма на терену има услов од минимум петоро деце за једну групу.
У малим четвороразредним школама Припремни предшколски програм реализују учитељице. Предшколци
у овим школама за време остваривања Програма бораве заједно са осталим ученицима.
Табела: Број деце која похађају припремни предшколски програм у одељењима првог циклуса
Место
Матична школа
Каменица
Брезна
Богданица
Гојна Гора
Теочин
Коштунићи
Срезојевци
Σ

Број предшколаца
18
2
0
2
2
1
0
0
25

Број осталих ученика у
комбинацији

Програм реализује

0
II-IV-2

васпитач ПУ „Сунце“
Милица Милојевић

II-IV-4
II-III-IV-5
I-III-7

Милена Томовић
Вера Трнавац
Aна Зарић

6.5.12. План рада продуженог боравка

Продужени боравак је посебно организована служба у наменским просторијама школе са стручном
бригом о деци пре и после редовних часова наставе, а подразумева редовну исхрану и безбедан и осмишљен
боравакученика првог и другог разреда у школи, у време када су родитељи на свом послу.
Школа поседује једно одељење продуженог боравка. Продуженим боравком су обухваћени само
ученици првог и другог разреда. Велики број родитеља ученика осталих млађих разреда заинтересован је за
отварањејош једног одељења продуженог боравка, али школа нема потребан простор за ове потребе родитеља и
ученика.
Продужени боравак води учитељица Снежана Голубов која је задужена за планирање, реализацију
иизвештавање о овом облику рада са ученицима.
Табела: Број ученика у одељењу продуженог боравка
Разред
Број група
I
1
II
1
∑
1

Број ученика
5
20
25
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План рада продуженог боравка
Динамика

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Активност
-Израда домаћих задатака и провера тачности
-Ликовно изражавање
-Креативан рад(прављење предмета од сламки, плодова, текстила,
-Израда паноа-( ,,Деца у саобраћају”)
-Израда домаћих задатака и провера тачности
-Креативан рад (прављење слика од опалог лишћа)
-Говорне и језичке вежбе(састављање прича на основу датих слика)
-Посматрање јесењих промена у природи
-Певање и слушање музике, -Израда паноа( ,,Јесен”)
-Спортске и друштвене игре
-Израда домаћих задатака и провера тачности
-Продубљивање садржаја(СЈ,МА, СОН)
-Ликовно изражавање ученика
-Креативан рад(прављење дечијих инструмената и дечијих играчака)
-Друштвене и спортске игре у просторијама
-Израда паноа (школски прибор, научена слова)
-Израда домаћих задатака и провера тачности
-Утврђивање и продубљивање садржаја
-Креативан рад(украшавање јелке и прављење украса)
-Припрема приредбе за дочек Нове године
-Израда паноа (новогодишњи пано жеља)
-Уређење и украшавање учионице и кићење јелке
-Израда домаћих задатака и проверa тачности
-Вежбање читања и писања, повезивање садржаја
-Говорна вежба,,Доживљај са зимског распуста”
-Припрема приредбе за прославу дана Светог Саве
-Игре на снегу, прављење фигура од снега,Снешко Белић, Ледени град
-Спортске и друштвене игре у учионици по избору ученика
-Израда домаћих задатака и провера тачности
-Говорна вежба,,И речи се друже” (на основу приче по сликама)
-Спортске игре на снегу -Друштвене игре у просторијама
-Изражајно усмено изражавање, читање занимљиве дечије литературе и
часописа за децу
-Израда домаћих задатака и провера тачности
-Креативан рад(прављење букета од сувог и свежег цвећа и креп
папира,весници пролећа,израда честитки за 8. март
-Читање песама и састављање стихова о мајци
-Припрема приредбе за 8. март
-Израда домаћих задатака и провера тачности
-Креативни рад)прављење корпице за јаја,украшавање ускршњих јаја
-Читање текстова по избору ученика поводом Светског дана књиге
-Изражајно рецитовање -Слушање музике и играње народних игара
-Учестовање на ускршњем вашару
-Укључивање уч. у друштвена збивања средине у којој се школа налази
-Сарадња са родитељима деце у продуженом боравку
-Организовање јавних наступа -Сарадња са стручном службом
-Сусрети са уметницима из разних области и органи. вечери поезије
-Креативне радионице и музичке, ликовне, спортске, драмскорецитаторске активности
-Припрема приредбе -Уређење паноа поводом краја школске године
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Носиоци
активности
ученици,
наставници,
школски
полицајац
ученици,
наставник,
наставник
физичког
ученици,
наставник,
занатлија

Начин
реализације
писање,
цртање
играње,
певање
писани
радови,
рад у пару,
групни рад

писани
радови,
илустровањ
групни рад

ученици,
наставник,
наставник
музичког

писање,
сликање,гру
пни рад,
разговор

ученици,
наставник,
библиотекар

писање,
читање,
разговор

ученици,
наставник
ученици,
наставник,
родитељи
ученици,
наставник,
библиотекар,
родитељи
ученици,
наставник,
педагог,
психолог,
ученици,
наставник,
библиотекар

разговор,
писани
радови,
групни рад
писани
радови,чита
ње,
певање,
разговор
разговор,
читање,
креативно
изражавање
групни рад,
разговор,
писани
радови
креативни
рад,
глума,
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6.5.13. Стручни актив за развојно планирање
Стручни aктив зa рaзвojно планирање чинe:
Зоран Пантовић, директор школе -руководилац
Жаклина Трифуновић, секретар школе
Љубица Драшкић, шеф рачуноводства
Данијела Ракићевић, педагог, координатор
Мирјана Маћић, учитељ
Мирослав Вујанић, председник Савета родитеља
Aктив ћe сe бaвити прaћeњeм рeaлизaције школског развојног плана , писањем пројеката за унапређивање
школског простора.

6.5.14. План рада Стручног актива за развојно планирање
Време

VII

IX

Током
године
Током
године

IX и X
Током
године

X

Током
године
XI
Током
године
V
V, VI

Активност
Евалуација реализације предвиђених активности из Развојног плана за протекл
шк.годину
Сачињавање програма активности за школску 2017-2018.годину.
Планирање упућивања наставника и стручних сарадника на акредитоване
семинаре за поједине наставне области из сродних стручних и педагошкопсихолошких области и стручно усавршавање путем самообразовног рада
Усвајање плана рада Педагошког колегијума-- Сачинити дисциплинске
правилнике од
Праћење остваривања плана посете семинара путем евиденције о присуствовању
семинарим-Праћење ефеката стручног усавршавања путем анализе посећених
часова
Евалуација коришћења савремене стручне литературе набављене за
школску библиотеку, путем дезидерата и посета релевантним сајтовима и
извештавање о броју посета библиотеци
Праћење реализовања огледних и угледних часова и извештавање о
броју реализованих часова
Пријављивање наставника који ће одржати часове уз коришћење рачунара и
пројектора
Праћење и евалуација подизања квалитета наставе применом
мултимедијалне технологије
Анализа опремљености школе наставним средствима према Нормативу и предлог
за набавку нових
Снабдети сва струч. већа одређеним бројем наставних сред. и учила по
нормативима и сред. и учила по нормативима и захтевима савремене
наставе,према могућностима школе
Идентификовање и усмеравање талентованих ученика
Праћење степена примене стеченог знања кроз постављање задатака који ће
захтевати примену тог знања у реалном животу- Праћење примене метода
активне наставе
Организовање курса занаставнике за коришћење
програма за израдумултимедијалних презентација
Реализовање такмичења и квизова
Укључивање родитеља у организовање традиционалних манифестација
Праћење организовања приредбиПраћење реализовања посета културним установамa
Побољшање информисаности родитеља и ученика
Планирање повезивања појмова у школским програмима и наставним плановима
корелацијом сродних предмета, по кључним појмовима
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Чланови
развојног
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педагог
Библиотекарка
школе
Педагог,
директор школе
Комисија
запримену
Директор,
Педагог
Руководиоци
стручних актива

Предметни
наставници,ПП
Директор
наставници,
педагог
Комисија за ШС
Предметни
наставниц
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6.5.15. Стручни актив за развој школског програма
Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa чинe:
Зоран Пантовић, директор школе –руководилац
Данијела Ракићевић, педагог, координатор
Бранка Рајчевић, учитељ
Јелена Александров, наставник историје
Aктив ћe сe бaвити прaћeњeм рeaлизaциje шкoлских прoгрaмa пo рaзрeдимa и изрaдoм предлога за
унапређивање структуре Програма и појединачних програмских целина. Посебан акценат у свом раду Актив
ћеставити на развој програма који ће подстаћи мотивацију ученика за рад и учење и изграђивати њихове
вредносне оријентације, као и подстицати активизам и партиципацију у друштву.
План рада Актива за развој школског програма
Време
Август

Септембар

Октовар
Децембар

Април
Јун

План рада
Усвајање плана рада актива, подела задужења
разговор уз сугестије за рад са руководиоцима
стручних већа из области предмета и већа млађих
разреда око начина праћења ученичких постигнућа у
вези састандардима.
Писање анекс школског програма за пети разред и то:
обавезни наставни предмети: Физичко и здравствено
васпитање, Техника и технологија, Информатика.
Израда упитника за ученике петог и првог разреда.
изборни обавезни и изборни наставни предмет.
резултати и израда програма.
Анализа уведених нових програма,као и реализација
програма за наставнике и ученике
Прикупљање и анализа извештаја о реализацији
садржаја планираних школском .програма у првом
полугођу;Анализа остварености садржаја
планираних
Анализа реализације образовних и васпитних програма;
реализацији школских програма иусвајање извештаја о
раду актива;
Предлог листе изборних и факултативних предмета,
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Начин
остваривања
активности
дискусија, рад на

Носиоци
Руководилац
актива

Анекс Школског
програма за

Чланови

Анализа,
извештај
Анализа,
извештај

Чланови

Дискусија
Анализа,
дискусија,
извештај

Чланови,
руководилац
актива

Чланови

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

2019-2020.

7. ГОДИШЊИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА
Годишњи/глобални плaнoви рaдa нaстaвникa сaстaвни су дeo Годишњег планa рaдa шкoлe . Налазе се код
педагога школе у електронској форми, који прати и вреднује њихов садржај. Оперативне планове рада нaстaвници
сaчињaвajу мeсeчно и налазе се код њих.
Нaстaвници рeaлизуjу нaставне и вaннaстaвнe aктивнoсти у склaду сa Рeшeњeм o 40-тo чaсoвнoj рaднoj
нeдeљи.

8. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ
САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Стручно усавршавање наставника, према члану 129. Закона о основама система образовања и
васпитања,наставици и стручни сарадници су дужни да се стално усавршавају ради успешнијег остваривања и
унапређивања образовно-васпитног рада и стицања компетенција потребних за рад, у складу са општим
принципима и за постизањециљева образовања и стандарда постигнућа. Стручно усавршавање наставникаприправника, које ће припремати менториименовани од стране Педагошког колегијума у складу са потребама,
остаје и даље део интегралног стручногусавршавања. У складу са одредбама Правилника о сталном стручном
усавршавању и стицању звања наставника,васпитача и стручних сарадника,Службени гласник РС, бр.13/2012 и
31/2012., сви наставници и стручни сараднициизрадили су свој лични план професионалног развоја, који је
објединио Тим за стручно усавршавање. План стручногусавршавања сваког наставника заснован је на личној
процени компетенција за професију наставника, односно стручногсарадника уз уважавања приоритетних области.
Приоритетне области (приоритети) стручног усавршавања:
1) превенција насиља, злостављања и занемаривања;
2) превенција дискриминације;
3) инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група;
4) комуникацијске вештине;
5) учење да се учи и развијање мотивације за учење;
6) јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања
одељењем;
7) сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима;
8) информационо-комуникационе технологије.
Компетенције наставника :
1) уже стручну област;
2) поучавање и учење;
3) подршку развоју личности детета и ученика;
4) комуникацију и сарадњу.
Значајније активности у оквиру плана стручног усавршавања приказане су у следећој табели.
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Активности

Носиоци

Обука приправника кроз Програм за увођење у посао

Јелена Чоловејић, приправник,
ментор Драгана Бабовић
Тим за стручно усавршавање

Анализа досадашњих активности у вези са стручним
усавршавањем
Набавка наставних средстава и књига за библиотеку
Преплата за стручну периодику
Семинари и стручни скупови које организује
Министарство и стручна друштва
Предавање на нивоу стручних већа, трибине

ШО, библиотечки одбор, директор
Тим за стручно усавршавање
ПК, наставници, учитељи и ППС

Креирање, извођење и анализа огледних/угледних часова

Према распореду у Плану стручног
усавршавања
Према распореду у Плану стручног
усавршавања

Време

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

План стручног усавршавања је детаљно разрађен у прилогу је Годишњег плана рада школе за шк.2019/2020.
План сарадње ментора и приправникаради се месечно у складу са проценом ментора за наредни период
наобрасцима које по Програму увођења у посао наставника користе ментор и приправник. Програм сарадње
ментора иприправника саставни је део Школског програма. Планови сарадње ментора
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План стручног усавршавања Стручног већа разредне наставе
Садржај
( назив семинара , тема огледног
часа , тема предавања)

Област усавршавања/
активност

Семинар –Мој час- учење за
трећи миленијум
Семинар -У борби против
насиља учествујемо сви,
родитељи и ми
Математика
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Природа и друштво
Природа и друштво
Природа и друштво
Природа и друштво
Зимски сусрети учитеља

Општа питања
наставе
Општа питања
наставе

Начин реализације
(огледни час..)
Семинар

Ниво
( на нивоу
већа, школе,
ван школе)
Ван школе

Време
реализације

Семинар

Ван школе

2. полугодиште

Наставне методе
Наставне методе
Наставне методе
Наставне методе
Наставне методе
Наставне методе
Наставне методе
Наставне методе
Васпитна питања

Угледни час
Угледни час
Угледни час
Угледни час
Угледни час
Угледни час
Угледни час
Угледни час
Семинар

Веће, школа
Веће, школа
Веће, школа
Веће, школа
Веће, школа
Веће, школа
Веће, школа
Веће, школа
Ван школе

У току године
У току године
У току године
У току године
У току године
У току године
У току године
У току године
1.полугодиште

рад одељењског старешине

Васпитна питања

Семинар

Ван школе

1.полугодиште

Присуство угледним часовима

Општа питања
наставе

Излагање на састанцима
стручних органа (излагач)
Излагање на састанцима
стручних органа (слушалац)

Општа питања
наставе
Општа питања
наставе

Јавни час (слушалац)

Општа питања
наставе

Публиковање стручних радова,
приручника, наставних средстава
(слуш)

Општа питања
наставе

Обележавање важних датума

1. полугодиште

Реалзатор

Организатори
семинара
Организатори
семинара
наставници
наставници
наставници
наставници
наставници
наставници
наставници
наставници
Организатори
семинара
Организатори
семинара
Чланови
одељењских већа

Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Припрема за
излагање
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

уметности

Припрема за
излагање

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Остваривање пројеката
образовно-васпитног рада
А) Рад са студентима
Б) Рад са волонтерима
В)Рад са приправницима
Рад у радним телима и
програмима- програми/пројекти
у локалној самоуправи

Општа питања
наставе
Општа питања
наставе

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских
Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Програм од националног значаја

Општа питања
наставе

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручне посете и студијска
путовања дефинисана развојним
планом установе- учесник
стручне посете/студијског
путовања

Општа питања
наставе

Присуство,
реализација,
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
реализација,
анализа,
извештај
Присуство,
реализација,
анализа, извештај
Присуство,
реализација,
анализа, извештај

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Општа питања
наставе
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План стручног усавршавања Стручног већа друштвених наука
Садржај
( назив семинара , тема огледног
часа , тема предавања)

Област
усавршавања/
активност

Начин реализације
(огледни час..)

Српски језик
Српски језик
Семинар –Мој час- учење за
трећи миленијум
Семинар -У борби против
насиља учествујемо сви,
родитељи и ми
Српски језик
Интегративна настава
Интегративна настава
Интегративна настава
Присуствовање угледним
часовима
Зимски семинар

Наставне методе
Наставне методе
Општа питања
наставе
Општа питања
наставе

Угледни час
Угледни час
Семинар

Ниво
( на нивоу
већа, школе,
ван школе)
Веће, школа
Веће, школа
Ван школе

Семинар

Ван школе

Наставне методе
Наставне методе
Наставне методе
Наставне методе
Општа питања
наставе
Општа питања
наставе

Угледни час
Угледни час
Угледни час
Угледни час
Присуство,
анализа,
Присуство,

Веће, школа
Веће, школа
Веће, школа
Веће, школа
Стручна већа

У току године
У току године
У току године
У току године
1.и2.полугодиште

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Рад одељењског старешине
Организовање Форум театра

васпитање
Уметности

стручно веће
Стручна већа

1 полугодиште
1.и2.полугодиште

Присуство излагању са стручних
семинара на Наставничком већу

Општа питања
наставе

присуство
Припрема за
излагање
Присуство,
реализација,

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Организовање одласка ученика
на позоришну представу

Општа питања
наставе

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Учешће у прослави
„Илиндански дани“ у Каменици

Општа питања
наставе

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Такмичења ученика

Општа питања
наставе

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Организовање изложби
(новогодишња, ускршња, Иви
Андрићу, Вуку Караџићу)
Организовање
приредби(Савиндан, крај
школске године, крај првог
полугодишта,Осми март) и
песничког часа
Учешће у пројекту „Школска
сцена“

Општа питања
наставе

Присуство,
реализација,
анализа,
Присуство,
реализација,
анализа,извештај
Присуство,
реализација,
анализа,извештај
Присуство,
реализација,
анализа,извештај
Присуство,
реализација,
анализа,извештај

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Прегледање тестова на завршном
испиту

Општа питања
наставе

Стручна већа

2.полугодиште

прегледачи

Састанци тимова

Општа питања
наставе

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Посета књижевним вечерима

Општа питања
наставе

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Промоције уџбеника

Општа питања
наставе

Присуство,
реализација,
анализа,извештај
Присуство,
реализација,
анализа,извештај
Присуство,
реализација,
анализа,извештај
Присуство,
реализација,
анализа,извештај
Присуство,
реализација,
анализа,извештај

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Општа питања
наставе

Општа питања
наставе
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Време
реализације

Реалзатор

У току године
У току године
1. полугодиште

наставници
наставници
Организатори
семинара
Организатори
семинара

2. полугодиште

наставници
наставници
наставници
наставници
Чланови
Организатори
семинара
водитељи
Чланови
одељењских већа
Чланови
одељењских већа
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План стручног усавршавања Стручног већа природних наука

Садржај
( назив семинара , тема огледног
часа , тема предавања)

Област
усавршавања/
активност

Начин реализације
(огледни час..)

