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4 Радичевић“ за школску 2021/22. годину
Годишњи план рада Oсновне школе „Бранко

На основу чл.119. ст.1.тачка 2., а у вези са чл. 62. Закона о основама система
образовања и васпитања (Службени гласник Р Србије бр. -- 88/2017, 27/2018 др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и чл. 72.ст.1. тачка 2. Статута
школе, Школски одбор Основне школе “Бранко Радичевић” у Батајници на
седници одржаној 15.09.2021. године донео је

**ГОДИШЊИ ПЛАН ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” У БАТАЈНИЦИ ЗА
ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
1.УВОД
1.1 Полазне основе
Годишњи план рада Основне школе ,,Бранко Радичевић“ из Батајнице доноси у
складу са школским календаром, Развојним планом и школским и васпитним
програмом, до 15.септембра. Годишњим планом рада утврђује се време, место,
начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања у школи. На
основу годишњег плана рада наставници и стручни сарадници доносе месечне,
недељне и дневне оперативне планове. Министарство просвете Републике
Србије прописује основне елементе, структуре и садржај годишњег плана рада и
извештаја о раду школе ради стандардизације оквира за све основне школе на
територији Републике Србије.
Полазне основе годишњег плана рада су:
 Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник
РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и
6/2020)
 Закон о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр.
55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018 - др. закон)
 Закон о уџбеницима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2018)
 Закон о службеној употреби језика и писма ("Сл. гласник РС", бр.
45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 30/2010, 47/2018 и
48/2018 - испр.)
 Закон о печату државних и других органа ("Сл. гласник РС", бр.
101/2007)
 Важећи Правилници о наставном плану и програму;
 Стручна упутства, извештаји, анализе;
 Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе
за школску 2021/2022.годину ("Службени гласник - Просветни
гласник", број 5 од 29. јуна 2021.)
 Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и
васпитању "Службени гласник РС", бр. 34 од 17. маја 2019, 59 од 22.
априла 2020, 81 од 5. јуна 2020.



Упутства, информације и пратећа акта Министарства просвете
Републике Србије;
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Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим
школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС", бр. 21/2015 и
92/2020)
Услови у којима школа ради;
Планови
директора,
помоћника
директора,
педагошко/психолошке службе, наставног кадра, школског
одбора, Савета родитеља, Школског развојног плана, као друге
прилоге везане за васпитно-образовни процес и рад школе;
Окружење и средина у којој се школа налази;
Искуства, препоруке и анализе до којих се дошло у току рада
претходних година;

Сви задаци који произилазе из важећих Закона и докумената биће основна
активност запослених школе, на реализацији постављених задатака са циљем
унапређења рада школе и потпуној реализацији свих постављених васпитнообразовних програмских задатака.
1.1.1 Статус школе
Основна школа ,,Бранко Радичевић“ из Батајнице је правно лице са статусом
установе која обавља делатност основног образовања у складу са Уставом
Републике Србије, важећим законом и подзаконским актима из области
образовања и васпитања, колективним уговорима и статутом школе.
За остваривање својих програмских задатака школа користи три школске
зграде са спортским тереном. Матична школа се налази у улици Браће
Михајловић Трипић бр.2, Батајница. Издвојено одељење у насељу Бусије је у
улици Епископа Саве Трлајића бр. 2.
Број телефона: 011-787-00-46
e-mail: os.brankoradicevic73@gmail.com
www.osbrankoradicevic.edu.rs

1.1.2 Наставна средства
Ниво опремљености наставним средствима је доста добар. Недостају
наставна средства за специјализоване кабинете (физика, биологија, хемија) што
ће бити приоритет приликом набавке нових наставних средстава. Школски
намештај је нов. Фискултурна сала је опремљена рипстолима, ниским гредама,
такође су монтиране 2 конструкције са кошевима, 2 рукометна гола са мрежом,
мобилна конструкција за одбојку и одбојкашка мрежа са сајлом, двовисински
разбој, једно зидно вратило, козлић,висока греда, струњаче (10 нових и 10
старих), одскочна даска. У справарници поред фискултурне сале налази се и
метални ормар са реквизитима (лопте кошаркашке, фудбалске и одбојкашке,
штоперице, пумпе, штафетне палице). У свлачионицама се налази шест
гардеробних клупа. Преграђивањем справарнице добијен је простор за минитеретану, справе су набављене и монтиране током летњег распуста.
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Школа располаже са четири телевизора, камером, видео рикордером и
четири фотокопир апарата, чиме је постигнута значајна уштеда на трошковима
за умножавање разних материјала за ученике и запослене. У кабинетима је
урађен велики број зидних апликација за одређене предмете, углавном су
урамљени, као и одређени број фотографија, репродукција, постера и сл. које
ђаци, могу да користе у настави. Монтиране су по две нове огласне табле у свим
учионицама. Школа располаже са 30 рачунара који су распоређени по
припремним кабинетима наставника и по потреби се могу користити на часу, 12
штампача (1 матрични, 6 ласерских, 1 ink-jet), 4 скенера. Замењена је стара и
дотрајала заштитна ограда код спортских терена.
У крилу „А“ се налази свечана сала и у њој бина површине око 40
м2.Свечана сала је опремљена новим столицама (200 комада).
У библиотеци налазе се четири рачунара, паметна табла, штампач,
лаптоп, пројектор, графоскоп, видео-бим, дигитални фотоапарат, дијафилмови,
DVD, CD-ови. Школска библиотека поседује књижни фонд од око 12.500 књига,
приручника и часописа.
У кабинету за информатику инсталирана је дигитална учионица са 30
места и три рачунара (пројекат министарства просвете), налази се још један
рачунар и два штампача.
Од УНХЦР добијене су друштвене игре и лего коцке које користе деца у
продуженом боравку.
Влада Републике Србије је посредством Министарства просвете, науке и
технолошког развоја у 2018. години отпочела пилот пројекат дигитализације
наставе који обухвата извођење наставе уз коришћење најмодернијих
дигиталних образовних материјала под називом ,,2000 дигиталних
учионица''. Наши наставници су прошли обуке за коришћење дигиталних
уџбеника, школа је добила опрему за 18 дигиталних учионица.
На објекту «Ц» постављен је сунчани сат.
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Наставна средства за издвојено одељење
За обављање наставе у издвојеном одељењу обезбеђена су следећа наставна
средства:
Врста и назив наставног средства
Постер ћириличног писма
Постер латиничног писма
Прибор за цртање
Клавир
Козлић
Одскочна даска
Греда
Разбој
Обручи
Чуњеви
Вијаче
Лопте (кошарка, одбојка, рукомет и фудбал)
Лопте од меке гуме
Тениске лопте
Mедицинке (различите тежине)
Историјске карте
Географске карте
Сталак за катре
Глобус
Расклапајући модел људског тела (скелет)
Расклапајући модел ока и уха
Расклапајући модел људског мозга
Расклапајући модел срца
Модел бубрега
Унутрашња грађа човека (модел трупа)
Периодни систем елемената
Микроскоп