Семинар –Мој час- учење за
трећи миленијум
Семинар -У борби против
насиља учествујемо сви,
родитељи и ми
Такмичења

Општа питања
наставе
Општа питања
наставе

Семинар

Ниво
( на нивоу
већа, школе,
ван школе)
Ван школе

Семинар

Ван школе

2. полугодиште

Стручна већа

1.и2.полугодишт
е

Чланови
одељењских већа

Администратор сајта школе

Општа питања
наставе

Стручна већа

1.и2.полугодишт
е

Чланови
одељењских већа

Извођење интегративног
часа(тимски час)

Општа питања
наставе

Стручна већа

1.и2.полугодишт
е

Чланови
одељењских већа

Архимедес

Општа питања
наставе
Општа питања
наставе
Општа питања
наставе

Обука за 7.разред
Унапређивање наставе
математике у старијим разредима
основне школе
Бесплатна виртуелна учионица

Општа питања
наставе

Присуствовање угледним
часовима колега

Општа питања
наставе
Општа питања
наставе

Присуство излагању са стручних
семинара на наставничком већу

Општа питања
наставе

Сајам књига, Београд

уметности

Фестивал науке у Београду

уметности

Присуство,
реализација,
анализа,извештај
Присуство,
реализација,
анализа,извештај
Присуство,
реализација,
анализа,извештај
Семинар

Ван школе

Време
реализације
1. полугодиште

1. полугодиште

Семинар

Ван школе

Семинар

Ван школе

1. полугодиште

Семинар

Ван школе

1. полугодиште

Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
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2. полугодиште

Реалзатор

Организатори
семинара
Организатори
семинара

Организатори
семинара
Организатори
семинара
Организатори
семинара

Стручна већа

1.и2.полугодишт
е

Организатори
семинара
Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодишт
е

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодишт
е

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодишт
е

Чланови
одељењских већа
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План стручног усавршавања педагошко-психолошке службе
Садржај
( назив семинара , тема огледног
часа , тема предавања)

Област усавршавања/
активност

Семинар –Мој час- учење за трећи
миленијум

Општа питања
наставе

Семинар

Ниво
( на нивоу
већа, школе,
ван школе)
Ван школе

Семинар -У борби против насиља
учествујемо сви, родитељи и ми
Семинар –Интеграција, корелација и
занимација
Семинар -Мултимедија у настави и
учењу у основној школи
Сртучни скупови реализовани у РЦ

Општа питања
наставе
Општа питања
наставе
Општа питања
наставе
Општа питања
наставе
Тестирање и анализа
резултата

Семинар

Ван школе

Семинар

Ван школе

Семинар

Ван школе

2. полугодиште

Скуп

Ван школе

истраживање

У школи

Прво и друго
полугодиште
Током године

Присуство и анализа

Угледни час

У школи

Током године

Општа питања
наставе

Припрема
реализација,
анализа

У школи

Задња недеља
децембра

Организација и
реализација

Предавање

У школи

Током године

Предметни
наставници
Педагог,
директор,
наставник
историје,
Педагог, психолог

Анкетирање и
анализа резултата

истраживање

У школи

Током године

Педагог, психолог

Предавање

У школи

Током године

Педагог, психолог

Стручни скуп

окружни

Током године

Педагог, психолог

Стручни скуп

окружни

Током године

психолог

Припрема за
излагање,
анализа,
дискусија

Већа, школа

Мерење брзине читања и
разумевања прочитаног у функцији
самосталног учења
Угледни часови у млађим и
старијим разредима
Организација квиза

Организовање предавања и трибина
из области васпитно-образовног
рада и менталног здравља
Анкетирања и социометрија у циљу
унапређивања васпитно –образовног
процеса
Приказ стручног чланка из области
образовања и васпитања
Учешће у раду Актива стручних
сарадника ОШ Моравичког округа
Учешће у Подружници Друштва
психолога Србије за Моравички
округ
Излагање са стручног усавршавања
(излагач, слушалац)

Презентација
Анализа тема од
значаја за стручно
усавршавање
Анализа тема од
значаја за стручно
усавршавање
Општа питања
наставе

Начин
реализације
(огледни час..)
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Време
реализације
1. полугодиште
2. полугодиште
1. полугодиште

Током године

Реалзатор

Организатори
семинара
Организатори
семинара
Организатори
семинара
Организатори
семинара
Организатори
скупа
педагог

чланови већа
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План стручног усавршавања школског библиотекара
Садржај
( назив семинара , тема огледног
часа , тема предавања)

Област усавршавања/
активност

Семинар –Мој час- учење за трећи
миленијум
Семинар -У борби против насиља
учествујемо сви, родитељи и ми

Општа питања
наставе
Општа питања
наставе

Семинари у организацији матичне
библиотеке Владислав Петковић Дис
Угледни часови у млађим и
старијим разредима
Одласка ученика у градску
библиотеку
Обележавање важних датума према
календару прослава
Организација квиза

Начин
реализације
(огледни час..)
Семинар

Ниво
( на нивоу већа,
школе, ван
школе)
Ван школе

Време
реализације

Семинар

Ван школе

2. полугодиште

Семинар

Ван школе

током године

РЦ Чачак

Присуство и анализа

Угледни час

У школи

Током године

Уметност

Припрема
реализација,
анализа

школа

октобар

Организација,
ауторство,
реализација
Општа питања
наставе

Угледне
активности

У школи

Током године

Припрема
реализација,
анализа

У школи

јануар

Предметни
наставници
Ученици
1.разреда,
библиотекар,
учитељи
Школски
библиотекар и
наставници
Педагог,
директор,
наставник
историје,
библиотекар
Школски
библиотекар

1. полугодиште

Организатори
семинара
Организатори
семинара

Библиотекарство

Приказ нових књига у школској
библиотеци

Презентација

Изложба

У школи

Друго
полугодиште

Организовање сусрета са познатим
песницима

Организација,
асистенција

Угледна
активност

У школи

Током године

Излагање са стручног усавршавања
(излагач, слушалац)

Општа питања
наставе

Припрема за
излагање,
анализа,
дискусија
Семинар

Већа, школа

Семинар

Ван школе

Семинар –Мој час- учење за трећи
миленијум
Семинар -У борби против насиља
учествујемо сви, родитељи и ми

Реалзатор

Општа питања
наставе
Општа питања
наставе
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Школски
библиотекар
чланови већа

Током године
Ван школе

1. полугодиште
2. полугодиште

Организатори
семинара
Организатори
семинара
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План стручног усавршавања директора школе

Садржај
( назив семинара , тема огледног
часа , тема предавања)

Област
усавршавања/
активност

Начин реализације
(огледни час..)

Општа питања
наставе

Ниво
( на нивоу
већа, школе,
ван школе)
Школа,
ученици

Време
реализације

Реалзатор

1.и2.полугодиште

директор

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Стручна већа

1.и2.полугодиште

Чланови
одељењских већа

Ван школе

1.и2.полугодиште

Организатори
семинара
Организатори
семинара

Организатор општинског
такмичења из биологије

Општа питања
наставе

Менаџмент у образовању-како
управљати новом школом

Организација

Предавање,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Присуство,
анализа,
дискусија,извештај
Семинар

Васпитни рад

Семинар

Ван школе

2. полугодиште

организација

Семинар

Ван школе

1.и2.полугодиште

Одржавање предавања о мапама
ума и НТЦ-систему учења
Присуствовање угледним
часовима
Излагање са стручних семинара
кроз презентацију на
Наставничком већу
Присуство излагању са стручних
излагања на Наствничком већу
Учешће у активностима
пројекта“ Еко школе“

Општа питања
наставе
Општа питања
наставе
Општа питања
наставе
Општа питања
наставе

Организација шаховског турнира
у Богданици

Уметности

Организација прославе Дана
школе

Уметности

Организација новогодишњег ферплеј турнира у малом фудбалу„Халијард трофеј Прањани“
Организација прославе школске
славе Св.Сава

Општа питања
наставе

Учешће на манифестацији“
Митровдански дан“ Брезна

Општа питања
наставе
Општа питања
наставе

Посета сајму књига у Београду

Општа питања
наставе

Учешће на манифестацији
„Теочински дан“ Теочин

Општа питања
наставе

Одржавање општих родитељских
састанака

Васпитни рад

Организација манифестације“
Илиндански дани“ Каменица

Од квалитетног наставника до
задовољног ученика
Стручни скуп-Друштво
директора школа Србије

уметности
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Организатори
семинара
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9. ПЛАНОВИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
9.1. Планови рада одељењских старешина су:
1. Израда оперативних планова рада:
- планова рада одељенских већа;
- планова рада одељенског старешине;
- план рада одељењске заједнице;
- Изјашњавање ученика о изборним и обавезним изборним предметима
2. Увид у опремљеност ученика потребним уџбеницима и прибором за рад, помоћ социјално угроженим
ученицима у набавци уџбеника
3. Припрема и обрада анкета у циљу прикупљању података о:
- породичним и социјалним приликама ученика;
- интересовањима за ваннаставне активности
4. Припрема одељењских већа
5. Припрема и одржавање родитељских састанака
6. Спровођење радионица и других активности планираних програмом заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања
7. Праћење напредовања ученика у школском раду, праћење редовности похађања редовне и допунске наставе
иангажованости ученика у ваннаставним активностима
8. Пријем родитеља у оквиру термина Отворених врата
9. Анализе успеха и понашања ученика на крају полугодишта и израда извештаја
10. Сређивање педагошке документације (ажурирање дневника рада и матичних књига)
11. Припрема и извођење излета, екскурзија и посета
12. Организација одељења за учешће на акцијама прикупљања секундарних сировина и сл.
12. Ангажовање поводом обележавања значајних датума: Дана Светог Саве, Дан школе
13. Пријем нових ученика
У тoку гoдинe плaниро је нajмaњe пeт сeдницa oдeљeњских вeћa и тo: нa пoчeтку шкoлскe гoдине, срeдинoм
првoг пoлугoђa, крajeм првoг пoлугoђa, срeдинoм другoг пoлугoђa и нa крajу шкoлскe гoдинe.
Планови рада одељењских заједница
Oдeљeњскe зajeдницe учeникa су oснoвнe рaднe, друштвeнe, кoлeктивнe и oргaнизaциoнe jeдиницe шкoлe у
кojимa сe oствaруje нajвeћи дeo свих прoгрaмa вaспитнo- oбрaзoвнoг рaдa.
У првa три рaзрeдa (I, II и III) врши сe фoрмaлни избoр oдбoрa oдeљeнскe зajeдницe. Кaрaктeр oргaнизoвaњa
учeникa нaoвoм узрaсту je прeвaсхoднo пeдaгoшкe прирoдe.
Свaкa oдeљeнскa зajeдницa дoнoси свoj кoмплeтaн плaн рaдa.
Oснoвнa пoдручja aктивнoсти oдeљeнских зajeдницajeсу:
- нeпoсрeднo aнгaжoвaњe учeникa нa рeшaвaњу свих питaњa њихoвoг зajeдничкoг живoтa и рaдa, учeњa,
- унaпрeђeњa успeхa у нaстaви и вaннaстaвним aктивнoстимa, зaбaвнoг живoтa и др;
- чувaњe здрaвљa, зaштитa и унaпрeђeњe живoтнe срeдинe;
- прoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja;
- aктивнoсти у слoбoднoм врeмeну;
- вaспитaњe зa хумaнe oднoсe мeђу пoлoвимa;
- учeшћe oдeљeњa у тaкмичeњу кoje сe пo пoсeбним критeриjумимa oргaнизуje нa нивoу шкoлe.
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Чaсoви oдeљeњскe зajeдницe рeaлизуjу сe нeдeљнo.
Школски програм предвидео је појединачне садржаје рада одељењске заједнице за сваки разред. Заједнички
садржаји рада одељењских заједница, без обзира на разред су следећи:
- Упознавање са Правилима понашања у установи, Правилником о материјалној и дисциплинској одговорности
ученика, Правилником о заштити и безбедности ученика;
- Доношење одељењских правила понашања;
- Доношење плана и програма рада одељењске заједнице;
- Избор председника, заменика и благајника;
- Избор представника у Ученички парламент (седми и осми разред);
- Учешће у школским манифестацијама и акцијама;
- Брига о учионици и осталом школском простору - израда паноа, неговање зеленила;
- Учешће у међуодељењским такмичењима;

9.1.1.План рада одељењских старешина и одељењске заједнице у првом циклусу
План рада одељењског старешине и одељењске заједнице у првом разреду
Време

Садржаји рада

Начин

Носиоци активности

Септембар

-Добро дошли прваци
- Кућни ред школе -Шта ради полицајац
- Постаћу члан Дечјег савеза
- Распоред дневних активности
- Навике у вези са правилном исхраном
- Буквар дечјих права
- Навике у вези са правилном исхраном
- Задовољство у физичким активностима
- Школа без насиља-Толеранција према разликама
- Припремамо представу за Нову годину
- Празнична приредба

дискусија
разговор
дискусија
разговор

ОС,ученици
-МУП
ОС, ученици

дискусија
разговор

ОС, ученици

дискусија
разговор

ОС, ученици

дискусија
разговор
дискусија
разговор

ОС

дискусија
разговор

ОС, ученици

дискусија
разговор

МУП
ОС, ученици

дискусија
разговор

ОС, ученици

дискусија
разговор

ОС, ученици

Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април

Мај

Јун

- Школска слава-Свети Сава
- Прочитао сам на рапусту
- Школа без насиља- Како се доносе правила(писана и
неписана)- Безбедност ученика у саобаћају
- Обележавање Дана жена
-развијање пријатељства
- У сусрет пролећу- игре у природи
- Болести зависности- ДРОГА
- Кроз игре сам научио
-Развијање позитивних особина личности
- Однос између дечака и девојчица
- Како се понашамо приликом посета, излета...
-Агреесивно понашање (претње, уцене, физички обрачун)
- Радионица: Лаж и крађе
-Понашање у игри с вршњацима
- Како провести распуст
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План рада одељењског старешине и одељењске заједнице у другом разреду
Време

Садржаји рада

Начин

Носиоци активности

Септембар

Упознавање са планом рада за ову школску годину
Кућни ред у школиНаше обавезе, наше одговорности
У сусрет Дечијој недељи
Упознавање са Конвенцијом дечјих права
Како настају сукоби
Ругати се не значи шалити се
Путеви преношења болести
Агресивно испољавање и вређање других, претње,
физички обрачуни, непожељног понашањаШта замерам родитељима
Весело одељенско дружење
Разговор о првом просветитељу Светом Сави

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор
- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици
- одељенски старешина
- ученици

приредба

ученици

Шта да учинимо да нам успех буде бољи
Писана и неписана правила-активности везане за
програм Школа без насиља
Како разрешити конфликт
Живот у одељењу – однос дечака и девојчица
Да ли сам задовољан постигнутим успехом
Та тешка реч ,,извини“
Кад имаш проблем...
Лепо понашање: на улици, у школи, породици,
биоскопу...Како да сачувамо свет око себе
Развијање позитивних особина личности
Лепа реч и гвоздена врата отвар
Мој хоби
Анализирамо рад и проблеме у нашој одељенској
заједнициСада знам шта да урадим када видим насиље активности везане за програм Школа без насиља
Ведар одељенски састанак

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор
- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици
- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

Октобар
Новембар

Децембар
Јануар

Фебруар
Март
Април

Мај

Јун
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План рада одељењског старешине и одељењске заједнице у трећем разреду
Време

Садржаји рада

Начин

Носиоци активности

Упознавање са планом рада за ову школску годину
Кућни ред у школи
Избор Одбора одељенске заједнице и њен рад
Наше обавезе, наше одговорности
У сусрет Дечијој недељи
Упознавање са Конвенцијом дечјих права

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

Децембар

Ругати се не значи шалити се
Календар наших рођендана
Превилна исхрана
Агресивно испољавање и вређање других, претње,
физички обрачуни, непожељног понашања
Болести прљавих руку

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

Јануар

Разговор о првом просветитељу Светом Сави

приредба

ученици

Фебруар

Шта да учинимо да нам успех буде бољи
Како разрешити конфликт и помоћи другу
Лажи и ситне крађе прерастају у порок

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

Живот у одељењу – однос дечака и девојчица и
активности програма ,,Школа без насиља“
Прихватање личних проблема као изазова за
њихово решавање
Када бих могао, променио бих...
Кад имаш проблем...
Лепо понашање: на улици, у школи, породици,
биоскопу...
Све што знамо о штетности никотина, алкохола и
дроге
Мој хоби
Лепа реч и гвоздена врата отвара
Развијање другарских и пријатељских односа и
активности програма ,,Школа без насиља“
Како да сачувамо свет око себе
Покажи шта знаш...
Ведар одељенски састанак

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

Септембар
Октобар
Новембар

Март

Април

Мај

Јун
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План рада одељењског старешине и одељењске заједнице у четвртом разреду
Време

Садржаји рада
Упознавање ученика са планом рада ОС и ОЗ.
Безбедност деце у саобраћају
Обавезе,права и дужности ученика
Избор Одбора одељенске заједнице и њен рад

Начин
- дискусија
- разговор

Носиоци активности
- одељенски старешина
-МУП
- ученици

У сусрет Дечијој недељи (активности)
Кад порастем бићу...
Како проводимо слободно време
Полиција у служби грађана

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици
-МУП

Дечија права
Агресивно испољавање и вређање других,претње
и слична непожељна понашања
Буквар лепог понашања
Насиље као негативна појава

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

Превенција и заштита деце од опојних дрога и
алкохола
Шта замерамо себи и свом другу
Да ли сам задовољан постигнутим успехом
„Понашамо се према другима онако како бисмо
волели да се други понашају према нама“

- дискусија
- разговор

-МУП
- одељенски старешина
- ученици

Квиз „Свезналица“
Разговор о првом просветитељу Светом Сави
Шта да учинимо да нам успех буде бољи
Интересовања ученика...
Безбедно коришћење интернета и друштвених
мрежа

приредба

ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешин,уча
-МУП

Испричаћу вам о занимању мојих родитеља
Дружимо се и поштујемо у одељењу
Превенција и заштита деце од трговине људима

- дискусија
- разговор

- ОС, УЧ.
- МУП

Април

Лепо понашање
Израда одељењског паноа
Заштита од пожара

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина,уч.
- МУП

Мај

Лепа рач и гвоздена врата отвара
Заштита од техничко-технолошких опасности и
природних непогода

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици
-МУП

Јун

Спремамо се у пети разред

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март
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8.1.2. План рада одељењских старешина и одељењске заједнице у другом циклусу
План рада одељењског старешине и петом разреду
Време

Садржаји рада

Септембар

Упознавање ученика са правилима понашања у
школи
Избор представника одељенске заједнице,
Усклађивање ставова породице и школе везаних за
васпитање ученика

разговор
дискусија

Октобар

Изражавање сопствених и разумевање туђих
осећања Да ли сам задовољан својим првим
оценама Технике учења
Предавање на тему Саобраћај
Развијање толеранције на различите ставове,
особине и потребе
Грађење сарадничког односа у групи (разреду)
Анализа успеха на крају I класификационог
периода и сређивање педагошке евиденције
Решавање проблема
Подршка и значај социјалне групе у
превазилажењу личних проблемаКвиз „Знање је благо“
Обележавање Дана Светог Саве
Суочавање са неуспехом и грађење модела за
његово превазилажење
Решавање сукоба
Трговина људима –МУП
Грађење и јачање личних вредности и ставова
Развој сарадничке комуникације у разреду
(активно слушање других)
Анализа успеха на крају II класификационог
периода
Стресогене животне ситуације
Учење и изградња одбрамбених механизама за
превазилажење стреса
Организовање и извођење екскурзије
Ризична понашања (пушење, алкохолизам,
наркоманија)
Анализа успеха на крају школске године и анализа
рада одељењског старешине

разговор ОС, ППС, ученици-МУП
дискусија

Новембар

Децембар
Јануар
Фебруар

Март
Април

Мај
Јун

Начин
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Носиоци активности
ОС, ученици

разговор ОС, ППС, ученици
дискусија

разговор ОС, ППС, ученицидискусија
приредба

ученици

разговор ОС , ученици
дискусија
МУП
разговор ОС, ППС, ученици
дискусија
разговор ОС, ППС, ученици
дискусија

разговор
дискусија

ОС- ученици
- родитељи

разговор
дискусија

ОС,
- ученици
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План рада одељењске заједнице у петом разреду
Време

Начин

Носиоци активности

Септембар Постали смо петаци
Како уредити простор где живимо и радимо
да би се лепо осећали
Октобар
Како је најбоље учити
Ја имам хоби, а ти?
Наши проблеми у првом тромесечју
Новембар Да ли су брат и сестра у породици
равноправни
Смишљамо теме за слободне сусрете
одељенске заједнице
Децембар Активност везана за програм школе без
насиља"
Шта бих ново организовао у школи
Шта имамо да кажемо на крају првог
полугодишта
Јануар
Како побољшати однос у разреду

Разговор

ОС,ученици

Разговор
дискусија

ОС,ученици

Фебруар

Шта бих волео да радим кад порастем
Хајде да се дружимо

Разговор
дискусија

ОС,ученици

Март

8. март- Однос према мајкама
Физичке промене у пубертету

Разговор
дискусија

ОС,ученици

Април

Какво нам је другарство
Какав нам је успех

Разговор
дискусија

ОС,ученици

Мај

Договор о излету
Слободан сусрет (мењамо књиге, ЦД-ове,
часописе)
Завршили смо пети разред

Разговор
дискусија

ОС,ученици

Разговор
дискусија

ОС,ученици

Јун

Садржаји рада

уређење учионице
Разговор
дискусија

ОС,ученици

Разговор
дискусија

ОС,ученици

разговор

ОС,ученици

дискусија
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План рада одељењског старешине у шестом разреду
Време

Садржаји рада

Начин

Септембар

Упознавање ученика са правилима понашања
Безбедност у саобраћају
Усклађивање ставова породице и школе везаних за васпитање
ученика - „Школа без насиља“
Разговор о ваннаставним активностима
Развијање толеранције на различите ставове, особине и потребе пројекат „Школа без насиља“
Полиција у служби грађана
Изражавање сопствених и разумевање туђих осећања
Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја
Насиље као негативна појаваГрађење сарадничког односа у групи Упознавање својих потреба и потреба других
Подршка и значај социјалне групе у решавању проблема Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола
Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта

- дискусија
- разговор

Јануар

Квиз „Знање је благо“
Организација прославе Савиндана

- дискусија
- разговор

Фебруар

Суочавање са неуспехом и његово превазилажење Разрешавање
сукоба
Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
Грађење и јачање личних ставова и вредности –
Активно слушање других Превенција и заштита деце од трговине људима
Помоћ слабијим ученицима
Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја
Заштита од пожара
Изградња одбрамбених механизама за превазилажење стрес
Анализа маршуте предвиђене екскурзије
Заштита од техничко-технолошких опасности и природних
непогода
Шта су секте ?
Учење вредности судова
Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта
Анализа рада одељенског старешине

- дискусија
- разговор

Октобар

Новембар

Децембар

Март

Април

Мај

Јун

84

- дискусија
- разговор
- дискусија
- разговор
- дискусија
- разговор

- дискусија
- разговор

Носиоци
активности
- одељенски
старешина
-МУП
- ученици
- одељенски
старешина
-МУП
- ученици
- одељенски
старешина
-МУП
- ученици
- одељенски
старешина
-МУП
- ученици
- одељенски
старешина
- ученици
- одељенски
старешина, уч- МУП
- одељенски
старешина, уч.
- МУП

- дискусија
- разговор

- ОС
-МУП
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски
старешина
-МУП
- ученици

разговор

уч.ОС

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

2019-2020.

План рада одељењске заједнице у шестом разреду
Време
Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар
Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Садржаји рада
Бирање руководства ОЗ и њихове обавезе
Култура понашања и одевања
Избор секције
Како да организујем свој радни дан
Прва љубав
Прослава Дана школе
Шта девојчице и дечаци замерају једни другима
Равноправност у породици
Да ли смо задовољни својим оценама
Анализа успеха и владања ученика на крају првог
тромесечја
Како досаду претворити у интересовање
Оправдани и неоправдани изостанци
Културно – забавни живот у одељењу
Коју књигу тренутно читам ?
Како решити конфликте у одељењу
Анализа успеха и владања ученика на крају првог
полугодишта
Прослава Нове године
Како смо провели зимски распуст
Организација прославе Савиндана
Шта би мењали у свом месту становања
Од чега зависи успех у раду ?
Како се дружимо после школе ?
Једна уметност
Које ми се занимање свиђа ?
Помоћ слабијим ученицима
Разговор о предстојећим такмичењима
Када лаж и крађу можемо оправдати ?
Анализа успеха на крају трећег тромесечја
Брига о здрављу
Како се сачувати од болести зависности
Како се понашамо на јавним местима
Како помоћи другу у невољи ?
Правилна исхрана пут до здравог живота
Значај спорта у животу
Анализа успеха и владања ученика на крају 2
полугодишта
Анализа рада одељенске заједнице

85

Начин
- дискусија
- разговор

Носиоци активности
- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор
- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици
- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

разговор

уч.ОС
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2019-2020.

План рада одељењског старешине у седмом разреду
Време

Садржаји рада

Начин

Носиоци активности

Септембар

Избор руководства одељењске заједнице;
Правила понашања у школи
Узајамна очекивања,потребе и захтевиПодстицање личног развоја ученика
( самопоуздање)-професионална орјентација.
Упознавање својих и потреба других
Подстицање социјалних односа у групи
Професионална орјентација
Анализа успеха
Професионална орјентација
Разрешавање сукоба
Професионална орјентација
Успех ученика и сређивање педагошке документације
Квиз „Знање је благо“
Прослава Савиндана
Вршњачка едукација-Кућни ред.
Професионална орјентација
Међувршњачко насиље –упућивање у начине реаговања на
појаву насиља у школи у оквиру Школа без насиља
-Професионална орјентација
-Развијање толеранције
Грађење и јачање личних вредносних става
Анализа успеха ученика
Едукација из области права детета и малолетничке
деликвенције
Професионална орјентација
Организовање и извођење екскурзије
Улепшавање школског простора
Анализа успеха ученика на крају школске године
Анализа рада одељенског старешине

- дискусија
- разговор

ОС, ученици

- дискусија
- разговор

ОС, ученици

- дискусија
- разговор
- дискусија
- разговор

ОС, ученици

- дискусија
- разговор
- дискусија
- разговор
- дискусија
- разговор

ОС, ученици

- дискусија
- разговор

ОС, ученици

- дискусија
- разговор

ОС, ученици

разговор

ОС, ученици

Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март

Април

Мај
Јун

86

ОС, ученици

ОС, ученици
ОС, ученици

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

2019-2020.

План рада одељењске заједнице у седмом разреду
Време

Садржаји рада

Начин

Носиоци
активности

Септембар

*Бирање руководства ОЗ и њихове обавезе
*Сарадња породице и школе
* Безбедно кретање у саобраћају.
професионална орјентација
* Права и обавезе наставника-права и обавезе ученика.
*Конвенција о правима детета.
*Прослава Дана школе
*Шта девојчице и дечаци замерају једни другима
*Манифестација „Дани деце“-Проф.оријентација
*Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја
*Како настаје сукоб. Врсте конфликата
* Оправдани и неоправдани изостанци
*Однос старих и млади-генерацијски
*Како решити конфликте у одељењу
*Прослава Нове године
*Професионална оријентација
*Безбедност у саобраћају и безбедно понашање.
*Да ли се лаж и крађа може оправдати.
*Организација прославе Савиндана
*Развијање међусобног дијалога и различитости.
*Од чега зависи успех у раду ?
*Како се дружимо после школе ?
*Једна уметност (професионална оријентација)
*Које ми се занимање свиђа ?-Професионална оријентација
*Помоћ слабијим ученицима
*Избор будућег занимања.
*Шта ко ради (родитељ, гост часа).
*Дан против расне дискриминације
*Понашање на јавним местима, културним и спортким манифестацијима.
*Анализа успеха на крају трећег тромесечја
*Како се сачувати од болести зависности
*Куда после основне школе
*Где то наши родитељи раде.(Проф.орјент)
У здравом телу, здрав дух. Здрави стилови живота и улога спорта.
Солидарност.
Могућности Интернета-безбедно сурфујмо!
Изградња правих вредоносних ставова о себи, другима и окружењу.
*Анализа рада одељенске заједнице
*анализа успеха на крају школске године

- дискусија
- разговор

- одељенски
старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски
старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски
старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски
старешина
- ученици
- одељенски
старешина
- ученици
- одељенски
старешина
- ученици

Октобар

Новембар

Децембар
Јануар
Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

87

- дискусија
- разговор
- дискусија
- разговор
- дискусија
- разговор

- одељенски
старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски
старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски
старешина
- ученици

разговор

уч.ОС
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План рада одељењског старешине у осмом разреду
Време

Садржаји рада

Начин

Септембар

-Избор руководства одељењске заједнице
-Правила понашања у школи
-Грађење сарадничког односа у групи
-ваннаставне активности
-Договор о узајамним очекивањима,потребамаи захтевима
-Међувршњачко насиље-упућивање у начине реаговања на
појаву насиља у школи
-Подстицање личног развоја ученика
-Сређивање педагошке документације
-Анализа успеха
-Активно учешће ученика у креирању активности у школи
-Грађење толеранције на различите ставове
-Грађење сарадничког односа у одељењу
-Међународни дан борбе против СИДЕ
-Истраживње својих осећања и развијање емпатије према
другима
-Квиз „Знање је благо“
-Обележавање дана Светог Саве
-Помоћ ученицима при укључивању у такмичења
-Ризична понашања(пушење,алкохол и дрога)
-Превентивне активности у спречавању ризичних понашања
-Предавање- СИДА и полно преносиве болести
- Учење вредносних судова
-Разред као вредносни суд
-Сређивање педагошке документације
-Анализа резултата такмичења
-Анализа успеха
-Тест професионалних интересовања-примена теста
-Тест професионалних интересовања-презентација
резултата
-заједно на спорт.полигону-

- дискусија
- разговор

Октобар

Новембар

Децембар
Јануар
Фебруар

Март

Април

Мај
договор о реализацији екскурзије

88

Носиоци
активности
- одељенски
старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски
старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски
старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски
старешина
- ученици
Ученици
родитељи
- одељенски
старешина
- ученици

договор
- дискусија
- разговор
- дискусија
- разговор

- одељенски
старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски
старешина
- ученици

- дискусија

- одељенски
старешина

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
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План рада одељењске заједнице у осмом разреду

Време

Садржаји рада

Начин

Носиоци активности

Септембар

-Избор руководства одељенске заједнице
-усвајање плана рада одељенске заједнице
-усвајање протокола рада на часу О.З.
-усвајање правила понашања
-професионална оријентација
-професионална оријентација
-рад по протоколу рада ОЗ
-Професионална оријентација
-Професионална оријентација
-рад по протоколу рада ОЗ
-рад по протоколу рада ОЗ
-професионална оријентација
-рад по протоколу рада ОЗ
-рад по протоколу рада ОЗ

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

договор

Ученици и родит

-професионална оријентација
-рад по протоколу рада ОЗ
-рад по протоколу ОЗ
-Професионална оријентација
-рад по протоколу ОЗ
-професионална оријентација
-професионална оријентација
-рад по протоколу ОЗ
-професионална оријентација
-екскурзија,договор
-полагање пријемног
-прослава матуре
- срећан пут у светлу будућност

- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици

- дискусија
- разговор
- дискусија
- разговор

- одељенски старешина
- ученици
- одељенски старешина
- ученици

- дискусија

- одељенски старешина

Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април

Мај

89
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Рaд сa oдeљeњским вeћeм и нaстaвницимa
Oдeљeњски стaрeшинa:
-Прeдлaжe прoгрaм рaдa oдeљeњскoг вeћa, припрeмa, oргaнизуje и вoди сeдницe oдeљeњскoг вeћa;
-Прaти рeaлизaциjу нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa у свим видoвимa;
-Пoдстичe унaпрeђeњe нaстaвe и увoђeњe инoвaциja у рaду;
-Упoзнaje oдeљeњскo вeћe сa стeпeнoм рaзвoja учeникa, услoвимa рaдa, прeдлaжe прoгрaм вaспитнoг
дeлoвaњa уз укључивaњe свих нaстaвникa и рoдитeљa;
- Прeдлaжe инструмeнтe зa врeднoвaњe рeзултaтa рaдa и примeну мeрa.
-У рeшaвaњу слoжeниjих пeдaгoшких и вaспитних прoблeмa, oдeљeњски стaрeшинa сaрaђуje сa
дирeктoром шкoлe, стручним сaрaдницимa, стручним и другим институциjaмa и oргaнимa.

Рaд сa рoдитeљимa
Пoсeбнo вaжну улoгу у сaрaдњи шкoлe и рoдитeљa имa oдeљeњски стaрeшинa. Oвa сaрaдњa углaвнoм сe
oглeдa у пружaњу пoмoћи рoдитeљимa зa штo успeшниje oствaривaњe вaспитнe улoгe пoрoдицe, кao и aнгaжoвaњу
рoдитeљa у рeaлизaциjи вaспитних зaдaтaкa шкoлe.
У тoм циљу, oдeљeњскe стaрeшинe успoстaвљajу штo ближe и чeшћe кoнтaктe сa ђaчким рoдитeљимa.
У oвим кoнтaктимa, oдeљeњскe стaрeшинe прикупљajу пoдaткe o кaрaктeристикaмa биoфизиoлoшкoг,
интeлeктуaлнoг, eмoциoнaлнoг и сoциjaлнoг рaзвoja учeникa, сaзнaњa o њихoвим интeрeсoвaњимa и пoтрeбaмa,
упoзнajу пoрoдичнe приликe и услoвe рaдa учeникa и сл. Нaoснoву пoзнaвaњa личнoсти учeникa oдeљeњскe
стaрeшинe вршe избoр oних пeдaгoшких рeшeњa кoja у нajвeћeм стeпeну пoдстичу индивидуaлни рaзвoj свaкoг
пojeдинцa, a истo тaкo прикупљeни пoдaци oмoгућaвajу oдeљeњским стaрeшинaмa дa учeницимa пружe
нajцeлисхoдниjу пoмoћ у вaспитaњу.
Сaрaдњa сa рoдитeљимa oдвиjaћe сe путeм рaзнoврсних oбликa рaдa кao штo су: рoдитeљски сaстaнци,
групни рaзгoвoри, индивидуaлни кoнтaкти, oбилaзaк учeничких дoмoвa, дaн приjeмa зa рoдитeљe и др.
Нajуспeшниjи вид сaрaдњe oствaривaћe сe индивидуaлним кoнтaктимa oдeљeњскoг стaрeшинe и рoдитeљa.
Индивидуaлни кoнтaкти нaрoчитo су пoгoдни зa зajeднички рaд oдeљeњскoг стaрeшинe и рoдитeљa у случajeвимa
кaдa у рaзвojу учeникa дoђe дo прoблeмa и зaстoja.
Нa првoм рoдитeљскoм сaстaнку oдeљeњски стaрeшинa упoзнaje рoдитeљe сa прaвилимa oргaнизaциje
рaдa шкoлe, Гoдишњим прoгрaмoм рaдa кao и сa прoгрaмимa aктивнoсти oдeљeњскe зajeдницe.
Oвo упoзнaвaњe имa зa циљ дa инфoрмишe рoдитeљeo вaспитним зaдaцимa кoje je шкoли, oдeљeњскa
зajeдницa пoстaвилa сeби зa циљ, кao и дa oбeзбeди пoмoћ рoдитeљимa у извршaвaњу пojeдиних прoгрaмских
зaдaтaкa. Укључивaњe рoдитeљa у живoт и рaд шкoлe нajчeшћe oбухвaтa: учeшћe рoдитeљa у oствaривaњу
прoгрaмa слoбoдних aктивнoсти, друштвeнo-кoриснoг рaдa, oргaнизaциje прoгрaмa културнe и jaвнe дeлaтнoсти
шкoлe (пoсeбнo шкoлских свeчaнoсти), спoртских aктивнoсти и других мaнифeстaциja oд знaчaja зa aфирмaциjу
шкoлe или гeнeрaциjу учeникa.
Успoстaвљaњeм тeшњe сaрaдњe oдeљeњских стaрeшинa и рoдитeљa, пoсeбнo кaдa сe рaди o учeницимa
кojи имajу прoблeмe у шкoлскoм нaпрeдoвaњу или пoнaшaњу, oмoгућaвa сe блaгoврeмeнo сaглeдaвaњe узрoкa
тaквoг пoнaшaњa и зajeдничкo прeдузимaњe aктивнoсти зa oтклaњaњe узрoкa и успoстaвљaњe eфикaсниjeг
учeњa и рaдa учeникa.
Oдeљeњски стaрeшинa прoгрaмирa и рeдoвнo oдржaвa сaстaнкe (нajмaњe пeт рoдитeљских сaстaнaкa )
и oствaруje прoгрaм пeдaгoшкoг oбрaзoвњa рoдитeљa.
Нa рoдитeљским сaстaнцимa oдржaћe сe нajмaњe пo jeднo прeдaвaњe из oблaсти пeдaгoшкoг
oбрaзoвaњa рoдитeљa.
Aдминистрaтивни пoслoви и пeдaгoшкa eвидeнциja oбaвљaћe сe рeдoвнo и урeднo. Рaзрeдни
стaрeшинa врши и oбeзбeђуje тaчнo и прaвoврeмeнo eвидeнциjу: плaнирa и oствaруje чaсoвe oдeљeнскoг
стaрeшинe и oдeљeнскe зajeдницe oд I-IV рaзрeдa сa пo 18 чaсoвa гoдишњe, oд V-VIII рaзрeдa сa пo 36, a у VIII
рaзрeду сa пo 34 чaсa гoдишњe.
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9.2. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ, СЕКЦИЈЕ
У овој школској години посебну пажњу посветићемо слободним активностима. Програм смо обогатили и
проширили, како би пружили прилику сваком детету да пронађе себе.
Oствaривaњe циљeвa и зaдaтaкa вaспитнoг рaдa крoз слoбoднeaктивнoсти
Oснoвни принципи пo кojимa сeoдвиja рaд учeникa у oквиру слoбoдних aктивнoсти су дoбрoвoљнoст
иинтeрeсoвaњe учeникa.
Принцип дoбрoвoљнoсти oглeдa сe у сaмoстaлнoм oпрeдeљивaњу учeникa зaoнeoбликe дeлaтнoсти
кoje нajвишeoдгoвaрajу њихoвим склoнoстимa, спoсoбнoстимa и испoљeним интeрeсoвaњимa. Oвaj принцип
пoдрaзумeвa и слoбoду у примeни aктивнoсти пoслe дужeг или крaћeг врeмeнскoг пeриoдa, кao и сaмoстaлaн
избoр нoвe дeлaтнoсти зa нaрeдни пeриoд. Увaжaвaњeoвoг принципa вaжнoje и сa стaнoвиштaoпштeг
прoфeсиoнaлнoг рaзвoja учeникa, пoсeбнo збoг тoгa штo слoбoдaн избoр aктивнoсти oмoгућaвa учeницимa дa сeштo
бoљeoпрoбajу у oним склoнoстимa и спoсoбнoстимa кoje мoгу дa зaдoвoљe њихoву рaдoзнaлoст и
прoнaђуoнeaктивнoсти кoje нajвишeoдгoвaрajу њихoвим пoтрeбaмa и рeaлниjим мoгућнoстимa.
Зa успeшниjи рaд слoбoдних aктивнoсти oствaривaћe сe кoнтинуирaнa и oсмишљeнa пeдaгoшкa
сaрaдњa измeђу шкoлe, ђaчких рoдитeљa, друштвeнe срeдинe, срeдстaвajaвнoг инфoрмисaњa, Дeчjeг сaвeзa,
пoдмлaткa Црвeнoг крстa, Устaнoвe зa физичку културу и других.
Учeницимa ћe сeoмoгућити дa успoстaвљajу нeпoсрeднe кoнтaктe сa културним институциjaмa,
библиoтeкoм, музejeм и другим вaспитнo-oбрaзoвним oргaнизaциjaмa, кao и другим институциjaмa зa чиjу
дeлaтнoст учeници испoљaвajу пoсeбнe склoнoсти и интeрeсoвaњa.
Шкoлa ћeoргaнизoвaти jaвнe мaнифeстaциje, квизoвe знaњa, вeчeри пoeзиje, спoртскa тaкмичeњa,
сусрeтe културних рaдникa, пeсникa и других личнoсти кoje су интeрeсaнтнe зa учeникe шкoлe.
Пoсeбaн дoпринoс у oствaривaњу прoгрaмa вaннaстaвних aктивнoсти jeoбjaвљивaњe учeничких рaдoвa
кojимa сeaфирмишe дeлaтнoст свaкoг пojeдинaчнoг рaдa учeникa, oдeљeњa и шкoлe.
Слoбoднeaктивнoсти учeникa дoпринoсeoствaривaњу слeдeћих вaспитних зaдaтaкa:
пoдстичу нajрaзнoврсниje видoвe ствaрaлaштвa; будe и зaдoвoљaвajу интeлeктуaлну рaдoзнaлoст и ствaрajу
мoгућнoст дa учeници истрaжуjу и упoзнajу нajрaзнoврсниja дoстигнућa у нaуци, тeхници и култури; пружajу
услoвe зa зajeдничку игру, зaбaву, спoртскeaктивнoсти и испуњaвajу дeo слoбoднoг врeмeнa кoрисним сaдржajимa.
У слoбoднeaктивнoсти укључуjу сe учeници oд I дoVIII рaзрeдa, с тим дa сe стaлни oблици oргaнизуjу зa
учeникeoд IV дoVIII рaзрeдa. Зa учeникeI дoIII рaзрeдa слoбoднeaктивнoсти сeoргaнизуjу кao пoврeмeнe
интeрeснeaктивнoсти у oквиру oдeљeнскe или рaзрeднe зajeдницe. To знaчи дa имajу интeгрaтивни и инфoрмaтивни
кaрaктeр, гдe сe учeници oпрoбaвajу у рaзнoврсним сaдржajимa и aктивнoстимa и стичу првa искуствao
дoбрoвoљнoм oргaнизoвaњу тих aктивнoсти.
O рaду слoбoдних aктивнoсти избoрних и фaкултaтивних прeдмeтa, вoди сeeвидeнциja у Днeвнику
рaдa и тo:
- зaI рaзрeд у Днeвнику oбрaзoвнo – вaспитнoг рaдa зa први циклус oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
- oд II дoIV рaзрeдa у Днeвнику oбрaзoвнo – вaспитнoг рaдa зa први циклус oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa.
- зaaктивнoсти у другoм циклусу oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa (V,VI, VII и VIII рaзрeд) у Днeвнику зa
eвидeнциjу oстaлих oбликaoбрaзoвнo – вaспитнoг рaдa у oснoвнoj шкoли.
Програм рaдa слoбoдних aктивнoсти сaстaвни је дeo Шкoлских прoгрaмa усвojeних зa пeриoд oд 2013-2018.
гoдинe. Зaдужeни нaстaвници сaчинићe плaнoвe извођења ових активности дo 15. сeптeмбрa 2017.гoдинe.
У склaду сa мoгућнoшћу шкoлe и интeрeсoвaњeм учeникa, кoнституишу сe слeдeћe сeкциje:
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9.2.1.Предметне научно-истраживачке активности
Рб. Назив секције
1.
Млади математичари
2.
Млади физичари

Задужена наставник
Милева Глишић
Милка Јоровић

9.2.2.Културно-уметничке активности
Рб.
1.
2.