Количина
11
11
1
1
1
1
1
1
15
15
30
40
10
10
5
15
15
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Културне и образовне установе
Партнери наше школе су сви они који квалитетом, капацитетом и
професијом могу да нам помогну у решавању питања везаних за проблеме деце,
који су заговорници права деце на образовање.
Првенствено, истичемо сарадњу са локалним основним школама – ОШ
„Светислав Голубовић Митраљета“ и „Бошко Палковљевић Пинки“ – која је
традиционално пријатељска и усмерена на формирање добронамерних односа
међу нашом децом.
Такође, добру сарадњу имамо са ПУ „Др Сима Милошевић“ у Земуну,
ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, месном заједницом у Батајници, општином
Земун, православном Црквом Рођења Пресвете Богородице у Батајници, са
издавачким кућама (Нова школа, Публик Практикум, Клет и Логос), Домом
здравља – дечијим одељењем у Батајници и Саветовалиштем за децу и
омладину у Топличкој улици у Земуну.
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Добру сарадњу остварујемо и са Центром за социјални рад Земуна и
МУП-ом на локалном нивоу, првенствено са нашим школским полицајцем.
Поред сопствених објеката које школа има, за реализацију програма рада
користиће се објекти, институције и простори друштвене средине који имају
шири друштвени, образовни, културни и спортски значај. То су углавном
објекти који омогућавају задовољавање образовно-васпитних циљева, као и
потреба и интресовања ученика. Неки од њих су:
 Регионални центар за таленте Земун
 Основне школе на општини Земун
 Музеји: Народни, Етнографски, Вуков, Доситејев, Андрићев, Музеј науке
и технике, музеј ''Никола Тесла''
 Позоришта: ''Бошко Буха'', ''Душко Радовић'', Народно позориште
 Библиотеке: Народна и Библиотека града Београда (''Змај'')
 Метеоролошка станица, Опсерваторијум, Планетаријум
 Калемегдан, Ташмајдан, Пионирски парк, Ада Циганлија
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1.3. Кадровски услови
Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину оствариће следећи
запослени:
РУКОВОДЕЋИ РАДНИЦИ:
директор школе – 1 извршилац (седми степен стручне спреме)
помоћник директора - 2 извршилац (115 %) (седми степен стручне спреме)
НАСТАВНИЦИ:
професори у предметној настави
наставник у предметној настави.
професори у разредној настави.
наставници у разредној настави
вероучитељи
наставник у продуженом боравку

60 (седми степен стр. спреме)
0 (четврти степен стр. спреме)
28 (седми степен стр. спреме)
1 (шести степен стр. спреме)
3 (седми степен стр. спреме)
2 (седми степен стр. спреме)

УКУПНО НАСТАВНИКА.

92

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ:
-педагог
-психолог
-специјални педагог
-библиотекар

1 (седми степен стр. спреме)
2 (седми степен стр. спреме)
1 (седми степен стр. спреме)
2 (седми степен стр. спреме)

АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ:
секретар.
1 (седми степен стр.спреме)
рачунополагач.
1 (седми степен стр.спреме)
благајник
1 (четврти степен стр.спреме)
административни радник
1 (четврти степен стр.спреме)
ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:
Домар
Домар
Сервирка
Спремачица

1 (трећи степен стр.спреме)
1 (четврти степен стр.спреме)
1 (други степен стр.спреме)
18 ( основна школа)

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ У 2021/22. ГОДИНИ JE 122.
Посматрано у целини, квалификациона структура запослених одговара
прописима о стручној спреми наставника и стручних сарадника. Настава ће
бити стручно заступљена у свим предметима.
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1.3.1 Запослени у разредној настави
У школској 2021/22.год. наставу ће изводити у разредној настави:
ОДЕЉЕЊЕ
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
Продужени
боравак
Продужени
боравак