Назив секције
Дрaмскo-рeцитaтoрскa
сeкциja
Библиотечка секција

Задужена наставник
Слободанка Гавриловић, Славица Јовићевић-Бабовић,
Горица Ристановић учитељи
Гордана Попвић

9.2.3.Спортске секције
Рб.
1.
2.

Назив секције
Мали фудбал
Стони-тенис

Задужена наставник
Милољуб Ристановић
Дејан Јеверица

9.2.3.Слободна наставне активности
Рб.
1.
2.

Назив секције
Свакодневни живот у прошлост
Чувари природе

разред/одељење
VII-1, VII-2, VII-3
VI-1, VI-2, VI-3

3

Шах

V-1, V-2,V-3
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Задужена наставник
Ивана Милекић
Катарина Костић
Маријана Марковић
Драгана Бабовић
Милољуб Ристановић
Дејан Јеверица
Милан Копривица

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

2019-2020.

10. ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА
10.1. ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Садржај
Циљеви и задаци
Време
реализације
Циљеви:
-допринос у остваривању циљева и задатака
Једнодневна
образовања, као и циљева и задатака
екскурзија:Прањанинаставних предмета,
Tопола- Аранђеловац- -непоседно упознавање са појавма и
Прањани
односима у природној и друштвеној средини,
-развијање мотивације за учење наставне
април-мај
садржаје,
Задаци:
-развијање способности оријентације у
простору и времену,
-развијање културе понашања у превозним
средствима и јавним местима

Носиоци реализације

Стручно веће разредне
наставе, туристичка
агенција, школа,
родитеља, ученици

10.2. ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ПЕТОГ И ШЕСТОГ РАЗРЕДА
Садржај

Дводневна екскурзија:
Прањани – Дивчибаре
– Лелић - Ваљево –
Текериш – Троноша –
Тршић – Бања
Ковиљача – Шабац –
Мишар – Бранковина
– Прањани

Циљеви и задаци

Време
реализације

Циљеви и задаци:
-непосредно упознавање појава и односа у
природној и друштвеној средини који су у
складу са наставним програмом,
-развијање интересовања за природу,
развијање способности посматрања и
уочавања, развијање другарства
-обилазак природних и културно –
историјских споменика
-упознавање са културом и историјом земље
као и са њеним природним лепотама

Носиоци реализације

април-мај
одељењске старешине
петог и шестог
разреда, школа,
туристичка агенција,
водич, лекар,
родитељи, ученици

10.3. ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА
Садржај

Дводневна екскурзија:
Прањани – Баточина Гамзиград - Неготин –
Кладово – Лепенски
вир– Голубац –
Сребрно језеро Прањани

Циљеви и задаци

Време
реализације

Циљеви и задаци:
-непосредно упознавање појава и односа у
природној и друштвеној средини који су у
складу са наставним програмом,
-развијање интересовања за природу,
развијање способности посматрања и
уочавања, развијање другарства
-обилазак природних и културно –
историјских споменика
-упознавање са културом и историјом земље
као и са њеним природним лепотама
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Носиоци реализације

април-мај
одељењске старешине
седмог и осмог
разреда, школа,
туристичка агенција,
водич, лекар,
родитељи, ученици
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10.4. ПЛАН НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Садржај
Циљеви и задаци
Време
реализације
Циљеви:
Бања Врујци
-допринос у остваривању циљева и задатака
образовања, као и циљева и задатака
Соко бања
наставних предмета,
-непоседно упознавање са појавма и
Дивчибари
односима у природној и друштвеној средини,
-развијање мотивације за учење наставне
мај -јун
садржаје,
Задаци:
-развијање способности оријентације у
простору и времену,
-развијање културе понашања у превозним
средствима и јавним местима

Носиоци реализације

Стручно веће разредне
наставе, туристичка
агенција, школа,
родитеља, ученици

НАПОМЕНА: У школској 2019/2020. години на нивоу Стручног већа разредне наставе планирана је настава
у природи за ученике од првог до четвртог разреда. За реализацију наставе у природи битно је одзив ученика.

10.5. СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ-ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ
1. Једнодневни излет – посета музеју Г. Милановац или Чачак (5 .разред – Историјски извори)
2. Једнодневни излет - Таково – Љубић – Чачак (7.разред – Други српски устанак)
3. Једнодневни излет – посета спомен комплекса Шумарице у Крагујевцу (8.разред – Други светски рат у
Југославији)
4. Једнодневни излет – посета Природњачком музеју и Дино –парку у Свилајнцу
(5 - 8 .разред )
5. Једнодневни излет – посета археолошком локалитету Виминацијум код Костолца
(5 - 8 .разред )
6. Једнодневни излет – посета Фестивалу науке и технике у Београду
(5 - 8 .разред )
7. Једнодневни излет- манастир Жича (прослава 800 година аутокефалности СПЦ)(5.8.разред)
8. Једнодневни излет- манастири Студеница и Градац (5.-8.разред)
Сви излети су замишљени као интегративни часови где ће бити корелација између више наставних предмета
(Историја, Географија, Биологија, Српски језик ...), као и сарадња између различитих Стручних већа на нивоу
школе.
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11. ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ- ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД У ШКОЛИ
Назив ваннаставне активности: Практична и примењена математика
Време
реализације
X

XI

XII

Активности/Теме

Начин
реализације

Учење кроз игру – Квизови знања
Подстицајкреативности,
питањакојаподстичуразмишљање и
закључивање- задацилогичко –
комбинаторнеприроде
Мозгалице
Човеченељутисе – друштвенаигрица
Осна симетрија и природа - Пројекат
Коришћење ИКТ технологије у
претраживањудатетеме
Прикупљањеинформација о оснојсиметрији у
природи
Креирањепрезентација
Радионица на задату тему
Безбеднокоришћењеинтернета
Гладање научно- популарних емисија / филмова
уз дискусију и анализу погледаног садржаја
Бинго - игрица

Анализа
Дискусија

Анализа
Дискусија

Анализа
Дискусија

I

Истраживачки пројекат- Потрага за
информацијама
Сакупљање информација и вредновање
прикупљених података
Израда програма за прикупљене податке

Анализа
Дискусија

II

Истраживачки пројекат- Потрага за
информацијама
Сакупљање информација и вредновање
прикупљених података
Израда програма за прикупљене податке
Обавештавање ученика и родитеља о пројекту

Анализа
Дискусија
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Носиоци
реализације
Милева
Глишић,
проф. математике и
информатике
ДраганаЛечић, проф.
технике и
инфоматике
Милева
Глишић,
проф. математике и
информатике
ДраганаЛечић, проф.
технике и
инфоматике
Милева
Глишић,
проф. математике и
информатике
ДраганаЛечић, проф.
технике и
инфоматике
Милева Глишић,
проф. математике и
информатике
Драгана Лечић, проф.
технике и
инфоматике
Милева Глишић,
проф. математике и
информатике
Драгана Лечић, проф.
технике и
инфоматике
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Назив ваннаставне активности: Креативно стваралаштво
Динамика
Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Потребан
материјал

Активност

Носиоци активности

-Упознавање са садржајем рада и средствима за рад
-Упознавање са вредностима ручних радова у
прошлости српских девојака ( вез, хеклање, плетење)
-Приказ урађених примера и практично вежбање
-Прављење плетеница од конца и прављење фрузира
плетеница
-Ревија фризура
-Израда наруквица и огрлица од конца
-Израда везених марамица, трака за косу, амблема...
-Прављење накита квилинг техника,
-Прављење и осликавање укрсних кутија од
рециклажног маретијала

Снежана Голубов
Данијела Ракићевић
ученици

-Прављење украсних честитки, украса за Нову годину
и Божић
- Прављење поклона
-Прављење магнета
-Осликавање ешарпи, марама од свиле
- Радионица -изложба
-Прављење беџева , кутија за оловке, фасцикле
-Прављење рамова за слике
-Осликавање ваза за цвеће различитим техникама
( декупаж, боје за стакло, конац,
-Стакло
-Контур паста за сликање на стаклу
-Боје за сликање за стакло
-Заштитна трака
-Хамер у бојама А4 формата
-Четкице за сликање
-Шарене салвете
-Маказе
-Лепак стику, силиконски
-Свила, конац, игле, хеклице,
-Глинамол, дакс маска, магнетићи или трака,
-стаклене флаше
-закачке за минђуше, украсна трака
-бела боја

Снежана Голубов
Данијела Ракићевић
ученици
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Снежана Голубов
Данијела Ракићевић
ученици

Снежана Голубов
Данијела Ракићевић
ученици

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
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Назив ваннаставне активности:Креативна школа уметности
Динамика

Активност

Носиоци активности

Октобар

 Упознавање са садржајем рада и средствима за рад
 Израда идејног решења за сликање на сталу или фолији –
цртање цртежа на папиру
 заштита стакла ( фолије) траком - обезбеђивање од повреда)

Мирјана Маћић

Новембар

 Израда идејног решења контур пастом на стаклу ( фолији)
 Сликање на стаклу ( фолији) бојама за стакло

Мирјана Маћић

Децембар

 Прављење предмета од папира са зимским мотивима: пахуље,
Снешко Белић,..
 Прављење предмета од папира са новогодишњим мотивима:
јелке, Деда Мраз,...

Мирјана Маћић

Јануар

 Израда идејног решења контур пастом на стаклу ( фолији)
 Сликање на стаклу ( фолији) бојама за стакло

Мирјана Маћић

Фебруар

 Припрема радова за изложбу
 Изложба

Мирјана Маћић

Потребан













Мирјана Маћић

материјал

Стакло
Флије (графофолије)
Контур паста за сликање на стаклу
Боје за сликање за стакло
Заштитна трака
Хамери бели и у боји
Папир за копирање бели и у боји
Четкице за сликање
Шарене салвете
Маказе
Лепак и 4%-ни лепак за дрво
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Назив ваннаставне активности: Цвећарство
Динамика

Активност

Носиоци активности

Октобар

 Упознавање са садржајем рада и средствима за
рад
 Читање садржаја о цвећу из енциклопедија, са
интернета...
 Размножавање / расађивање собног цвећа

Вера
Трнавац

Новембар
Децембар







Вера
Трнавац
Вера
Трнавац

Јануар

 Сејемо семена цвећа у чаше

Вера Трнавац

Фебруар

 Правимо цветне паное, презентације

Вера Трнавац

Март









-

Размножавање собног цвећа
Одлазак у расадник цвећа
Одлазак у цвећару
Садимо цвеће у цветњацима
Расађујемо собно цвеће
Беремо ливадско цвеће
Правимо цветне аранжмане
Уређујемо цветњаке
Негујемо собно цвеће
Изложба

Вера
Трнавац

-

Собно цвеће за размножавање
Цвеће за сађење у цветњацима
Семена цвећа
Земља- хумус
Саксије
Прихрана
Хамери
Маказе
Лепак
Рукавице
Мотике

Вера
Трнавац

Април
Мај
Јун
Потребан
Материјал

Правимо цветњак у школском дворишту
Садимо цвеће у цветњаку
Правимо хербаријум
Икебане од сувог цвећа
Организујемо изложбу
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Вера
Трнавац
Вера
Трнавац
Вера
Трнавац
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Назив ваннаставне активности: Плесна кореографија
Динамика
Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Активност

Носиоци активности

Учење нових играчких образаца и кореографија уз
песму ,,Деца су украс света“, изабрану на предлог
ученика
Самостално извођење кореографије уз певање песме
,,Деца су украс света“
Учење нових играчких образаца и кореографија уз
песму ,,Љубав је кад се неко воли“
Увежбавање нових играчких обазаца и кореографија
уз певање пеме ,,Деца су украс света“
Учење нових играчких образаца и кореографија уз
песму ,,Љубав је кад се неко воли“
Учење кореографије уз новогодишњу
песму,,Звончићи“
Увежбавање кореографије уз певање песме
,,Новогодишња песма зѕ децу“
Кореографија уз песму Врапчића ,,Дјечица и Деда
Мраз“
Кореографија уз песму Yu rock misije ,,За милион
година“
Увежбавање кореографија уз певање новогодишње
пеме ,,Звончићи“
Самостално извођење кореографије уз песму,,За
милион година
Кореографија уз песму Бајаге и Колибија ..Бројалица“
Кореографија уз певање песме Yu rock misije ,, За
милион година“
Кореографија уз песму Yu rock misije ,,За милион
година“

99

Милица Милојевић

Милица Милојевић

Милица Милојевић

Милица Милојевић
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Назив ваннаставне активности: Школа спорта
Динамика
Октобар

Активност
Једноставне елементарне игре( рефлекси, сат, лимбо денс,
музички ластиш, између две ватре, итд. ).

Носиоци активности
Учитељи-Саша Васиљевић и
Ана Петровић

Новембар

Атлетика( бројни полигони са различитим препрекама,
тркачке и скакачке дисциплине ).
Гимнастика( тренинзи уз песму и игру, пењање, пузање,
скокови, окрети, мини такмичења међу вршњацима).

Учитељи

Пливање – обука за непливаче (припрема деце за
самосталан и безбедан боравак у води, навикавање на воду,
кретање и уживање у води, усвајање моторичких навика као
увод у учење техника пливања).

Учитељи

Кошарка(кретање без лопте, технике са лоптом, играње
баскета на кошу чија је висина прилагођена њиховом узрасту).

Учитељи

Март

Одбојка( одбијање лопте прстима и“чекићем“,сервирање,
играње одбојке на мрежи прилагођеној за њихов узраст ).

Учитељи

Април

Фудбал (коришћење специфичних вежби за развој: гипкости
и координације покрета, правилног кретања, брзине реакције;
вежбе правилне контроле лопте, додавања и шутирања).

Учитељи

Мај

Бадминтон( технике ударања бадминтон лоптице, играње
бадминтона у синглу и дублу).

Учитељи

Јун

Такмичења у савладаним дисциплинама (увежбавање
савладаних вештина кроз бројне утакмице и такмичења).

Учитељи

Децембар
Јануар

Фебруар
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Назив ваннаставне активности: Домаћинство у школи кувања
Динамика

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Потребан
материјал

Активност

Носиоци активности

-Упознавање са планом рада радионице
-Презентација и разговор о здравој исхрани и начину припремања
здраве хране
-Посета воћњаку и прикупљање плодова из природе
-Прављење воћне салате,компота,сока...

Бранка
Рајчевић

-Прикупљање поврћа,чишћење,паковање
-Пастеризација
-Изложба наше зимнице

Бранка Рајчевић

-Житарице-разговор о врстама брашна и њиховом значају
-Посета млина ,,Чековић“ и воденице поточаре у домаћинству
Марушић
-Прављење интегралног хлеба и интегралних пецива-здрава ужина за
наше другаре
-Новогодишњи и божићни медењаци-прављење и украшавање
-Новогодишњи вашар
-Домаћи колачи-рецепти наших бака
-Мешење колача
-Декорација колача
-Значај куване хране и намирница неопходних за правилан раст и
развој деце
-Цртање пирамиде исхране и прикупљање намирница за израду
одабраних јела
-Ми као кувари-припремање јела
-Изложба здраве хране-шведски сто-Изволите на ручак
Воће,поврће,брашно,со
,шећер,тегле,гумице,целофан,уље,сирће,квасац,месо
и друге потребне намирнице.

Бранка
Рајчевић
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Бранка
Рајчевић
Бранка
Рајчевић

Бранка
Рајчевић
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Назив ваннаставне активности:Мапа ума учења
Динамика
Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Потребан
материјал

Активност


























Уводно предавање-како учимо и како правимо белешке-(„брзо име
заборавим”)
Како функционише наш мозак-oсновна знања о нашем мозгу
Брејнсторминг речи
Загонетне приче
Мапа ума-појам и примери
Закони израде мапе ума
Наша мапа ума
Моја мапа ума-развој креативности
Како запамтити више појмова-НТЦ
Техника за лако учење песмица
Мапа ума-анализа домаћег задатка
Другачије учим нову лекцију-НТЦ
Правимо скривалице у реченицама
Загонетна питања
Загонетне приче
Како решити проблем уз помоћ мапе ума
Мапа ума-мини експеримент
Мапа ума –мини експеримент
Мапа ума-систематизација
Хамер папир
Блок бр.5
Фломастери и маркери
Лепак
Разне сличице
Уџбеници
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Носиоци
активности
Зоран Пантовић

Зоран Пантовић

Зоран Пантовић

Зоран Пантовић

Зоран Пантовић
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Назив ваннаставне активности: Природа је око нас
Динамика
Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Активност
Упознавање са методама и начинима истраживања природе
Упознавање са методама и начинима истраживања природе у природном
окружењу
Анализа узорака уз помоћ лупе,микроскопа и ендоскопа при чему
ученици активно учествују у том процесу и уче да користе
лупу,микроскоп и ендоскоп
Ученици добијају конкретне задатке и смишљају како да унапреде
просторије школе и школско двориште
Презентација радова ученика и бирање најбољег рада који ће бити
представљен директору школе
Сакупљање плодова природе у природи
И прављење украсних и употребних предмета од биљних плодова
Презентација о томе како настаје отпад,какве последице прате овај
проблем
Идеје ученика на који начин можемо решити проблем ученика
Ученици доносе сировине и уз помоћ наставника проналазе начине како
би могли поново да га користе
Ученици доносе сировине и уз помоћ наставника проналазе начине како
би могли поново да га користе
Ученици доносе сировине и уз помоћ наставника праве новогодишње
украсе од старих секундарних сировина и плодова природе
Ученици доносе сировине и уз помоћ наставника праве новогодишње
украсе од старих секундарних сировина и плодова природе
Упознавање ученика са потребама биљака
Практични начини размножавања различитих биљака
Прављење мале ботаничке баште
-сађење биљака и брига о њима
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Носиоци
активности
Маријана Марковић

Маријана Марковић

Маријана Марковић

Маријана Марковић

Маријана Марковић
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12. ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ПО ШКОЛСКИМ ПРОГРАМИМА ЗА
ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
12.1. План инклузивног образовања и васпитања
У складу са препорукама које су добијене приликом обуке за имплементацију инклузивног образовања,
директор школе формирао је школски тим у саставу :
Зоран Пантовић, директор школе
Драган Алуровић, учитањ
Горица Ристановић, наставник српског језика
Јелена Дрманац, психолог школе
Данијела Ракићевић, педагог школе
Задаци тима у школи :
1.координација рада стручних већа и стручних група за предмете у процени установљавања потреба за израду
индивидуалнихобразовних планова за ученике;
2. сарадња са родитељима ученика;
3. психолошко-педагошки инструктивни рад са члановима појединачних тимова за спровођење ИОП-а;
4. континуирана едукације за наставнике који учествују у тимовима за инклузивно образовање;
5. наставак успостављене сарадње са другим институцијама и појединцима у циљу остваривања инклузивне
културе и праксе;
6.праћење и евалуација свих фаза у спровођењу ИОП-а;
7. сарадња са надлежним службама Министарства просвете и науке, са Интерресорном комисијом МПН Србије
исаветницима ШУ Чачак;
8. интензивне консултације са Мрежом подршке за инклузивно образовање и удружењем МОСТ;
9. извештавање на стручним телима и Школском одбору о спровођењу програма инклузије најмање два пута
годишње;
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12.1.1 План реализације програма инклузивне културе
Садржај рада/активности
Израда плана рада тима и плана
реализације програма инклузивне културе
Учешће у анализи реализације уписа у
први разред

Начин реализације
Анализа, дискусија,
договор
Разговор, анализа

Време
Јун/август

Носиоци реализације
Чланови тима за ИО

Август

Подршка Тимовима за додатну подршку у
планирању додатне образовне подршке за
ученике
Прослеђивање ИОП-а Педагошком
колегијуму на усвајање
Праћење и вредновање реализације
додатне подршке
Учешће у планирању потребних
финансијских средстава за набавку
наставних средстава,дидактичког
материјала итд.
Сарадња са тимовима за додатну
подршку и осталим тимовима,
вршњачким тимом,већима,активима у
школи
Сарадња са партнерима у локалној
заједници

Анализе,Планирање
активности,консулто
вање
Анализа
документације
Анализа
напредовања ученика
Анализа потреба за
наставним
средствима

Септембар,
јануар,

Размена
информација,
консултације,

Континуиран
о током
године

Педагошко-психолошка
служба
Тим за ИО
Учитељи првог разреда
Тим за додатну
подршку,Тим за
ИО,стручњаци ван установе
Тим за ИО
Педагошки колегијум
Тим за ИО
Тимови за додатну подршку
Шеф
рачуноводства,директор,
одељенске старешине, тим
за ИО
Тимови и стручна већа

Консултације,
размена
информација,
заједничке
активности и посете

Током године

Подстицање стручног усавршавања
запослених из области инклузивног
образовања,истицање примера добре
праксе
Учешће у организацији и реализацији
различитих активности на нивоу школе

Планирање и
реализација обука,
тзв. хоризонтално
учење
Планирање,
организовање,
сарадња са
Разговори

Континуиран
о током
године

Учешће у едукацији и остваривању
сарадње , укључивању у живот школе
родитеља
Анализа остварености програма ИО и
креирање плана реализације за следећу
годину и извештавање

Дискусија, анализа
документације
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Септембар,
јануар
током године
Септембар

Континуиран
о током
године
Континуиран
о током
године
јун

Тимови за додатну подршку,
Тим за ИО, партнери ван
установа„1.Новембар“,
Школска управа у Чачку,
Општина Горњи Милановац
Центар за социјални рад
Запослени
Директор
Регионални центар за
стручно усавршавање
Запослени,
ученици,родитељи,партнери
у локалној заједници
Педагошко-психолошка
служба
Тим за ИО
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План израде ИОП-а за ученике
Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључења ученика у редован образовноваспитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.
Право на ИОП има ученик који има потребу за додатном подршком у образовању и васпитању због тешкоћа у
приступању, учествовању или напредовању у образовно-васпитном раду, ако те тешкоће утичу на остваривање
општих исхода образовања и васпитања, а нарочито ако ученик:
1. Има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења или проблема у понашању и емоционалном развоју)
2. Има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или вишеструке сметње
или сметње из спектра аутизма)
3. Потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски, културно-језички
сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно, соцојалној установи)
4. Из других разлога остварује прво на подршку у образовању
5. Талентовани ученици из области предмета или предмет ИОП-3.
Право на прилагођен и обогађен начин образовања по ИОП-у има и ученик са изузетним способностима. ИОП доноси
Педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно, тима за додатну подршку.
Тим за додатну подршку чине наставник разредне наставе, односно одељенски старешина и предметни наставници,
стручни сарадник школе, родитељ, односно, старатељ, а по потреби и педагошки асистент и стручњак ван установе,
на предлог родитеља.Родитељ, односно, старатељ даје сагласност на спровођење ИОП-а. У првој години уписа, ИОП
се доноси и вреднује тромесечно, ау свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта. Наставник при
планирању свог рада у одељењу усклађује свој план са ИОП-ом ученика.
Садржај рада/активности
Прикупљање података о ученику који не остварује очекиване
исходе односно који их премашује ради формирања
документације

Време
Након
квалификационих
периода

Израда педагошког профила

Након
Одељенски старешина
квалификационих Педагошкопериода
психолошка служба

Планирање и реализација мера индивидуализације
(прилагођавање метода, материјала и учила,простора и услова
рада )
Уколико индивидуализација није дала резултате:
-Тиму за ИО се упућује предлог за израду ИОП-а
-Обезбеђује се писмена сагласност родитеља за израду ИОП-а
-Директор формира Тим за додатну подршку (ИОП тим)

Након
квалификационих
периода
Крај првог и
другог
полугодишта,
током године
Крај првог и
другог
полугодишта,
током године
Септембар,јануар

Планирање додатне образовне подршке за ученике- (ИОП са
прилагођеним програмом, ИОП са измењеним програмом, ИОП
са обогаћеним програмом)
Усвајање ИОП-а
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Носиоци реализације
ОС (координатор
тима за додатну
подршку)

Тим за додатну
подршку,Тим за ИО,
директор
Тим за додатну
подршку,Тим за ИО,
директор
Тим за додатну
подршку,
Тим за ИО
Тим за ИО
Педагошки колегијум
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Садржај рада/активности

Време

Носиоци реализације

Праћење и вредновање реализације додатне подршке

Крај првог и
другог
полугодишта,
током године
Крај првог и
другог
полугодишта,
током године
Континуирано
током године

Тим за додатну подршку, Тим за ИО

Планирање даљих активности ( План за наредни период, обраћање ИРК за
ИОП са измењеним стандардима ,престаје потреба за ИОП-ом)
Сарадња тимова за додатну подршку и тима за ИО са осталим тимовима,
вршњачким тимом,већима,активима у школи, Школском управом,
Интерресорном комисијом, стручњацима ван установе,
ШОСО“1.Новембар“ итд.
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Тим за додатну подршку, Тим за ИО

Тим за додатну подршку, Тим за ИО
Педагошко-психолошка служба
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12.2. План рада Тима за заштиту деце од насиља
Координатор:
Активност

Начин

Израда и усвајање плана рада тима – подела задужења унутар
тима
Упознавање Наставничког већа, Савета родитеља, Школског
одбора са Планом реализације програма за заштиту ученика
,Правилником о понашању и Правилником о васпитнодисциплинској одговорности уч.
Координисање, подршка и едукација запослених, родитеља,
ученика у области реализације планираних превентивних и
интервентних активности
Анализа и евентуално редефинисање школских правила
Организовање родитељски састанака са темама везаним за
електронско и друге облике насиља, УЗМ , СЗМ
Подршка функционисању Вршњачког тима и планирању
његовог радаУспостављање Портфолија/досијеа ВТ Књиге
утисака о раду ВТ као инструмента за праћење реализације
програма у школи
Подршка активностима ВТ-за промоцију ненасиља
( обележавање опасних и безбедних зона и интервала у
дану...кооперативне игре и активности, фер-плеј турнири,
Праћење промене у ОЗ и школи – анализа извештаја
одељењских старешина на крају првог и другог полугодишта
и предузимање одговарајућих мера у циљу побољшања
безбедоносне ситуације у школи
Извештавање директора о реализацији плана за реализацију
програма заштиту ученика од насиља два пута годишње.
Директор извештава ШО, СР, НВ.
Вођење евиденције и документације за случајеве насиља у
које је укључен тим (други и трећи ниво)
Вођење евиденције и документације о активностима тима,
активностима у оквиру програма заштите ученика од насиља
Анализа функционисања УЗМ – подела одговорности и улога,
улоге Савета родитеља (СР), Школског одбора
Сарадња са медијима ради праћења и пружања подршке
програму
Сарадња са одељењским и стручним већима, школским
тимовима и активима
Пресек стања превенције и интервенције :
Постизање договора о активностима за наредну школску
годину и креирање одрживог плана .
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Планирање

Презентовање

Носиоци активности

Школски тим
Директор
секретар
Школски тим

Планирање, анализа,
организација

Школски тим
директор

Планирање, анализа,
организација
Планирање,
организација
Формирање
Организација
Планирање
евиденција
Планирање
Организација
Реализација

Тим

Анализа
Документовање
извештавање

Тим,одељењске
старешине
Тим, сарадник
Вршњачког тима
Школски тим

Тим

Тим
директор
евидентирање, извештаји

члан тима

евидентирање,иввештај

члан тима

Дефинисање структуре и
задужења, планирање,
евиденција
Састанци
Планирање
организација
планирање

Директор, ШТ,
сарадник
вршњачког тима,
Директор,
Школски тим
ВТ
чланови тима

Анализа
Документовање
извештавање
Анализа
Документовање
извештавање

Школски тим,
Сви запослени
Школски
тим,Сви
запослени
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12.3. План рада Ученичког парламента
Координатор: Данијела Ракићевић, педагог
Време

септембар

Активност

Носиоци активности

-Конституисање Ученичког парламента –избор председника, заменика и
записничара
- Упознавање УП са Годипшњим планом рада УП
-Бирање два члана за присустовање седницама НВ, ШО
-Трибина поводом Дана против рака дојке

Координатор(и) и
одељењске
старешине

октобар

-Хуманитарне акције у оквиру –Дечије недеље
-Поруке, беџеви везано за обележавање Светских дана у календару
-Прикупљање хуманитарне помоћи

Координатор и
чланови УП

октобар

Укључивање ученика у организовање културно-уметничког програма
-Учешће у програму Дана школе
-Сређивање паноа у ходнику везано за нобеловца Иву Андрића

новембар

током
године

Анализа успеха на крају првог тромесечја, разматрање
-Писање Кодекса понашања и одевања ученика и наставника

Тешкоће у учењу и помоћ вршњака
Стицање радних навика
Методе, стилови и технике учења

Координатор и
чланови УП
Представник УП и
координатори радне
групе УП и чланове
Ученичког
парламента

Координатор и
чланови УП

Анализа школских правила понашања и реституције у окиру пројекта
„Школа без насиља“

Чланови УП и ВТ

током
године

Договор са члановима ВТ око организације школских такмичења и флејплеј туринра „смањити насиље“

Чланови УП и ВТ,
насавници

децембар

Договор о заједничкој акцији свих група УП

Координатори и
чланови УП

током
године

јануар

Огранизовање журке на крају првог полугодишта

Координатори и ОС

април-мај

Договор о посетама средњих школа

Дитектор
школе,координатори

мај-јун
јун

Самоевалуација
Мишљење о избору уџбеника за наредну школску годину

Координатори и
чланови УП

Писање Извештаја о раду УП-а
Састанак

Кооргинатори
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12.4. План рада Вршњачког тима
Коорднатор Јелена Дрманац, психолог

Време

Активност

Носиоци активности

септембар

Реизбор чланова ВТ

Разредне старешине

октобар

Упознавање чланова са циљевима и задацима рада ВТ

Сарадник ВТ
Вршњачки тим

октобар

Избор представника за Школски тим

Сарадник ВТ
Вршњачки тим

октобар

Подела ВТ-а у неколико подгрупа према исказаним афинитетима

Сарадник ВТ
Вршњачки тим

Током
школске
године

Планирање и реализација акција- Фер плеј турнира, изложби,
хуманитарних акција и других активности у циљу промоције
ненасилне комуникације

Сарадник ВТ

Током
школске
године

Праћење степена успешности акција

Сарадник ВТ

Током
школске
године

Учествовање у раду Школског тима

Представници

Током
школске
године

Решавање проблема из сандучета поверења, промоција и јавно
заговарање ненасиља

Чланови ВТ

Током
школске
године

Сарадња са осталим тимовима и стручним већима у школи

Чланови ВТ

Мај 2018.

Годишња евалуација рада и договор о даљим активностима

Чланови ВТ

психолог

Сарадник ВТ
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12.5. План рада социјалне заштите
Координатор:Јелена Дрманац
Активности
Упознавање ученика са правима детета, учешће ученика у
ученичким организацијама (ЂП,ВТ), ваннаставним
активностима, манифестацијама и сл.
Едукације на тему ненасилне комуникације, решавања
конфликата и друге активности
Обележавање значајних датума- Дан толеранције, Дечја недеља
Подршка ученицима из осетљивих група ( ученици са посебним
потребама, који живе у социјално-нестимулативној средини)
Подршка родитељима, посебно родитељима деце из осетљивих
група ( ученици са посебним потребама, који живе у социјалнонестимулативној средини)
Организовање хуманитарних акција на нивоу школе (локалне
заједнице) за помоћ појединим ученицима наше школе или
школа у окружењу
Организовање манифестација у школи и локалној заједници са
хуманим карактером

Динамика
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

Бесплатни уџбеници и оброк у школској кухињи за ученике који
су трећерођени, ученике са посебним потребама и ученике на
евиденцији социјалне службе
Бесплатна екскурзија, излети и сл. за ученике са посебним
потребама

Током
године

Сарадња са Црвеним крстом и другим партнерима

Током
године
Током
године

Сарадња са установама за бригу о деци и социјалној заштити
ученика (Центар за социјални рад, невладине организације) ,
Дом здравља, Институт за ментално здравље, , МУП и др.
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Током
године

Носиоци
Одељенске старешине
Педагошко-психолошка
служба
Предметни наставници
ОС, ППС,ПН,Д,С
ОС, ППС,ПН,Д,С
ОС, ППС,ПН,Д,С
Вршњачки тим, одељенске
старешине
директор
Вршњачки тим, директор,
одељенске старешине
Партнери у локалној заједници
Одељенске старешине
Директор
Тим за ИО
Одељенске старешине
Директор
Тим за ИО
Одељенске старешине
Мирјана Маћић
Одељенске старешине
Директор
Педагошко-психолошка
служба
Центар за социјални рад
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12.6. План рада подмлатка Црвеног крста
Координатор: Мирјана Маћић, учитељ
Време
Активност
септембар

Сакупљање чланарине Црвеног крста

октобар

Организовање и спровођење акције ,,За
срећније детињство“

октобар

март

Током
целе
године
Током
целе
године

Начин

Носиоци активности

Сакупљање

Ученици, разредне старешине,
представник Црвеног крста
испред школе и остали запослени
Ученици, разредне старешине,
наставници физичког
васпитања,представник Црвеног
крста испред школе, директор

Организовање и
учешће у кросу и
сакупљање средстава
куповином
учесничких бројева
Набавка приручник апотека за школе
Црвени крст из
Г.Милановца набавља
приручне апотеке за
школе
Учешће на конкурсу ,,Крв живот значи“ Учешће кроз
литерарне и ликовне
радове
Учешће у хуманитарним акцијама
Организовање предавања и радионица
о болестима зависности, трговини
људима, пружању прве помоћи итд. у
зависности од могућности и плана
Црвеног крста из Г. Милановца

Сакупљање новца и
друге помоћи зависно
од потребе
Предавања,
радионице
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Црвени крст из Г. Милановца

Ученици, наставници разредне
наставе, професори српског
језика и професори ликовне
културе
Ученици , наставници и остали
запослени у школи
Ученици, разредне старешине,
представници Црвеног крста из
Г.Милановца
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12.7. План рада здравстнене заштите
Координатор: Катарина Костић, наставник биологије
време

Активности

Носици

током године

Наставне теме и активности који имају за циљ промовисање
здравих стилова живота и превенцију употребе
психоактивних супстанци у оквиру разредне наставе

одељењске старешине

Наставне теме и активности који имају за циљ промовисање
здравих стилова живота и превенцију употребе
психоактивних супстанци у оквиру разредне наставе

одељењске старешине

током године

Едукација ученика 7.разреда на тему „Превенција употребе
психоактивних супстанци“

педагог,психолог

током године

Едукација родитеља 7.разреда на тему „Превенција употребе
психоактивних супстанци

током године

током године

Едукација за ученице на тему „Партнерски односи и ризична
понашања адолесценткиња“

предметни наставници

предметни наставници

педагог,психолог

педагог, психолог

током године

Едукација „Превенција болести зависности“ за ученике 5.-8.р

наставница биологије

током године

Обележавање значајних датума везаних за превецију болести
зависности

одељењске старешине,
предметни наставници,
педагог,психолог

током године

Подршка и едукација ученика код којих је уочена употреба
психоактивних супстанци и њихових родитеља

одељењске старешине,
предметни наставници,
педагог,психолог

током године

Сарадња са партнерима у локалној заједници при реализацији
превентивних активности (МУП, ЦСР,ДЗ,Ц.Крст и други)

партнери у локалној
заједници, директор,педагог,
психолог
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12.8. План рада безбедност здравља на раду
Координатор је Зоран Пантовић, директор школе
време

активност

Начин

носиоци

Отпад и смеће у школском
дворишту и школи

Предавање ученицима о
отпаду и
смећи,куповина корпе и
контејнера

Одељењске старешине,
наставник биологије

током године

Контрола пијаће воде

Анализа пијаће воде

Завод за јавно здравље

током године

Исправна пијаћа вода

Обезбедити флаширану
воду

Директор, родитељи,
наставници

током године

Сарадња са Домом здравља
и Заводом за јавно здравље

Систематски преглед
ученика, посете
стоматологу и
вакцинације, педавања

Одељењске старешине,
ученици и медицинско
особље

септембар-јун

Праћење- раст и развој деце

Спорски турнири,час
физичког васпитања

Ученици, наставници,
родитељи

током године

Коришћење средства за
хигијену

Чишћење учионица,
ходника, кухиње и
тоалет

Помоћно особље

током године

Припремање хране у
школским кухињама према
ХАСАП стандардима

септембар

током године

кувар
Припрема хране

Понашање ученика у школи
Праћење
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Одељењске старешине,
наставници, стручни
сарадници
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12.9. План васпитног рада са ученицима
Координатор: Данијела Ракићевић
Садржај

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И МОРАЛНИ РАЗВОЈ:
- Методе и технике успешнoг учења;
- Хуманизација односа међу половима;
- Развијање социјал. Икомуникац, вешти.
- Превазилажење конфликата и
оспособљавање за ненаси.комуникацију;
- Оспособљавање ученика да препознају
различите облике насиља
- Развој добрих социјалних односа у
колективу;
- Подстицање моралног развоја:
- Здрави стилови живљења грађивање
позитивних културних,хигијенских,
естетских и еколошких навика);
- Психо-физички развој у пероду пубертета
иадолесценције, мушко-женски односи и
сексуалност;
-Превенција свих болести зависности у
форми радионица;
-Идентификација ученика са проблемима у
учењу и понашању као и даровитих ученика;
-Иницирање примене саврем.Обликарада;
-Инструктивно-педагошки рад са
наставницима;
- Подизање педагошке културе родитеља
области менталног здравља, развојне и
педагошке психологије,професионалне
оријентације и заштите ученика од насиља);

Време

Облик

Ниво

Разговор
IX

IV-VIII
Активне методе

Током године

I-VIII
Радионице

Током године

I-VIII
Разговор

Током године

I-VIII
Анкета,

Током године
Тестирање,

I-VIII

III
активне методе

VIII

Током године
Током године
Током године

Активне методе, Дискусија
Индивидуални и групни
рад
Индивидуализацијаактивни облици рада
и рад у
„медиа холу“
Присуствовање огледним и
угледним
часовима и њихова
анализа, присуствовање
родитељским састанцима

V-VIII

I-VIII

РАЗРЕДНА И
СТРУЧНА ВЕЋА

Саставни део овог програма је и сегмент појачаног васпитног рада који има више интервентни карактер, али
ипревентивну димензију.
План васпитног рада са ученицима
• Доношење одељенских правила - септембар, октобар
• Вођење дисциплинске свеске у сваком одељењу - од половине септембра
• Иизвођење представа и популаризација истих - током године
• Фер - плеј дани - такмичења у спорту – током године
• Спровођење хуманитарних акција - током године
• Рад Ученичког парламента - током године
• Ликовне и литерарне изложбе са различитим темама - током године
• Школски Фестивал науке 16. мај – популаризација науке и учења
Рад са наставницима
• Интерна едукациј а о поступцима у случају кршења Правилника о понашању ученика, Општег и
посебног протокола, Законских аката... - током године
• Саветовање одељенских старешина о спровођењу плана из Програма васпитног рада - октобар
• Индивидуални рад са наставницима - по потреби - током године

115

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

2019-2020.