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Весна Стојаковић
Тамара Стојаковић
Младен Ђекић
Миланка Чабрило
Светлана Личанин
Дивна Атлагић
Лола Глођајевић Цветковић
Анита Бура
Лидија Буловић
Марина Стевић
Славица Стегић
Мирјана Рацић
Милица Тишма
Милица Видановић
Јасна Раковић
Светлана Бјелопавлић
Дубравка Мишчевић
Мирјана Бабовић Килибарда
Слободанка Јаић Таталовић
Снежана Васић
Снежана Паравиња Шкрбић
Вера Бабић
Ана Матић
Јелена Павлица
Вишња Месаровић
Данијела Илић
Ивана Филиповић Готић
Ивана Ивковић/замена Радмила
Шоргић
Драгана Тривковић

СТЕПЕН СТР. СП.
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Седми
Шести
Седми
Седми
Седми /Седми

Јелена Крњајић

Седми

Седми
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1.3.2 Запослени у предметној настави у школској 2021/22.год. наставу ће
изводити у предметној настави:
ПРЕДМЕТ
СРПСКИ ЈЕЗИК

ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКАизвршилаца
Драгана Ступар

5-3,5-6,
6-4,6-5
Анита Петровић
6-1,6-3,
Богдановић
7-4,7-5, 7-6
Јелена Богдановић, 7-1,7-2,
замена Милица
8-1,8-2,8-4
Бједов
Виолета Тошић
5-1,5-4,
6-2,6-6
Брашанац Бојана
5-2,5-5,
8-3,8-5
Мирјана
5-7, 5-8, 6-7, 7Облаковић
8
Јелена Шоргић
7-3, 7-7, 8-6, 68
Татјана Бура
Марта Илић
Драгана Илић

Наташа Кијачић
Јасмина Милић
Катарина
Цветковић Пантић
Весна Ерцег
Снежана Крњаја
МУЗИЧКА
КУЛТУРА

ОДЕЉЕЊА

Данијела
Младеновић

Зорана Исаиловић

БРОЈ
ЧАСОВ
А
18

Укупна
норма

Норма у
Батајници

Норма у
Бусијама

100%

100%

/

20

111%

111%

/

20

111%

111%

/

18

100%

100%

/

18

100%

100%

/

18

100%

/

100 %

16

89%

22%

67%

(4Батајница+
12Бусије)

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

18

100%

100%

/

18

100%

100%

/

20

111%

33%

78%

20

100%

100%

/

20

100%

100%

/

14

70%

10%

60%

2

10%

10%

5-2
7-6
5-1,2,3,4,6
(по 2 часа)
6-1,2,3,4,5
7-1,5
8-3,4,5
5-5,7,8
6-6,7,8
7-2,3,4,6,7,8

4

22%

22%

20

100%

100%

/

18

90%

45%

45%

(6Батајница+
14Бусије)

(2Батајница+
12Бусије)

(9 Батајница+
9 Бусије)
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8-1,2,6
ЛИКОВНА
КУЛТУРА

Марија Кнежевић

5-1,2,3,4
(по
2 часа)
6-1,2,3,4
7-1,2,3,4
8-2,3,4,5
5-5,6,7,8
6-5,6,7,8
7-5,6,7,8
8-1,6
6-1,2,3
(6
часова)
7-1,2,3,4
(8 часова)
8-1,2,3
(6
часова)
5-1,2,3,4,5,6
6-4,5,6 (6 часа)
7-5,6 (4 часа)
8-4,5 (4 часова)
5-7,8 (2 часa)
6-7,8 (4 часа)
7-7,8 (4 часа)
8-6 (2 часa)
5-1,2,3,4,5,6,7
6-2
7-2,4,5,6
8-1,2
5-8
6-7,8
7-7,8
8-6
6-1,3,4,5,6
7-1,3
8-3,4,5
5-4,5,6
6-2
7-2,4,5,6
8-1,2

20

100%

100%

/

18

90%

40%

50%

20

100%

100%

/

20

100%

100%

/

12
Бусије

60%

/

60%

21

105%

100%

5%

55%

/

55%

20

100%

100%

/

20

100%

100%

/

Јелена Петровић

6-1,3,4,5,6
7-1,3
8-3,4,5

20

100%

100%

/

Драгана Лилић

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

20

100%

30%

70%

Наталија Дабић

ИСТОРИЈА

Александар
Тодосијевић

Ивана Тошић

Драган Грбић

ГЕОГРАФИЈА

Марија Ђурић

Бранкица Прица

Данило Косановић
БИОЛОГИЈА

Нада Ристичевић

(8 Батајница+
10 Бусије)

(20
Батајница+
1 Бусије)

11
(11 Бусије)

(6
Батајница+14
Бусије)
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ФИЗИКА

МАТЕМАТИКА

ХЕМИЈА

ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА

Горан Милић

6-1,2,3,4
7-1,2,5
8-1,3,5
Љубинка Павловић 6-5
7-3,4,6
Даница Билаковић 8-2,4
6-6,7,8
7-7,8
8-6
Маријана Мрђен
7-4,6
8-2,3,5
Брана Шарац
5-4,5
6-1,2,3
Данијела Гордић
5-2,3,6,
6-4,5
Данијела Петровић 7-2,3,5
8-1,4
Милана Марић
5-1
6-6,8
7-1
8-6
Светлана Елезовић 5-7,8
Петровић,замена
6-7
Марија Кошчица
7-7,8
Аница Јанковић
7-1,2,3,4,5
8-1,2,3,4,5
Данијела Солдо
7-6,7,8
8-6