Рад са родитељима
• Едукација родитеља кроз предавања, трибине на родитељским састацима, Савету родитеља, кроз
учешће у раду тимова - током године
• Индивидуални рад са родитељима - по потреби - током године
Програм интервенције
• Активирање унутрашње заштитне мреже и спровођење поступака у оквиру Протокола - током године
• Ангажовање спољашње заштитне мреже и укључивање свих неопходних актера у зависности одситуације
• Појачан васпитни рад наставника, одељенског старешине, психолога, педагога у зависности од
ситуације (медијација, реституција, додатно ангажовање у школски активностима, планирање
слободног времена и ваннаставних активности у сарадњи са стручним сарадницима и у договору
са родитељима)
• укључивање Ученичког парламента у медијацију и посредовање
• друштвено користан рад и менторски рад као мера васпитног рада.

12.10. План корективног рада са ученицима
Координатор:Милољуб Ристановић, учитељи

Садржај
Eвидeнтирaњe учeникa кojимa je пoтрeбaн кoрeктивнoпeдaгoшки
рaд, упoзнaвaњe сa oкoлнoстимa у кojимa дeтe живи
Сaвeтoдaвни рaд сa рoдитeљимa учeникa кojимa je пoтрeбaн
кoрeктивни рaд
Групни и индивидуaлни рaд сa учeницимa
Сaрaдњa у утврђивaњу нивoa зaхтeвa учeникa у пojeдиним
нaстaвним прeдмeтимa
Сaрaдњa сa рaзличитим институциjaмa збoг учeникa чиja
прирoдa
прoблeмa прeвaзилaзи oквирe шкoлскoг бaвљeњa
Eвидeнтирaњe учeникa сa прoблeмимa у физичкoм рaзвojу
Сaвeтoдaвни рaд сa рoдитeљимa учeникa кojи имajу прoблeмa у
физичкoм рaзвojу
Групнa и индивидуaлнa кoрeктивнa гимнaстикa

извршилац
ППС,
рaзрeдни с.

Време
сeптeмбaрoктoбaр, мaрт

ППС

тoкoм гoдинe

ППС
ППС
тим зa ИOП
ППС

тoкoм гoдинe
тoкoм гoдинe
тoкoм гoдинe

Нaстaвникфизичкoг сeптeмбaр-октобар
вaспитaњa
Нaстaвникфизичкoг септембар-oктoбaр
вaспитaњa
Нaстaвникфизичкoг тoкoм гoдинe
вaспитaњa

12.11. План друштвено-корисног рада ученика
Координатор:Гордана Поповић, Ненад Тешовић и Бојан Ђуровић

Програмски садржај
Хуманитарна акција - прикупљање помоћи за децу у
сарадњи са Црвеним крстом Г. Милановца
Акција „Очистимо Србију
Акција „Рециклажна лига“ (сакупљање старог папира)
Акције прикупљања лименки
Акције уређивања дворишта школе
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Носиоци
Мирјана
Маћић
Директор
Директор
Директор

Време
X, XI

Директор,
еко-тим

Током године

IV
X
XII-VI
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12.11.1. План друштвено-корисног и хуманитарног рада
Циљ одређивања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада јесте превенција непожељног и друштвено
неприхватљивог понашања ученика кроз развој пожељних и позитивних облика понашања.Друштвено- користан ,
односно хуманитарни рад школа одређује ученику у складу са тежином учињене лашке и теже повреде обавеза
ученика или повреда забране утврђене Законом којим се уређују основе система образовања и васпитања (у даљем
тексти: Закон ), водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика.
Родитељ, осносно други законски заступник је одговоран ако ученик одбије да остварује активности друштвенокорисног, односно хуманитарног рада.
Повреда - лакше
-нарушава хигијену школских просторија
непоштује одлуке органа школе
-омета образовно-васпитни рад
Повреде- теже
-уништеље или крађа имовине школе
ученика или запосленог
-употреба алкохола, дувана и психоактивних
супстанци
-уношење у школу пиротехничких средстава
или хладног оружја
-употреба мобилног телефона у сврхе у
којима се угрожавају права других

активност
продужетак обавезе редара, помоћ помоћно-техничком особљу
припрема пезентацију предавања
брига млађих ученика
помоћ наставнику
израда презентације и приказ на тему: Чувања школске,
породичне и имовина дригих
брига о простору у коме ученик борави
помоћ тех, особљу у одржавању школе
припрема материјала за рад у вези са темом која је повезана са
одређеним понашањем

12.12. План професионалне оријентације
Пројекат Професионална оријентација на прелазу у средњу школу, под покровитељством
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и немачког института за техничку сарадњу ГИЗ, има зациљ
подстицање развоја личности ученика до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и
занимања, планирања каријере и укључивања у свет рада. Наставници реализатори Програма ће користити
приручнике за рад са радионицама које имамо у школи. Предвиђено је да ученици користе материјал
Портфолио за ученике, који имамо и у електронској форми.
Концепт програма који ће се реализовати у нашој школи подразумева пет корака:
• Самоспознаја - препознавање сопствених потенцијала, спремност за постигнућа и склоности преко
одговарајућег осмишљавања наставе и учења кроз часове редовне наставе и часове одељенске
заједнице / одељенског старешине,
• Информисање о занимањима и каријери - припрема расположивих информација о занимањима на
радионицама које ће реализовати одељенске старешине и стручни сарадници,
• Упознавање са путевима образовања - мрежом школа - кроз радионице са стручним сарадницима и
сајмове образовања у школи и локалној заједници,
• Реални сусрети са стручњацима из различитих области кроз трибине занимања, где ће ученици у
непосредном контакту са представницима занимања који су се пријавали за волонтере на
родитељским састанцима сазнати све што их интересује,
• Доношење одлуке о избору школе и занимања - самостално, промишљено и одговорно доношење
одлуке о избору школе и занимања.
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План активности Тима за професионалну оријентацију
Координатор: Слободанка Гавриловић
Активност

Реализатори

Време

Едуковање одељењских старешина за
реализацију радионица

Педагог, психолог, координатор

Септембар 2018.г.

Реализација радионица са ученицима 7.и 8.
разреда

Одељењске старешине,психолог

У току школске године

Реализација родитељских састанака

Педагог, психолог, одељењске
старешине 8. разреда

јануар, мај

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

Координатор тима за
професионалну
оријентацију,одељењске
старешине

Март, април,мај(екскурзија)

Сарадња са Регионалним центром за стручно
усавршавање запослених у образовању

Координатор,педагог, психолог

У току школске године

Сарадња са основним и средњим школама

Педагог, координатор,психолог

У току школске године

Састанци Тима за ПО

Чланови Тима за ПО и
одељењске старешине

Август,јануар, јун

Вођење евиденције

Чланови Тима за ПО и
одељењске старешине

Након сваке радионице, ,
након састанака

Креирање и достављање извештаја

координатор

Јануар,јун
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План рада Професионалне оријентације
Активност
Едуковање одељењских старешина за реализацију
радионица
Представљање програма (родитељски састанак)
Радионице
1. У свету интересовања
2.Самоспознаја- аутопортрет
3.Kакав/каква сам на „први поглед“
4.Мој тип учења
5.Слика савременог света рада и кључне компетенције за
занимање
6.Сазнајем са интернета куда после ОШ
7.Мрежа средњих школа
8.Захтеви занимања-одговарајуће способности и
контраиндикације
9.Припрема и спровођење интервјуа
10.Критеријум за избор школе
11.Опис занимања помоћу мапе ума
Мрежа средњих школа
Професионална оријентација-радионица
Професионално саветовање-психолошко испитивање и
анкетирање ученика и родитеља
Пронађи свој пут
Реални сусрети са светом рада
Представљање средњих школа
Професионално саветовање-индивидуални саветодавни
разговори са ученицима и наставницима
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Време
септембар

Реализатори
педагог, психолог, координатор

септембар
У току
године

одељењске старешине 7. и 8. разреда
Одељењске старешине, наставници
српског језика, информатике,
грађанског васпитања,
ученици,педагог,психолог

фебруар
март
март

Педагог
психолог
психолог

април
Друго
полугодиште
мај
Март-јун

педагог
Психолог, педагог, одељењске
старешине, чланови Тима за ПО
Представници средњих школа
психолог

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

2019-2020.

12.13. План подршке новопридошлим ученицима
Област

Подршка
новопридошлим
ученицима из
других школа

Подршка
првацима у
адаптацији на
школске услове

Подршка
будућим
петацима у
адаптацији на
предметну
наставу

Активност

Информисање родитеља о
организацији наставе, наставним
предметима, могућностима подршке
итд.
Прикупљање података о ученику и
упознавање одељенског старешине и
одељенског већа
Приредбе за добродошлицу првацима у
оквиру обележавања Дечије недеље
Прикупљање информација о ученицима
, праћење напредовања у учењу и
понашању и процеса формирања
колектива; родитељски састанци
Планирање по потреби одговарајућег
вида подршке за ученике и њихове
родитеље ( ОС, вршњачка подршка,
подршка од странеСС
Сарадња са партнерима у локалној
заједници у циљу благовременог
упознавања и задовољавања
образовних и развојних потреба
ученика (стручњаци ван установе,
Интерресорна комисија, партнери у
локалној заједници)
Размена информација са васпитачима
(учитељима) о развоју и напредовању
будућих првака
Припрема четвртака за што бољу
адаптацију на предметну наставу : час
Р. састанак и радионица за ученике 5.рТехнике учења, Радне навике
,адаптација на пред. наставу
Упознавање будућих петака из
издвојених одељења и њихових
родитеља са матичном
школом,наставницима,
Размена информација о напредовању и
понашању ученика између учитеља,
одељенских старешина петог разреда,
родитеља, педагошко-психолошке
Активности подршке у оквиру
одељенске заједнице
Праћење адаптације ученика, по
потреби планирање одговарајућег вида
подршке за ученике

Динамика

Носиоци

Током године

Директоr,Секретар
Педагошко-психолошка служба

Октобар
Током године

Секретар,Педагошкопсихолошка служба
Одељенски старешина
Одељенске старешине млађих
разреда
Одељенске старешине

Током године

Педагошко-психолошка служба
Одељенске старешине

Током године

Током године

Директор,секретар,
Одељенске старешине
Предметни наставници
Педагошко психолошка служба
Родитељи

Март,Април

Одељенске старешине
Педагошко психолошка служба

Током године
октобар

Одељенске старешине
Предметни наставници
Педагошко психолошка служба

Током године

Одељенске старешине
Предметни наставници
Педагошко-психолошка служба

Август

Одељенске старешине
Педагошко-психолошка служба

Прво
полугодиште
Током године

Одељенски старешина
Одељенске старешине
Педагошко-психолошка служба
Тимови у школи
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12.14.План рада заштите животне средине
Координатор тима је Драгана Бабовић, наставник хемије
Садржај

Време

Носиоци

Покретање иницијативе са представницима локалне заједнице у циљу
прављења мреже за прикупљање рециклажних сировина.

целе године

чланови

Осмишљавање и писање пројеката

IX-VIII

чланови

Чишћење школског дворишта и околине

XI,XII,I

чланови

Засађивање цвећа у школским двориштима

X-V

чланови

Сарадња са стручним друштвима, институтима, предузећима

целе године

чланови

Сарадња са медијима

целе године

чланови

Организација излета у природу, фото-сафари

IX-X-IV-V-VI

чланови

Израда еколошких табли и промотивног материјала

IX-X-IV-V-VI

чланови

Израда паноа на тему екологије у циљу презентовања нашег рада

целе године

чланови

Уређивање огласне табле

целе године

чланови

Анимирање ученика на актуелне теме

целе године

чланови

Учешће и реализација пројекта ,,Велика наука у малим школама''

целе године

чланови

Обележавање датума 16.09. ,,Међународни дан очувања озонског
омотача''

целе године

чланови

Обележавање важног датума 1.1. ,,Светски дан вегетације''

I

чланови

Обележавање важног датума 2.3.,,Светски дан воде''

III

чланови

Обележавање важног датума 22.4. ,,Дан планете Земље''

IV

чланови

Обележавање важног датума 22.05. ,,Биолошка разноврсност''

V

чланови

Обележавање важног датума 31.05. ,, Дан без дуванског дима''

V

чланови

Обележавање важног датума 5.6. ,,Светски дан животне средине''

VI

чланови
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12.15. План рада Клуба родитеља и наставника
Координатор Клуба : Мирјана Матовић, наставник енглеског језика
Активност

Реализатори

Време

Упознавање чланова Клуба са планом рада

Директор школе, родитељи,
наставници

септембар

Одлазак на Сајам књига

Директор школе, родитељи,
ученици, наставници
Предавачи: еминентни
стручњаци, професори,
лекари,...
Родитељи, ученици и
наставници

октобар

Трибине и предавања о образовању,
васпитању, здрављу,....
Организовање хуманитарних акција

током године

током године

Учешће родитеља у прославама у Брезни,
Теочину, Прањанима, Каменици,
Срезојевцима

Директор школе, родитељи,
локална заједница, ученици,
наставници

током године

Укључивање клуба родитеља у организовање
школске славе - Савиндана

Директор школе, родитељи,
локална заједница, ученици,
наставници

27. јануар

Организација едукативних радионица

Директор школе, родитељи,
ученици, наставници
Директор школе, родитељи,
ученици, наставници

током године

Родитељи и наставници

јун – август 2020.

Организација излета
Анализа рада у току школске године и давање
предлога за израду новог плана рада Клуба
родитеља и наставника
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12.16.План рада сарадња са породицом
Координатор рада је Данијела Ракићевић, педагог
Облици садарње
Информативни

Активност
Инфотмисање родитеља о постигнићима,
владњу ученика и текућа питања на ниву
одељења
Информисање и доношења одлуке

Време
током године

Носиоци
Одељењске
старешине

током године

Релевантне информације о унапређењу
образовно-васпитног рада
Информације о потребној документацији
за упис ученика
Разговор са родитељима приликом
тестирања ученика за полазак у школу
Отворена врата будућих првака

током године

ОС, педагог,
психолог
ОС, педагог,
психолог
ППС и секретар

Запажања, препоруке, размена утисака
Предавања за родитеље
Консултације, саветовање породице
,усмене препоруке за рад ученика код куће
Формирање радних навика на почетку
школовања за 1.разред
Технике учења,радне навике и адапрација
на 5.разред за 4.разред
Обука за родитеље за попуњавање листе
жеља
Теме прилагођене по разредима ученика и
потребе родитеља
Процена постигнућа, постављање
краткорочних и дугорочних циљева за
развој ученика, евалуација
Манифестације у школи(турнири,
прославе, фестивали)
Превоз ученика на такмичења општинска,
окружна, републичка

током године
током године
током године

ППС,секретар
школе
Директор,
учитељ,ППС
ОС, ППС
педагог
ПН, ОС

септембар

Педагог,психолог

септембар

Педагог,психолог

април-мај

педагог,психолог

током године

Педагог,психолог

током године

Директор школе,
ОС, ППС.

Октобар,
јануар,мај
током године

Директор школе,
ОС, ППС
Директор школе,
ОС, ППС.

април
април-мај
март

Саветодавни

Едукативни

Учешће у реализацији
образовно-васпитног рада

123

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

2019-2020.

. 12.17. План подршке новопридошлим наставницима
Област

Активност

Динамика

Информативни разговор
Подршка
новопридошлим Информисање наставника о
наставницима
организацији рада школе, законском
регулативом и планом и програмом
Набавка литературе и уџбеника

Директоr
Током године
Током године

Директо школе, секретат
педагошко-психолошка сл

током године

помоћник директора

Упознавање наставника са колективом,

Подршка
наставника
који долазе из
других школа

Упућивање на фах колегом
Упознавање наставника са ученицима
Упућивање наставника са обавезама,
распоредом часова, законском
регулативом
Сарадња са чловима стручних већа
Сарадња са колегама из других школа
на нивоу округа

Подршка
наставника
приправницима

Помоћ у писању годишњег,
оперативног и припреме за час
Упознавање са Правилником о
оцењивању ученика
Упознавање за Заском о основној
школи, поесбним колективним
уговором и др.

Носиоци

директор школе, помоћник
директора, педагог
Током године
Током године

педагог
секретар школе, директор и
педагог
руководиоци стручних већа

Током године
током године

наставници

Током године

педагог

октобар

педагог
директор, секртар
Педагошко-психолошка служба

Током године
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13 .ОБЛАСТИ СМОВРЕДНОВАЊА
ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ОБЛАСТИ –НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2019-2020.

2.3. Ученици
стичу знања,
усвајају
вредности,
развијају
вештине и
компетенције
на часу

показатељ
2.1.1.Ученику су
јасни циљеви
часа/исходи и
зашто то што је
планирано треба да
се научи.
2.1.2. Ученик
разуме објашњење,
упутства и кључне
појмове
2.1.3. Наставник
успешно
структуира и
повезује делове
часа користећи
различите
методе(облике
рада, технике,
поступке) односно
спроводи обуку у
оквири
занимања/профила
у складу са
специфичним
захтевима радног
процеса
2.1.5.Наставник
усмерава
интеракцију међу
ученицима тако да
је она у функцији
учења
2.3.1.Активност
ученика показује
да су разумели
предмет учења на
часу, умеју да
примене наученои
образложе како су
дошли до решења.