20

100%

100%

/

8

40%

40%

/

16

80%

30%

50%

20

111%

111%

20

111%

111%

20

111%

111%

20

111%

111%

20

111%

67%

44%

20
Бусије

111%

/

111%

20

100%

100%

8

40%

10%

Јованка Вујаковић

20

100%

100%

20

100%

100%

20

100%

100%

20

100%

100%

20

100%

30%

Драгослава
Петровић
Слободан Каблар

Јана Вујасић

Зорица Вукас

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

(6 Батајница+
10 Бусије)

(12
Батајница+ 8
Бусије)

30%

(2Батајница+
6 Бусије)

70%

(14 Бусије +
6 Батајница)
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ФИЗИЧКО И
ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТАЊЕ

Зоран Ђорђевић

6-1(2+1),
6-2(2+1),
6-3(2),
6-4 (2),
7-2(3),
7-3(3),
7-4(3),
7-6(3)

22

110%

110%

Данијела
Радаковић

6-5(2+1),
6-6(2+1),
6-3 (1)
6-4 (1)
8-1(3),8-2(3),
8-3(3),8-4(3),
5-1(2),
5-2(2),5-3(2+1),
5-4(2)
5-5(2)5-6(2),
7-1(3), 7-5(3)
8-5(3)
5-4 (1)
5-7(2+1),
5-8(2+1),
6-7(2+1),
6-8(2+1),
7-7(3),7-8(3),
8-6(3)

20

100%

100%

22

110%

110%

22

110%

5%

Милијана
Шимурина

5-1(1), 5-2(1),
5-5(1), 5-6(1),

4

20%

20%

Светлана Дражета
Милуровић

7-2,3,4,5
8-1,2,3,4,5

18

100%

100%

Анита Мрђић

5-1,2,3,4,5
6-3,4,5,6

18

100%

100%

Драгана Соломун

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

10

55%

55%

Верица Гојковић

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

14
Бусије

78%

/

78%

Душан
Стојиљковић

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

20

100%

65%

35%

Никола Стикић

Стеван Месаровић

РУСКИ ЈЕЗИК

ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО

105%

(1 Батајница
+ 21 Бусије)

(13 Батајница
+ 7 Бусије)
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ПРАВОСЛАВНИ
КАТИХИЗИС

Тамара Смиљанић

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

20

100%

100%

Душан Обилић

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

14

70%

65%

100%

100%

100%

85%

Жељка Павловић

(Верска настава)

Милан Шево

5%

(13 Батајница
+ 1 Бусије)

1-1 (18),
20
1-2 (21),
1-5 (17),
2-5 (16),
3-1 (18),
3-2 (15),
3-3(18),
3-4(18),
3-5(17),
3-6(16),
5-1(10) +5-6(6),
5-2(19),
5-6(20),
6-1(16),
6-5+6-6 (14+6)
7-1(19),
7-2 +7-5(12+15),
7-6(18),
8-2 + 8-5(13+9),
8-4(17)
1-3 (23)
20
(17 Батајница
1-4(22),
+ 3 Бусије)
1-6(19),
1-7(16),
2-1(15),
2-2(17),
2-3+2-6 (14+14),
2-4(17),
2-7+2-8 (14+11),
3-7(24),
4-2(16),,
4-3(21),,
4-1+4-4 (15+14),
4-5(20),
4-6(25),
5-3(23),
5-4(27),
6-3+6-4 (9+14),
7-3(21),
8-1(18),

15%
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Драгана
Кончаревић

Никола Ерцег

ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ

Јадранка Травица

5-5(21),
5-8(13),
6-2(17),
6-8(15),
7-4(21),
7-7(17),
7-8(15),
8-3(23)
5-7(22),
6-7(16),
8-6(25)

8

5-1(17),

11

5-2+5-3+5-5
(8+4+5)

(10 група
Батајница +
1 група
Бусије)

40%

20%

20%

15%

/

15%

55%

50%

5%

(4 Батајница
+
4 Бусије)

3
(3 Бусије)

6-1+6-2 (10+10),
6-3(17),
6-6(19),
6-4+ 6-5 (11+11)
7-3+7-1+7-4+ 7-6,

(7+6+7+10)
7-2+7-5 (14+12),
8-1+8-4 (8+9),
8-2+ 8-3+8-5
(9+3+17),
5-8+ 6-8+7-8
+ 8-6
(7+1+4+6)

16

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

1.3.3 Одељењске старешине и руководиоци одељењских већа за школску
2021/2022. годину
ОДЕЉЕЊЕ
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6 Бусије
1-7 Бусије
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7 Бусије
2-8 Бусије
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7 Бусије
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6 Бусије
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7 Бусије
5-8 Бусије
6-1
6-2
6-3
6-4