активност
-посете часаова
на нивоу
стручних већа
-писана припрема
-анализа часа
-извештај са часа
-мини тест
-квиз
-анализа теста
-замена
наставника и
одељења
анализа часа
-припрема за час
-извештај са часа
-анализа часа
-мини тест на
крају

-посета часа
-анализа часа
-извештај са часа
препорука
-иницијални тест
-тестови знања на
крају године
-анализа теста
упитник
оптерећености
ученика
-анализа
упитника

циљ

Побољшање продукта учења, усавршавање наставника (пратити иновације у настави, повећана
сатарња са свим актерима процеса образовања и васпитања)

Стандард
2.1.Наставник
ефикасно
управља
процесом
учења на часу

време
током
године

носиоци
директор
школе

током
године

наставници,
учитељи

другом
наставни
полугоди- кадар
ште

током
године

на
почетку
школске
године и
на крају
школске
године

ученици,
наставници
учитељи,
педагог

Координатор тима : Данијела Ракићевић, педагог
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ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ОБЛАСТИ –ЕТОС У ШКОЛСКОЈ 2019-2020.
ПЛАН ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА САМОВРЕДНОВАЊА - ЕТОС
стандард

показатељ

активност

циљеви

5.2.
Резултати
ученика и
наставника се
подржавају и
промовишу

5.2.1. Успех
сваког
појединца,
групе или
одељења
прихвата се и
промовише
као лични
успех и успех
школе

-састанак тима и
подела задужења
-осмишљавање
анкете
-спровођење
анкете
-анализа
анкетирања
-израда интерног
правилника о
награђивању
одељења,
ученика и
наставника
-промоција
резултата и
упознавање
околине са
резултатима
-проналажење
спонзора и
донатора за
награде
-израда паноа
најуспешнијих
учесника
-израда
извештаја о раду
тима

-развијање
такмичарског духа
код ученика
-мотивисање ученика
за укључивање у рад
секција, ваннаставних
активности и
такмичења
-осмишљавање
различитих
активности за ученике
-промоција резултата
и упознавање околине
са њима
-укључивање ученика
са посебним
потребама у поједине
активности њима
прилагођене

5.2.2. школи
се примењује
интерни
систем
награђивања
ученика и
запослених за
постигнуте
резултате
5.2.3. У
школи се
организују
различите
активности за
ученике у
којима свако
има прилику
да постигне
резултат,
успех

носиоци а
ктивности
-директор школе
-педагошкопсихолошка служба
-наставници
-ученици
-Савет родитеља
-Клуб родитеља и
наставника
-Школски одбор
-представници
локалне заједнице
-привредна друштва и
компаније, приватни
предузетници (
потенцијални
спонзори и донатори)

5.2.4.
Ученици са
сметњама у
развоју и
инвалидитето
м учествују у
различитим
активностима
установе

Координарот тима: Бранка Рајчевић
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14. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
Координатор: Зоран Пантовић, директор школе
Циљ:
• презентација школе у јавности, задржавање и унапређење позиције школе
Исходи:
• већи прилив ученика у 1. разреду
• већи прилив ученика у старијим разредима
• добијање финансијске подршке за побољшање услова рада у школи
• добијање финансијске подршке за различите пројекте
Учесници:
• ученици
• родитељи
• наставници
• педагог и психолог
• директор школе
Активности:
• предавања
• радионице
• пројектни дани Еко-школе
• школски Фестивал науке
• позоришне представе
• израда и презентација рекламног материјала
• школске представе
• писање чланака за новине
• давање изјава за новине
• учествовање у радио и ТВ емисијама
• посете вртићима и школама
• посете различитим институцијама у земљи и иностранству
Летопис школе
За уређивање Летописа задужена је Гордана Поповић, библиотекар.
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15. ИНТЕРНО ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Квалитет реализације Годишњег плана континуирано прате директор, помоћник директора, педагог,
психолог,руководиоци актива и већа, Савет родитеља и Школски одбор.

Активност

Носиоци

Контрола Дневника рада

педагог,директора

Контрола Матичних књига

Секретар школе, директор

Праћење рада продуженог боравка

директор, педагог, руководилац већа млађих
разреда

Праћење рада ОЗ и ОС

Директор, педагог,

Праћење часова редовне, додатне и допунске
наставе

директор, педагог

Праћење отворених, огледних и
мултидисциплинарних часова

руководиоци стр. група и већа,педагог,
психолог, директор,

Праћење рада секција

директор,педагог

Увид у резултате ученика на крају сваког
класификационогпериода

директор, наставници, руководиоци стр. група и
већа
педагог, психолог

Увид у резултате ученика на крају школовања –
при упису усредњу школу

директор, руководиоци стр. група и већа
педагог, психолог

Статистички показатељи: број ученика који
долазе у школу иодлазе из ње, резултати
такмичења, број повреда у току школскегодине...

Директор, педагог, психолог

Контрола извођења екскурзија

Директор, педагог, психолог

Контрола рада кухиње

Шеф рачуноводства, секретар школе
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Осим наведене интерне евалуације која ће се вршити током целе године, очекујемо евалуацију од
стране Савета родитеља, Школског одбора, локалне заједнице, инспектора и просветних саветника
Министарствапросвете, науке и технолошког развоја. Најважнија ће нам ипак бити евалуација од стране наших
ученика коју ћемовршити кроз различите анкете и упитнике и кроз пројекат самовредновања.
Праћење и евалуација Годишњег плана рада
Прaћeњeoствaривaњa Гoдишњeг плана рaдa шкoлe вршићe дирeктoр шкoлe, пoмoћник дирeктoрa
шкoлe, Стручни актив за развој школског програма.
У циљу рeaлизaциje и прaћeњa рeaлизaциje Гoдишњeг прoгрaмa рaдa шкoлe, свaкoг мeсeцa сaчињaвa сe
Meсeчни кaлeндaр aктивнoсти.
Meсeчни кaлeндaр сaдржи:
сaстaнкe свих oргaнa у шкoли, пoсeбнo стручних oргaнa, рoдитeљскe сaстaнкe, сaстaнкe дeчjих
oргaнизaциja;
прoслaвe и мaнифeстaциje;
културнeaктивнoсти;
пoсeтe, излeтe и eкскурзиje;
aкциje друштвeнo-кoриснoг рaдa
У плaн сe унoси врeмe рeaлизaциje, мeстo и нoсиoци пoслa. Плaн сe истичe нaoглaсну тaблу.
У плaн сe унoси рeaлизaциja зa свaку aктивнoст.
Нaoснoву oвих пoдaтaкa и извeштaja кoje нaстaвници сaчињaвajу пeриoдичнo, нa стручним oргaнимa и
Шкoлскoм oдбoру врши сeaнaлизa рaдa, првeнствeнo успeхa учeникa и прeдлaжу кoнкрeтнe мeрe и зaдужeњa
зaпoбoљшaњe рaдa.
O кoмплeтнoм рaду у шкoли вoди сe прoписaнa пeдaгoшкa дoкумeнтaциja, a извeштajи сe дoстaвљajу
нajeдинствeним oбрaзцимa кoje шкoлa сaчињaвa.

Инструменти праћења су:
Облик

Период

Задужења

Непоседни увид (присуство часовима, седницама
стр.органа)

стално

Директор, ППС,
ОС.

Извештаји ОСо реализацији ГПРШ

тромесечно

ОС

Извештај тимова за самовредновање

Крај
шк.године

координатори

Извештаји стру.актива о реализацији ГПРШ

јун

руководиоци

Извештаји наставника о реалзацији ГПРШ

полугодишње

Директор,ППС

Извештај руководећих и стручних органа

полугодишње

Директор,ППС

Квантитативна и квалитативна анализа реализације
ГПРШ

полугодишње

директор

У Прањанима, 13.9.2019.
Председник Школског одбора
_________________________________
Данијела Ракићевић

Директор школе
______________________________
Зоран Пантовић
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ПРИЛОГ:
-САСТАВ И ЧЛАНОВИ ТИМОВА У ШКОЛИ
-РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШК.2017/2018.ГОДИНУ I-IV
-РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШК.2017/2018.ГОДИНУ V-VIII
-СТРУКТУРА О 40-ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ

17. Прилози уз Годишњи план рада школе
Сaстaвни дeo Гoдишњeг плана рaдa шкoлe су:
1. Индивидуaлни плaнoви нaстaвникa пo рeшeњу o чeтрдeсeтo чaсoвнoj рaднoj нeдeљи (редовна настава,
изборна настава, додатна и допунска настава и ваннаставне активности-секције).
2. План реализације школског спорта
3. Индивидуaлни плaнoви стручних сaрaдникa;
4. Лични плaнoви стручног усавршавања
5. База стручног усавршавања
6. Индивидуални образовни планови ученика са потребом за додатном подршком.
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ЧЛАНОВИ И ТИМОВИ У ШКОЛИ
Састав тимова и актива: Зоран Пантовић, директор школе
Назив

1.Стручни актив за развој школског програма

2.Стручни актив за школско развојно планирање

3.Тим за самовредновање

4.Тим за заштиту ученика од насиља
Прањани

4.1.Тим за заштиту ученика од насиља
Брезна

4.2.Тим за заштиту ученика од насиља
Каменица

Чланови
1.Данијела Ракићевић-координатор
2.Милева Глишић
3.Горица Ристановић
4.Јелена Александров
5.Ана Зарић
6.Вера Трнавац
7.Тамара Богдановић
1.Зоран Пантовић, координатор
2.Мирјана Маћић
3.Данијела Ракићевић
4.Слободанка Гавриловић
5.Бранка Рајчевић
6.Ана Зарић
7.Тамара Богдановић
1.Гордана Поповић, координатор
2.Зоран Пантовић
3.Недад Тешовић
4.Данијела Ракићевић
1.Милева Глишић-координаторДан
2.Зоран Пантовић
3.Данијела Ракићевић
4.Јелена Дрманац
5.Драган Алуровић
6. Данијела Милошевић СР
7. Снежана ВеселиновићСР
8. Милица Веселиновић 7-1 УП
9. Алекса веселиновић 8-1 УП
1. Славица Јовићевић – Бабовић координатор
2.Зоран Пантовић
3.Данијела Ракићевић
4.Јелена Дрманац
5.Ненад Тешовић
6.Срећко Брковић СР
7.Ђоловић Јелка СР
8.Ђорђе Вујаноћ 8-3, УП
9.Сретен Ђоловић 8-3, УП
1.Бојан Ђуровић координатор
2.Зоран Пантовић
3.Данијела Ракићевић
4.Јелена Дрманац
5 Слободанка Гавриловић
6.Виолета Гајевић СР
7.Маријана Маџревић СР
8.Стефан Маџаревић 7-2, УП
9.Софија Стојановић 8-2, УП
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Назив
5.Стручни Тим за Инклузивно образовање

6.Тим за стручно усавршавање
7.1. Тим ИОП за 1/2 чине:

7.2. Тим ИОП за 3/1 чине:

7.3.Тим ИОП за 5-1 чине:

8.Тим за завршни испит

9.Тим за писање пројекта
10. Тим за културне активности
11.Тим за нормативну делатност и распоред
часова
12.Тим за еколошко и естетско уређење

13.Тим за новопридошле наставнике

2019-2020.

Чланови
1.Данијела Ракићевић-координатор
2. јелена Дрманац -координатор
3.Славица Јевтовић
4.Јелена Александров
5.Драган Алуровић
1.Данијела Ракићевић-координатор
2.Милева Глишић
3.Горица Ристановић
4.Ана Зарић
1.Бојан ђуровић-координатор
2.Бранка Станојевић
3. Јелена Дрманац
4.Пантелија Мићовић/отац
1. Мирјана Маћић координатор
2.Јелена Дрманац
3.Милош Јочовић/отац
4.Тамара Богдановић
1. Велимир Александров, координатор
2.Јелена Дрманац
3. Мајка
4.Тамара Богдановић
1.Зоран Пантовић-координатор
2.Гордана Поповић
3.Данијела Ракићевић
4.Драгана Лечић
5.Жаклина Трифуновић
6.одељ.старешине осмог разреда
1 Зоран Пантовић.-координатор
2.Ивана Чоловић
3.Мирјана Матовић
1.Горица Ристановић-координатор
2.Слободанка Гавриловић-кооргинатор
3.Славица Јовићевић-Бабовић-кординатор
1.Зоран Пантовић-координатор
2.Драган Алуровић
3.Слободанка Гавриловић
4.Ненад Тешовић
1.Јелена Гујаничић, координатор
2.Ненад Тешовић
3.Бојан Ђуровић
4.Гордана Поповић
1.директор школе
2.помоћник директора
3.педагошко-психолошка служба
4.секретар
5.представници стручних већа
6.чланови стручних већа
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Назив
14.Тим за новопридошле ученике

15.Тим за хуманитарну активност
16.Тим за ученичке екскурзије
17.Тим за ђачку кухињу
18.Тим за појачан васпитни рад

19. Тим за Годишњи план и
Годишњи извештај о раду школе
20. Тим за професионалну оријентацију

2019-2020.

Чланови
1.директор школе
2.помоћник директора
3.педагошко-психолошка служба
4.секретар
5.одељењски старешина
6.чланови одељењског већа
1.Мирјана Маћић координатор
2.одељењске старешине млађих разреда
3.одељењске старешине старијих разреда
1.Велимир Александров координатор
2.Бојан Ђуровић
1.Бранка Рајчевић координатор
2.Слободанка Гавриловић
3. Ненад Тешовић
1.одељењски старешина
2.родитељ
3.ППС
4.тим за насиље
5. сарадња са другим институцијама
1.Данијела Ракићевић координатор
2.Зоран Пантовић
3.Гордана Поповић
4.Жаклина Трифуновић
1.Ивана Милекић координатор
2.одељењске старешине 7.и 8.разреда

1.Зоран Пантовић, координатор
2.Данијела Ракићевић
3.Јелена Дрманац
4.Бојан Ђуровић
21.Тим за обезбеђивање квалитета и развој
5.Ненад Тешовић
установе- формирање, делокруг рада
6.Снежана Веселиновић
7.Драгана Лечић
8.Мирослав Вујанић
9.Лука Вуковић
Остала задужења
-Вођење записника Наставничког већа
-Ученички парламент
-Вршњачки тим

1.Горица Ристановић
1.Данијела Ракићевић координатор
2.Ивана Милекић координатор
3.Славица Јовићевић Бабовић координатор
1.Јелена Дрманац - координатор
2.Бојан Ђуровић
3.Ненад Тешовић
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ТИМОВИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ (ПРОШЛЕ ГОДИНЕ СУ БИРАНИ НОВИ)
Назив области самовредновања

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

ЕТОС

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ
И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА И РУКОВОЂЕЊЕ
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Чланови
1.Мирјана Маћић, координатор
2.Славица Јевтовић
3.Душан Милосављевић
4. Драган Алуровић
5.Никола Гавриловић
6. Марко Станојевић
7.Милена Томовић
1.Данијела Ракићевић, координатор
2.Милева Глишић
3.Горица Ристановић
4.Јелена Александров
5.Марко Пантовић
6.Бранка Станојевић
7.Драгана Бабовић
1.Слободанка Гавриловић, координатор
2.Бојан Ђуровић
3.Милица Милојевић
4.Ружица Томанић
5.Мирјана Матовић
6.Ивана Милекић
7.Милка Обренић
1.Ана Зарић, координатор
2.Бојана Рацић
3.Дарко Главоњић
4.Славица Јовићевић-Бабовић
5.Ненад Тешовић
6.Дејан Јеверица
7.Јасмина Павловић
1.Бранка Рајчевић, координатор
2.Гордана Поповић
3.Снежана Голубов
4.Велимир Александров
5.Драгана Лечић
6.Милан Копривица
7.Маријана Марковић
1.Тамара Богдановић, координатор
2.Милка Јоровић
3.Ивана Чоловић
4.Вера Трнавац
5.Ана Миловановић
6.Јелена Дрманац
7.Катарина Костић

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
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РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МАТИЧНУ ШКОЛУ +A1:O18AA1:O17
ПРВИ РАЗРЕД
Одељењски старешина : Славица Јевтовић

I-1
рб.ч
ас
1

ДРУГИ РАЗРЕД

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Енглески језик

Физичко
васпитање

Српски језик

Математика

Ликовна
култура

Српски језик

Математика

Музичка
култура

Свет око нас

4

Пројектна
настава

Физичко
васпитање

Свет око нас

Физичко
васпитање

Допунска
настава

5

Слободне
активности

ЧОС

Верска
настава

Енглески
језик

2

3

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Одељењски старешина Мирјана Маћић

III-1
рб.ч
ас

понедељак

уторак

среда

Одељењски старешина: Драган Алуровић

II-1
рб.ч
ас.

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2

Енглески језик

Српски језик

Математика

Верска
настава

Математика

3

Математика

Свет око нас

Музичка
култура

Српски језик

Ликовна
култура

4

чос

Пројектна
настава

Енглески
језик

Свет око нас

Ликовна
култура

5

Дан отворених
врата

Физичко
васпитање

Допунска
настава

Физичко
васпитање

Физичко
васпитање

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Одељењски старешина Бранка Рајчевић

IV-1

четвртак

петак

рб.ч
ас.

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1

Српски језик

Енглески језик

Физичко
васпитање

Математика

Српски језик

1

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2

Математика

Српски језик

Верска
настава

Енглески
језик

Математика

3

Енглески
језик

Српски језик

Природа и
друштво

Ликовна
култура

3

Музичка
култура

Физичко
васпитање

Математика

Физичко
васпитање

Природа и
друштво

Физичко
васпитање

Музичка
култура

Физичко
васпитање

Ликовна
култура

4

Ликовна
култура

Енглески
језик

Природа и
друштво

Српски језик

Народна
традиција

Допунска
настава

Од играчке
до
рачунара

Верска
настава

Слободне
активности

5

Ликовна
култура

чос

Слободне
активности

Додатна
настава

Физичко
васпитање

4

Природа и
друштво

5

чос

Математика
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РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ИО- КАМЕНИЦА
ПРВИ РАЗРЕД
Одељењски старешина : Бојан Ђуровић

I-2
рб.час.

понедељак

уторак

среда

ДРУГИ РАЗРЕД
Одељењски старешина: Милица Милојевић

II-2

четвртак

петак

рб.час.

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1

Математика

Српски
језик

Математика

Математика

Математика

1

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

2

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Српски језик

2

Српски језик

Математика

Енглески
језик

Математика

Математика

3

Свет око нас

музичко

Свет око нас

Енглески
језик

ликовно

3

Свет око нас

Музичка
култура

Енглески
језик

Свет око нас

Ликовна
култура

4

физичко

физичко

физичко

Енглески
језик

чос

4

Физичко
васпитање

пројектна

Српски језик

Свет око нас

Ликовна
култура

5

пројектна

слоб

допунска

5

ЧОС

Слободне
активности

верска

Физичко
васпитање

Физичко
васпитање

верска

6

6

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Одељењски старешина Бојан Ђуровић

III-2
рб.час.

понедељак

уторак

среда

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Одељењски старешина Милица Милојевић

IV-2

четвртак

петак

рб.час.

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1

Математика

Српски
језик

Математика

Математика

Математика

1

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

2

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Српски језик

2

Српски језик

Математика

Енглески
језик

Математика

Математика

3

Природа и др

музичко

природа и др.

Енглески
језик

ликовно

3

Природа и
друштво

Музичка
култура

Енглески
језик

Природа и
друштво

Ликовна
култура

4

физичко

физичко

физичко

Енглески
језик

ликовно

4

Физичко
васпитање

Народна
традиција

Српски језик

Физичко
васпитање

Ликовна
култура

5

народна трад.

слоб

допунска

5

ЧОС

Слободне
активности

верска

6

чос

верска

6
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активности

Физичко
васпитање
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РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ИО- БРЕЗНА
ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

Одељењски старешина : Ненад Тешовић

I-3
рб.час.

понедељак

1

Српски језик

2

уторак

среда

четвртак

Верска
настава

Српски језик

Математика

Математика

Математика

Математика

3

СОН

Српски језик

4

Музичка
култура

5

ЧОС

Одељењски старешина: Ненад Тешовић

II-3
петак

рб.час.

понедељак

Ехглески
језик

1

Математика

Српски језик

Енглески
језик

2

СОН

Физичко
васпитање

Српски језик

Физичко
васпитање

Физичко
васпитање

Ликовна
култура

Допунска
настава

Слободне
активности

уторак

среда

четвртак

петак

Верска настава

Математика

Српски језик

Ехглески
језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Математика

Енглески
језик

3

СОН

Математика

СОН

Физичко васп

Математика

Математика

4

Музичка
култура

Физичко
васпитање

Физичко
васпитање

Ликовна
култура

Српски језик

Пројектна
настава

5

ЧОС

Допунска нас

Слободне а

Ликовна кул

Пројектна
настава

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ИО- БОГДАНИЦА
ДРУГИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Одељењски старешина : Милена Томовић

II-4

Одељењски старешина: Милена Томовић

IV-4

рб.час.

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

рб.час.

понедељак

1

Српски језик

Математиика

Српски језик

Математика

Српски језик

1

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3

Свет око нас

Музичка
култура

Веронаука

Енглески
језик

Ликовна
култура

3

Природа и
друштво

Музичка
култура

Веронаука

Енглески
језик

Ликовна
култура

4

Физичко

Пројектна
настава

Свет око нас

Енглески
језик

Ликовна
култура

4

Физичко
васпитање

Природа и
друштво

Енглески
језик

Ликовна
култура

5

ЧОС

Физичко
васпитање

Физичко
васпитање

5

ЧОС

6

6
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Од играчке до
рачунара
Физичко
васпитање

среда

Физичко
васпитање

четвртак

петак
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РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ИО- ГОЈНА ГОРА
ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

Одељењски старешина : Катарина Шишовић

I-5

Одељењски старешина: Вера Трнавац

II-5

рб.час.

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

рб.час.

понедељак

1

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

1

Српски језик

2

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2

3

Свет око нас

Енглески
језик

Ликовно

Свет око нас

Музичко

4

Физичко

Енглески
језик

Верска нас

Физичко

5

ЧОС

Слоб.актив.

Допунска

среда

четвртак

петак

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

3

Свет око нас

Пројектна

Свет око нас

Музичко

Ликовно

Физичко

4

Физичко

Физичко

Верска

Физичко

Ликовно

Пројектна

5

Енглески језик

6

Енглески језик

6

ТРЕЋИ РАЗРЕД
III-5
рб.час. понедељак

Одељењски старешина Вера Трнавац
уторак
среда
четвртак
петак

IV-5
рб.час. понедељак

уторак

ЧОС

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Одељењски старешина Вера Трнавац
уторак
среда
четвртак
петак

1

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

1

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

2

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

2

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

3

Природа и
дру.

Народна
трад.

Природа и
дру.

Музичко

Ликовно

3

Природа и
дру.

Народна трад.

Природа и
дру.

Музичко

Ликовно

4

Физичко

Физичко

Верска

Физичко

Ликовно

4

Физичко

Физичко

Верска

Физичко

Ликовно

ЧОС

5

Енглески језик

6

Енглески језик

5
6

Енглески
језик
Енглески
језик

137
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РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ИО- КОШТУНИЋЕ
ДРУГИ РАЗРЕД
Одељењски старешина : Ана Миловановић

II-6
рб.ча
с.

понедељак

уторак

среда

1

Математика

Српски
језик

2

Српски језик

Математика

3

Ликовна
култура

Енглески
језик

Свет око
нас

4

Ликовна
култура

Енглески
језик

Физичко
васпитање

5

Народна
традиција

Верска
настава

Математик
а
Српски
језик

понедељак

уторак

петак

рб.
час.

понедељак

Српски
језик

Математика

1

Српски језик

Математика

Српски језик

2

Свет око нас

Физичко
васпитање
Слободне
активности

четвртак

Музичка
култура

среда

четвртак

петак

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3

Ликовна
култура

Енглески језик

Физичко
васпитање

4

Ликовна
култура

Енглески језик

ЧОС

5

Народна
традиција

Верска настава

среда

четвртак

петак

1

Српски
језик

Математика

Српски
језик

Математика

Српски језик

2

Математика

Српски језик

Математика

Српски
језик

Математика

3

Ликовна
култура

Енглески
језик

Природа и
друштво

Музичка
култура

4

Ликовна
култура

Енглески
језик

5

Народна
традиција

Верска
настава

Физичко
васпитање

Одељењски старешина: Ана Миловановић

III-6

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Одељењски старешина Ана Миловановић

IV-6
рб.
час.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Природа и
друштво

Физичко
васпитање

Физичко
васпитање

Слободне
активности

ЧОС
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уторак

Природа и
друштво
Физичко
васпитање

Музичка
култура

Природа и
друштво

Физичко
васпитање

Физичко
васпитање

Слободне
активности

ЧОС

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

2019-2020.

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ИО- ТЕОЧИН
ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

Одељењски старешина : Ана Зарић

I-7
рб.час.

понедељак

1

Српски језик

2

уторак

Одељењски старешина: Саша Васиљевић

II-7

среда

четвртак

петак

рб.час.

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

Верска

Српски језик

Математика

Српски језик

1

Српски језик

Верска настава

Математика

Српски језик

Математика

Математика

Математика

Математика

Српски језик

Математика

2

Математика

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

3

Свет око нас

Српски језик

Пројектна

Свет око нас

Ликовно

3

Свет око нас

Енглески језик

Пројектна
нас

Свет око нас

Музичка
култура

4

Музичко

Енглески
језик

Физичко

Физичко

ЧОС

4

Ликовна
култу

Српски језик

ЧОС

Допунска
наст

Физичко

5

Физичко

Енглески
језик

5

Ликовна
култ

Математика

Физичко

Допунска

6

6

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Одељењски старешина Ана Зарић

III-7
рб.час.

понедељак

1

Српски језик

2

среда

четвртак

петак

Верска

Математика

Српски језик

Математика

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

3

Природа и
дру.

Српски језик

Народна
трад

Природа и
дру.

Ликовно

4

Физичко

Енглески
језик

Физичко

Физичко

Ликовно

Допунска

ЧОС

5

уторак

Енглески
језик

6
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РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ИО- СРЕЗОЈЕВЦИ
ДРУГИ РАЗРЕД
Одељењски старешина : Ружица Томанић

II-8
рб.
час

понедељак

1

Математика

Српски
језик

Математика

2

Српски
језик

Математика

3

Сон/

4
5
6

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Одељењски старешина: Ружица Томанић

IV-8
петак

рб.
час.

понедељак

Српски
језик

Математика

1

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски
језик

2

Српски
језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Музичко

Свет око нас

Ликовно

Енглески
језик

3

ПИД

Музичко

ПИД

Ликовно

Енглески
језик

Физичко

Верска

Пројектана/нт

Лилковно

Енглески
језик

4

Физичко

Верска

Народна трад.

Ликовно

Енглески
језик

ЧОС

Физичко

Допунска

Физичко

5

ЧОС

Физичко

Допунска

уторак

среда

четвртак

6
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четвртак

петак
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РАСПОРЕД ЧАСОВА- ИО БРЕЗНА
рб.

име и презиме
наставника

1 Славица Ј.Бабовић
2 Бранка Станојевић
3 Тамара Богдановић
4 Ивана Чоловић
5 Душан Милосављевић
6 Марко Станојевић
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ивана Милекић
Велимир Александров
Милка Јоровић
Драгана Бабовић
Јасмина Павловић
Катарина Костић
Милка Обренић
Милка Обренић
Милка Обренић
Дејан Јеверица
Дејан Јеверица
Милан Копривица
Милан Копривица
Драгана Бабовић
Ивана Милекић

22 Драгана Бабовић
23 Дејан Јеверица

наставни
предмет
Српски
језик
Енглески
језик
Енглески
језик
Немачки
језик
Ликовна
култура
Музичка
култура
Историја

разред/
одељење

ОС

укупно
часова

1

2

V-VIII

VIII

17

6

7

V-VIII

8

8

5

I-II

2

V-VIII

VI

5

V-VIII

5

V-VIII

ТИО

VIII

Информатика

V-VIII

ФВ

VIII

ФИЗВ

VI-VII

ИС

VIII

ФИЗВ

V

ГВ

V-VIII

СЖУП
Чувари
природе
Шах

VII

7
7
6
4
16
8
6
2
4
2
6
1
3
2
1

VI

1

V

1

Географија

V-VIII

Физика

VI-VIII

Хемија

VII-VIII

Математика

V-VIII

Биологија

V-VIII

ТИТ

V-VII

VII
V

7

7

1

2

5

8

УТОРАК
3 4 5

6

7

1

2

3

6

8

5

СРЕДА
4 5
7

8

6

7

1

7

2
5

ЧЕТВРТАК
3 4 5
6

6

7

7

6

ПЕТАК
4 5

1

2

3

8

6

5

7

6

8

7

5

6

7

1,2 1,2

8

V-VIII

ПОНЕДЕЉАК
3 4 5 6

5
7

8

7

6

8

5

6

8

5

5

7

7

8

5

6

8

5

5

6

8

5

6
6

6
8
8

8

6
7

6

7

7

8

7
6

6
7

8

5
8

8

7
5

8

7

8

7

8

7

5

6

7

7

8

7
6

8
6

6

5

6
7
5

6

7

8

7

6

8

8
6

6
5

5
7

8

5
6

7
5

8
7

7

7

6
8

5

5

5
5,6,7,8

7
6
5

податак унео:
Данијела Ракићевић, педагог

143

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

2019-2020.

СТРУКТУРА О 40-ТО ЧСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ У Ш КОЛСКОЈ 2019-2020.
РБ.

Име и презиме
наставника

предмет који
предаје

одељење

Степен
стручности

Стаж

Обавезна
настава

Изборна
настава

допунска
настава

додатна
такмичење
настава

слоб.
акт.

спор.
актив

припрема
за полаг.
испита

Ескурз.

ЧОС/
ЧОЗ

Припрема
за рад

рад у
струч.
Орган.

стр.
усав.

сарадња
дежурс.
са родит.

остали
послови

1

Горица Ристановић

Српски језик

V-VIII/1

VII

17

1

1

1

1

1

10,5

1

1

1

2,5

2

Слободанка Гавриловић

Српски језик

V-VIII/2

VII

17

1

1

1

1

1

10,5

1

1

1

2,5

3

Славица Ј.Бабовић

Српски језик

V-VIII/3

VII

17

1

1

1

1

1

10,5

1

1

1

2,5

4

Тамара Богдановић

Енглески језик

I-VIII/138

VII

20

1

1

1

1

12

1

1

1

1

5

Бранка Станојевић

Енглески језик

V-VIII/3267

VI

22

1

1

12

1

1

1

1

6

Мирјана Матовић

Енглески језик

VII-VIII/1

VII

10

½

½

7

Ивана Чоловић

Немачки језик

VII-VIII/1

VII

12

½

½

8

Бојана Рацић

Немачки језик

V-VI-12

IV

12

½

½

9

Ивана Милекић

Историја

V-VIII/231

VII

15

10

Јелена Александров

Историја

VI-VIII/1

VII

6

1

11

Велимир Александров

Географија

V-VIII/123

VII

21

1

12

Душан Милосављевић

Ликовна култура

V-VIII/123

VII

15

1

13

Марко Станојевић

Музичка култура

V-VIII/123

VII

15

1

14

Милка Јоровић

Физика

VI-VIII/123

VII

18

15

Маријана Марковић

Биологија

VII-VIII/1

VII

4

16

Катарина Костић

Биологија

V-VI/123

VII

20

1

17

Драгана Бабовић

Хемија, ГВ

VII-VIII/123

VII

12

3

18

Милева Глишић

Математика

V-VIII/1

VII

16

1

1

19

Марко Пантовић

Математика

V-VIII/2

VII

16

1

20

Јасмина Павловић

Математика

V-VIII/3

VII

16

1

21

Милка Обренић

ТИТ, ТИО, Инфор. V-VIII/32

VII

22

Драгана Лечић

ТИТ, ТИО, Инфор. V-VIII/12

23

Милољуб Ристановић

ФИЗВ,ФВ, ИС

24

Дејан Јеверица

25
26

½

½

1

7

1

8

1

1

8

1

1

1

7,5

1

1

1

3

1

10,5

1

1

1

2,5

7,5

1

1

1

3,5

7,5

1

1

1

3,5

9

1

1

1

3

10

1

1

1

3

6

1

1

1

1

1

10

1

1

1

4

1

1

10

1

1

1

4

1

1

1

1

10

1

1

1

2

20

1

1

1

1

10

1

1

1

3

VII

18

1

1

10

1

1

1

3

V-VIII/12

VII

20

1

1

10

1

1

1

3

ФИЗВ,ФВ, ИС

VI-VIII/3

VII

8

1

1

4

1

1

Милан Копривица

ФИЗВ, ИС

V,VII,VIII/23

VII

8

1

1

4

1

1

Никола Гавриловић

Верска настава

I-VIII/1

VI

8

1

1

4

1

1

27

Дарко Главоњић

Верска настава

I-IV/2345678

VII

7

1

1

3,5

1

28

Славица Јевтовић

Разредна настава

I/1

VII

18

1

1

1

1

29

Драган Алуровић

Разредна настава

II/1

VIIII

19

1

1

1

30

Мирјана Маћић

Разредна настава

III/1

VII

19

1

1

31

Бранка Рајчевић

Разредна настава

IV/1

VII

19

1

1

32

Бојан Ђуровић

Разредна настава

I-III/2

VII

20

1

1

33

Милица Милојевић

Разредна настава

II-IV/2

VII

20

1

34

Милена Томовић

Разредна настава

II-IV/4

VI

20

35

Вера Трнавац

Разредна настава

II,III,IV/5

VII

36

Катарина Шишовић

Разредна настава

I/5

37

Ана Миловановић

Разредна настава

38

Ана Зарић

Разредна настава

39

Саша Васиљевић

40
41

1

½

1

1

½

1

1

1
1

1

1
1
1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1,5

1

9

1

1

1

4

1

1

9.5

1

1

1

3,5

1

1

1

9.5

1

1

1

3,5

1

1

1

9.5

1

1

1

3,5

1

1

10

1

1

1

2

1

1

1

10

1

1

1

3

1

1

1

1

10

1

1

1

1

2

20

1

1

1

1

10

1

1

1

1

0

VII

18

1

1

1

1

9

1

1

1

3,5

II,III,IV/6

VII

20

1

1

1

1

10

1

1

1

1

2

I,III/7

VII

20

1

1

1

1

10

1

1

1

1

2

Разредна настава

II/7

VII

19

1

1

1

1

1

9,5

1

1

1

3,5

Ненад Тешовић

Разредна настава

I,II/3

VII

19

1

1

1

1

1

9,5

1

1

1

1

2

Ружица Томанић

Разредна настава

II,IV/8

VII

20

1

1

1

1

10

1

1

1

1

2
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1

1

1

½

1

1

1

недељно

38
38
38
40
40
20
24
24
30
12
40
30
30
36
8
40
30
36
36
36
40
36
40
16
16
16
14
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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СТРУКТУРА 40-ТО ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ-СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И УЧИТЕЉУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
рад са
сарадња
Име и презиме радно рад са рад са рада са
припрема праћење сарадња
вођење васпит.и превен. самост. подст. слободно
рб.
дирек.
са
недељно
запосленог
место настав. уч. родит.
за рад и вред.обр са орг.тим.
докумен. чување уч. здравља у раду такмич. време
стр.сар.
др.инст.
1 Данијела Ракићевић педагог 10 12
4
4
0.5
0.5
0.5
0.5
8
40
2 Сања Ранковић Илић психолог 5
6
2
2
0.5
0.5
0.5
0.5
3
20
3 Гордана Поповић библи-пд 10 12
4
4
0.5
0.5
0.5
0.5
8
40
4 Снежана Голубов прод.бор. 1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
8
5
2.5 10.5
1
8
40
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РБ
САДРЖАЈ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2019-2020.
0 Специфичност у образовно-васпитном раду
Подаци о школи
Одлука
Полазне основе
1 Услови рада школе
Матична школа Прањани
ИО-Каменица
ИО-Брезна
ИО-Гојна Гора
ИО-Богданица
ИО-Коштунићи
ИО-Теочин
ИО-Срезојевци
2 Хигијена и грејање школског простора
Опремљеност школе
Сарадња са локалном заједницом
Сарадња школе са институцијама, школама и фирмама
План културне и јавне делатности
3 Кадровски услови рада школе
Наставни кадар
Ваннаставни кадар
4 Организација образовно-васпитног рада
Бројно стање ученика, одељење и одељењског старешине
Распоред звоњења
Лични и породични услови живота и рада ученика
Годишњи фонд часова
Уџбеници од првог до осмог разреда
Календар образовно-васпитног рада за школску 2019/2020.
5 План рада органа управљања и руковођења
План рада Школског одбора
План рада директора школе
План рада помоћника директора школе
План рада стручних сарадника
6 План рада стручних и саветодавних органа школе
План рада Педагошког колегијума
План рада Наставничког већа
План рада Одељењског већа
План рада Стручних већа
План рада продуженог боравка
План рада Стручног актива за Школско развојно планирање
План рада Стручног актива за Школског програма
7 Годишњи план рада наставника
8 План стручног усавршавања запослених
План стручног усавршавања на нивоу стручног већа разредне наставе
План стручног усавршавања на ниву стручног већа друштвених наука
План стручног усавршавања на ниву стручног већа природних наука
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2019-2020.

РБ

САДРЖАЈ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2019-2020.
План стручног усавршавања стручних сарадника
План стручног усавршавања школског библиотекара
План стручног усавршавања директора школе
9. План ваннаставних активности
План рада одељењског старешине и одељењске заједнице првог
разреда
План рада одељењског старешине и одељењске заједнице другог
разреда
План рада одељењског старешине и одељењске заједнице трећег
разреда
План рада одељењског старешине и одељењске заједнице четвртог
разреда
План рада одељењског старешине петог разреда
План рада одељењске заједнице петог разреда
План рада одељењског старешине шестог разреда
План рада одељењске заједнице шестог разреда
План рада одељењског старешине седмог разреда
План рада одељењске заједнице седмог разреда
План рада одељењског старешине осмог разреда
План рада одељењске заједнице осмог разреда
План рада секција
10 Екскурзиј а ученика
План екскурзије од првог до четвртог разреда
План екскурзије петог и шестог разреда
План екскурзије седмог и осмог разреда
План наставе у природи
10/1 План стручних екскурзија и једнодневних излета
11 Пилот пројекат –Обогаћен једносменски рад
Практична и примењена математика
Креативно ставралаштво
Креативна школа уметности
Цвећарство
Плесна кореографија
Школа спорта
Домаћинство у школи-мали кувар
Мапа ума НТЦ учења
Природа око нас
12 План реализације посебних програма по школским програмима за I-II циклус
План инклузивног образовања и васпитања
План реализације програма инклузивне културе
План израде ИОП-а
План тима за заштиту деце од насиља
План рада Ученичког парламента
План рада Вршњачког тима
План рада социјалне заштите
План рада подмлатка Црвеног крста
План рада здравствене заштите
План рада безбедности здравља на раду
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13

14
15

2019-2020.

САДРЖАЈ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2019-2020.
План васпитног рада ученика
План корективног рада
План друштвено –корисног рада
План рада професионалне оријентације
План подршке новопридошлих ученика
План рада заштите животне средине
План рада Клуба родитеља и наставника
План рада сарадње са породицом
План подршке новопридошлих наставника
Област самовредновања
План области самовредновања Настава и учење
План области самовредновања Етос
План тима за школски маркетинг
Интерно праћење и евалуација Годишњег план рада школе
Тимови у школи
Тимови са самовредновање
Распоред часова за матичну школи (1-4) разред
Распоред часова за ИОКаменица
Распоред часова за ИО Брезна и Богданица
Распоред часова за ИО Гојна Гора
Распоред часова за ИО Коштунићи
Распоред часова за ИО Теочин
Распоред часова за ИО Срезојевци
Распоред часова за матичну школу (5-8) разреда
Распоред часова за ИО Каменица (5-8)
Распоред часова за ИО Брезна (5-8)
Структура о норми непосредног рада наставника
Струкрура о норми стручних сарадника
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