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Весна Стојаковић
Тамара Стојаковић
Младен Ђекић
Миланка Чабрило
Светлана Личанин
Дивна Атлагић
Лола Глођајевић Цветковић
Анита Бура
Лидија Буловић
Марина Стевић / Јелена Савић
Славица Стегић
Мирјана Рацић
Mилица Тишма
Mилица Видановић
Јасна Раковић
Светлана Бјелопавлић
Дубравка Мишчевић
Мирјана Бабовић Килибарда
Слободанка Јаић Таталовић
Снежана Васић
Снежана Паравиња Шкрбић
Вера Бабић
Ана Матић
Јелена Павлица
Вишња Месаровић
Данијела Илић
Ивана Филиповић Готић
Ивана Ивковић (Радмила Шоргић)
Марта Илић
Бојана Брашанац
Слободан Каблар
Нада Ристичевић
Брана Шарац
Данијела Гордић
Мирјана Облаковић
Душан Стојиљковић
Анита Петровић Богдановић
Виолета Тошић
Александар Тодосијевић
Јелена Петровић

РУКОВОДИЛАЦ

Х

Х

Х

Х

Х
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6-5
6-6
6-7 Бусије
6-8
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
7-7 Бусије
7-8 Бусије
8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6 Бусије

Анита Мрђић
Татјана Бура
Наталија Дабић
Зорана Исаиловић
Марија Кнежевић
Милица Бједов
Данило Косановић
Јованка Вујаковић
Данијела Петровић
Зоран Ђорђевић
Драгана Илић
Драгана Лилић
Драгослава Петровић
Марија Ђурић
Маријана Мрђен
Ивана Тошић
Никола Стикић
Стеван Месаровић

Х

Х

Х

Продужени боравак (Батајница)
1. Јелена Крњајић
2. Драгана Тривковић
1.3.4 Састав стручних већа за школску 2021/2022. годину
СТРУЧНО ВЕЋЕ
Наставника разредне наставе
Наставника српског језика и веронауке
Наставника историје и грађанског васпитања
Наставника страних језика (руски и енглески)
Наставника математике и информатике,
техничкичких наука ( математика,
информатика и рачунарство, техничко и
информатичко образовање)
Наставника природних наука (физика,
биологија, хемија и географија)
Наставника ликовне, музичке културе и
слободних наставних активности
Наставника физичког и здравственог
вастпитања

РУКОВОДИЛАЦ
Светлана Бјелопавлић
Жељка Павловић
Александар Тодосијевић
Татјана Бура
Брана Шарац

Нада Ристичевић
Зорана Исаиловић
Зоран Ђорђевић
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1.3.5 Распоред коришћења наставних просторија

Разред/одељење

Распоред одељења по кабинетима
(старија смена – БАТАЈНИЦА)
Одељењски старешина

5-1
5-2
5-3
5-4
5-5

Марта Илић
Бојана Брашанац
Слободан Каблар
Нада Ристичевић
Брана Шарац

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

Данијела Гордић
Анита Петровић Богдановић
Виолета Тошић
Александар Тодосијевић
Јелена Петровић
Анита Мрђић
Татјана Бура
Марија Кнежевић
Милица Бједов
Данило Косановић
Јованка Вујаковић
Данијела Петровић
Зоран Ђорђевић
Драгослава Петровић
Марија Ђурић
Маријана Мрђен
Ивана Тошић
Никола Стикић

Кабинет
19
21
16А
24А
кабинет верске
наставе
25
9
музички кабинет
13А
22А
16
19А
34
12
11
14
27
24
18
11А
22
21А
14А

На улаз КОД ТЕТКИЦА улазе/излазе ученици из нове зграде
На улаз КОД КАБИНЕТА ТЕХНИЧКОГ
наставници ОШ „С.Г.Митраљета“

улазе/излазе

ученици

и

На улаз КОД САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО улазе/излазе ученици који су на 1.
спрату у старој згради
На улаз ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ улазе/излазе ученици који су на 2. спрату у
старој згради
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Разред/одељење

Распоред одељења по кабинетима
(старија смена – БУСИЈЕ)
Одељењски старешина

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

Мирјана Облаковић
Душан Стојиљковић
Наталија Дабић
Зорана Исаиловић
Драгана Илић
Драгана Лилић
Стеван Месаровић

16Е
13Е
14E
9Е
20E
15E
10E

Распоред одељења по кабинетима
(Млађа смена – БАТАЈНИЦА)
Разред/одељење
Одељењски старешина
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
продужени боравак

Кабинет

Весна Стојаковић
Тамара Стојаковић
Младен Ђекић
Миланка Чабрило
Светлана Личанин
Анита Бура
Лидија Буловић
Марина Стевић
Славица Стегић
Мирјана Рацић
Милица Тишма
Светлана Бјелопавлић
Дубравка Мишчевић
Мирјана Бабовић
Килибарда
Слободанка Јаић Таталовић
Снежана Васић
Снежана Паравиња Шкрбић
Ана Матић
Јелена Павлица
Вишња Месаровић
Данијела Илић
Ивана Филиповић Готић
Јелена Књајић
Драгана Тривковић

Учионица
19
16
18
16А
12
11А
14А
21А
13А
19А
музички кабинет
24А
9
24
22
22А
21
27
25
14
11
34
свечана сала
(обе групе)

На улаз КОД ТЕТКИЦА улазе/излазе ученици из нове зграде
На улаз КОД КАБИНЕТА ТЕХНИЧКОГ
наставници ОШ „С.Г.Митраљета“

улазе/излазе

ученици

и

На улаз КОД САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО улазе/излазе ученици који су на 1.
спрату у старој згради
На улаз ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ улазе/излазе ученици који су на 2. спрату у
старој згради
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Распоред одељења по кабинетима
(Млађа смена – БУСИЈЕ)
Разред/одељење

Одељењски старешина

Учионица

1-6
1-7
2-7
2-8
3-7
4-6

Дивна Атлагић
Лола Глођајевић Цветковић
Милица Видановић
Јасна Раковић
Вера Бабић
Ивана Ивковић
(Радмила Шоргић)

16Е
15Е
20E
9E
10E
14E

1.3.6 Отворена врата
ОТВОРЕНА ВРАТА
18.10.2021- ПОНЕДЕЉАК (ОД 19-20 ЧАСОВА)
14.12.2021-УТОРАК (ОД 19-20 ЧАСОВА)
23.03.2022- СРЕДА (ОД 19-20 ЧАСОВА)
26.05.2022- ЧЕТВРТАК (ОД 19-20 ЧАСОВА)

1.3.7 Отворени дани школе
Члан 48. Закона о основном образовању и васпитању утврђује програм сарадње
са породицом на начин да упућује школу да подстиче и негује партнерски однос
са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима
међусобног разумевања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са
породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са
родитељима, односно старатељима ученика, који обухвата детаљно
информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе и
консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних,
организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета
образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности
васпитно-образовних утицаја. Програм сарадње са породицом обухвата и
организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно
старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду (о начину и
термину сарадње родитељ/старатељ треба да се договори са ПП службом). У
смислу горе наведеног члана Закона, на седници Наставничког већа донета је
одлука да Тим за самовредновање утврди распоред организације отвореног дана
школе за сваки месец до краја наставне године. При планирању распореда
отвореног дана школе по месецима Тим је водио рачуна да се одређени термини
не поклапају са државним и верским празницима. Тим за самовредновање у
складу са календаром образовно-васпитног рада, одредио је следеће датуме у
школској 2021/2022. години:
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ОТВОРЕНИ ДАНИ
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
13.09.2021.-ПОНЕДЕЉАК
12.10.2021- УТОРАК
10.11.2021-СРЕДА
16.12.2021-ЧЕТВРТАК
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
25.02.2021-ПЕТАК
21.03.2021-ПОНЕДЕЉАК
19.04.2021-УТОРАК
18.05.2021-СРЕДА

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају
сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у
погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу
њихових сугестија за наредно полугодиште. Мишљење родитеља, односно
старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку
вредновања квалитета рада школе.
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2. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
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2.1 Правилник о календару образовно-васпитног рада основне
школе за школску 2021/2022. годину
На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19 и 6/20),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси
ПРАВИЛНИК
о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску
2021/2022. годину
Члан 1.
Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовноваспитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину.
Члан 2.
Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним
планом и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада.
Члан 3.
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи
остварују се у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава
се у четвртак, 30. децембра 2021. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године.
Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике
осмог разреда, односно у уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до
седмог разреда.
Члан 4.
Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за
ученике од првог до седмог разреда, остварују се у 36 петодневних наставних
седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34
петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и
запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног
рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу,
могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних
седмица, односно наставних дана.
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У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези
да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у
случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених
није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада,
буду равномерно распоређени.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута,
изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и
запослених није могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен
утврђен број пута.
Члан 5.
План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску
школу остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или
шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и
запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног
рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу,
могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних
седмица, односно наставних дана.
Члан 6.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи
распуст.
Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава
се у петак, 12. новембра 2021. године
Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у
петак, 21. јануара 2022. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у
уторак, 3. маја 2022. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22.
јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике
осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава
се у среду, 31. августа 2022. године.
Члан 7.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о
државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”,
бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске
жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на
жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату,
Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21.
октобра 2021. године, Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве
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холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22.
априла 2022. године, Дан победе 9. маја 2022. године и Видовдан ‒ спомен на
Косовску битку 28. јуна 2022. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан
сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве
холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан
победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
У школама се обележавају: 8. новембар 2021. године, као Дан просветних
радника, 21. фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег језика и 10.
април 2022. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског
просветитеља и првог српског министра просвете.
Члан 8.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно
да не раде у дане следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан
Рамазанског бајрама и 9. јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама;
3) припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први
дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по
грегоријанском календару – 25. децембра 2021. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по
јулијанском календару – 7. јануара 2022. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих
празника по грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка,
закључно са другим даном Васкрса (католици – од 15. до 18. априла 2022.
године; православни од 22. до 25. априла 2022. године).
Члан 9.
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће
надокнадити наставне дане у којима су остварене екскурзије.
Aко је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан
надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.
Члан 10.
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају
првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим
правилником.
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Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује
годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на
крају другог полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2022. године.
Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог
полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са
годишњим планом рада школе, у складу са овим правилником.
Члан 11.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта
2022. године и у суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22.
јуна 2022. године, у четвртак, 23. јуна 2022. године и у петак, 24. јуна 2022.
године.
Члан 12.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској
2021/2022. години спровести следећа међународна испитивања:
1) ICCS 2022 (главно тестирање) – у периоду од 21. марта 2022. године до
21. априла 2022. године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења
четвртог разреда у селектованим школама);
2) TIMMS (пробно тестирање) ‒ у периоду од 1. марта 2022. године до 15.
априла 2022. године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења
четвртог разреда у селектованим школама);
3) ICILS (пробно тестирање) ‒ у периоду од фебруара до априла 2022.
године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења осмог разреда у
селектованим школама).
Члан 13.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за
школску 2021/2022. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.
Број 110-00-91/2021-04
У Београду, 31. маја 2021. године
Министар,
Бранко Ружић, с.р.
27

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

2.2 Календар за школску 2021/2022. годину
10. новембар 2021. (среда) - распоред од петка.
-У продуженом боравку остају ученици првог и другог разреда.
ПРИЈЕМ ПРВАКА
31. август 2021. - издвојено одељење у Бусијама у 18,00
1. септембар 2021. – матична школа у 11,00
Прво тромесечје -9.11.2021. - Стручно веће учитеља/Одељењско веће од првог
до четвртог разреда
-10.11.2021. Одељењско веће од петог до осмог разреда
Завршетак наставе на крају 1. полугодишта - 30.12.2021.
Стручно веће учитеља/Одељењско веће од првог до четвртог разреда и
Одељењско веће од петог до осмог разреда
Пробни тест за осмаке петак 25.03.2022. и субота 26.03.2022.
Треће тромесечје-7.04.2022. Стручно веће учитеља/Одељењско веће од првог до
четвртог разреда
-8.04.2022.Одељењско веће од петог до осмог разреда
Завршетак наставе на крају 2. полугодишта за ученике 8. разреда - 07.06.2022.
Завршетак наставе на крају 2. полугодишта за ученике 1-7. разреда - 21.06.2022.
Завршни испит за осмаке 22-24.06.2022.
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Музичка култура
Ликовна култура
Физичко васпитање
Дигитални свет
Грађанско васпитање
Ук. редовне наставе
ЧОС
Допунска настава
Додатна настава
Ваннаставне активности
Културне и друге активности
Корективни рад
Ук.непосредног рада
Припреме и планирање
Стручно усавршавање

Дежурство у школи
Вођење школске евиденције и издавање јавних
исправа
Ангажовање у реализацији спортских и
културних активности ученика

Ук.посредног рада
Ук. непосредног и посредног рада
Часови преко норме

1-1
5
5
2
0
1
1
3
1
1
19
1
1
0
1
1
1
24
10
1
0
1
0
1
1
1
0,5
0,5
16
40
0
0%
100%

1-2
5
5
2
0
1
1
3
1
1
19
1
1
0
1
1
1
24
10
1
0
1
0,25
1
1
1
0,5
0,25
16
40
0
0%
100%

1-3
5
5
2
0
1
1
3
1
1
19
1
1
0
1
1
1
24
10
1
0
1
0
1
1
1
0,5
0,5
16
40
0
0%
100%

Укупно задужење [%]

Часови преко норме [%]

Остали послови (солидарне замене итд)

Рад у стручним органима школе
Руковођење ОВ,СВ, тимом, активом ,
Дечији савез,
Црвени крст
Сарадња са родитељима

Менторски рад

Свет око нас
Природа и друштво

Име и презиме

Математика

Весна
Стојаковић

Српски језик

Тамара
Стојаковић
Разред и одељење

Младен Ђекић

29 Радичевић“ за школску 2021/22. годину
Годишњи план рада Oсновне школе „Бранко

3. СРУКТУРА 40-ЧАСОВНЕ НЕДЕЉЕ

3.1 Структура 40-часовне недеље – 1. и 2. разред
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5

5

2

0

1

1

3

1

1

19

1

1

0

1

1

1

24

10

0,5

0

1

0.5

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%

1-5

5

5

2

0

1

1

3

1

1

19

1

1

0

1

1

1

24

10

1

0

1

0

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%

1-6

5

5

2

0

1

1

3

1

1

19

1

1

0

1

1

1

24

10

1

0

1

0

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%

1-7

5

5

2

0

1

1

3

1

1

19

1

1

0

1

1

1

24

10

1

0

1

0

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%

2-1

5

5

2

0

1

2

3

1

1

20

1

1

0

1

1

0

24

10

0,5

0

1

0.5

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%

2-2

5

5

2

0

1

2

3

1

1

20

1

1

0

1

0,5

0,5

24

10

1

0

1

0

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%

2-3

5

5

2

0

1

2

3

1

1

20

1

1

0

1

1

0

24

10

1

0

1

0

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%

Марина Стевић

Лидија Буловић

Анита Бура

Лола
Глођајевић
Цветковић

Дивна Атлагић

Светлана
Личанин

1-4

30

2-4

5

5

2

0

1

2

3

1

1

20

1

1

0

1

0,5

0,5

24

10

1

0

1

0

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%

2-5

5

5

2

0

1

2

3

1

1

20

1

1

0

1

0,5

0,5

24

10

1

0

1

0

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%

2-6

5

5

2

0

1

2

3

1

1

20

1

1

0

1

0,5

0,5

24

10

1

0

1

0

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%

2-7

5

5

2

0

1

2

3

1

1

20

1

1

0

1

0,5

0,5

24

10

1

0

1

0,25

1

1

1

0,5

0,25

16

40

0

0%

100%

2-8

5

5

2

0

1

2

3

1

1

20

1

1

0

1

0,5

0,5

24

10

1

0

1

0

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%

Јасна Раковић

Mилица
Видановић

Милица Тишма

Мирјана Рацић

Славица
Стегић
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Музичка култура
Ликовна култура
Физичко васпитање
Пројектна настава
Грађанско васпитање
Ук. редовне наставе
ЧОС
Допунска настава
Додатна настава
Ваннаставне активности
Културне и друге активности
Корективни рад
Ук.непосредног рада
Припреме и планирање
Стручно усавршавање

Ук.посредног рада
Ук. непосредног и посредног рада
Часови преко норме

3-1
5
5
0
2
1
2
3
1
1
20
1
1
0
1
1
0
24
10
1
0
1
0,5
1
0
1
1
0,5
16
40
0
0%
100%

3-2
5
5
0
2
1
2
3
1
1
20
1
1
0
1
0,5
0,5
24
10
1
0
1
0
1
1
1
0,5
0,5
16
40
0
0%
100%

3-3
5
5
0
2
1
2
3
1
1
20
1
1
0
1
0,5
0,5
24
10
1
0
1
0,5
1
1
1
0,25
0,25
16
40
0
0%
100%

Укупно задужење [%]

Часови преко норме [%]

Остали послови (солидарне замене итд)

Ангажовање у реализацији спортских и
културних активности ученика

Дежурство у школи
Вођење школске евиденције и издавање јавних
исправа

Сарадња са родитељима

Рад у стручним органима школе

Менторски рад

Свет око нас
Природа и друштво

Име и презиме

Математика

Светлана
Бјелопавлић

Српски језик

Дубравка
Мишчевић
Разред и одељење

Мирјана Бабовић
Килибарда
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3-4

5

5

0

2

1

2

3

1

1

20

1

1

0

1

0

1

24

10

1

0

1

0,25

1

1

1

0,5

0,25

16

40

0

0%

100%

3-5

5

5

0

2

1

2

3

1

1

20

1

1

0

1

0,5

0,5

24

10

1

0

1

0

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%

3-6

5

5

0

2

1

2

3

1

1

20

1

1

0

1

0,5

0,5

24

10

1

0

1

0

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%

3-7

5

5

0

2

1

2

3

1

1

20

1

1

0

1

1

0

24

10

1

0

1

0

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%

4-1

5

5

0

2

1

2

3

1

1

20

1

1

1

0,5

0

0,5

24

10

0

1

0,5

1

1

1

0,25

0,25

16

40

0

0%

100%

4-2

5

5

0

2

1

2

3

1

1

20

1

1

1

0,5

0,5

0

24

10

0

1

0,5

1

1

1

0,25

0,25

16

40

0

0%

100%

Јелена Павлица

Ана Матић

Вера Бабић

Снежана
Паравиња
Шкрбић

Снежана Васић

Слободанка Јаић
Таталовић
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Ивана Ивковић/
замена Радмила
Шоргић

Ивана Филиповић Готић

Данијела Илић

Вишња
Месаровић
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4-3

5

5

0

2

1

2

3

1

1

20

1

1

1

0,5

0,5

0

24

10

1

0

1

0

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%

4-4

5

5

0

2

1

2

3

1

1

20

1

1

1

0,5

0,5

0

24

10

1

0

1

0,5

1

1

1

0,25

0,25

16

40

0

0%

100%

4-5

5

5

0

2

1

2

3

1

1

20

1

1

1

0,5

0

0,5

24

10

1

0

1

0,25

1

1

1

0,5

0,25

16

40

0

0%

100%

4-6

5

5

0

2

1

2

3

1

1

20

1

1

1

0,5

0,5

0

24

10

1

0

1

0

1

1

1

0,5

0,5

16

40

0

0%

100%
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Припреме и планирање
Стручно усавршавање
Менторски рад

Вођење школске евиденције и издавање јавних исправа
Ангажовање у реализацији спортских и културних активности
ученика
Остали послови (солидарне замене итд)
Ук.посредног рада
Ук. непосредног и посредног рада
Часови преко норме
Часови преко норме [%]

Укупно задужење [%]

Ручак

Руковођење стручним већем, Дечјим савезом Црвеним крстом

Дежурство у школи

Слободне активности

Рад у стручним органима школе

Сарадња са родитељима

Усмерене активности

5
4
3
1
21
1
2
24
10
1
0
1
0
1
0
1
1
1
16
40
0
0%
100%

8
5
4
3
1
21
1
2
24
10
1
0
1
0
1
0
1
1
1
16
40
0
0%
100%

Ук.непосредног рада

Друштвене и
хуманитарне активности

Секција

Корективни рад

Самосталан рад ученика

Продужени боравак

Јелена Крњајић

8

Продужени боравак

Драгана Тривковић
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Слободне наставне активности
Културне и друге активности
Припрема ученика за полагање Завршног испита
Cекција, хор, оркестар (ваннаставна активност),
Ук.непосредног рада
Припреме
Стручно усавршавање
Рад у стручним органима школе
Менторски рад
Рад са родитељима
Руковођење OB, CВ, тимом, активом
вршњачким тимом, ученичким парламентом, дечијим савезом
Анганжовањеу реализацији спортских, рекреативних и кул.
актив. ученика
Дежурство
Вођење школске евиденције и издавање јавних исправа
Други послови (замене, вођење на такмичење, попис,
прављење распореда итд.)
Ук. посредног рада
Ук. непосредног и посредног рада
Часови преко норме

Часови преко норме [%]

Укупно задужење [%]

6-1,
6-3,
7-4,
7-5,
7-6
18
+2
1
1
1
0
0,5
0
0,5
24
12
0,5
0,5
0,5
1
0
0
1
0,25
0,25
16,0
40,0
2
11%
111%

5-7,
5-8,
6-7, 7-8
18
+2
1
1
1
0
0,5
0
0,5
24
12
0,5
0,5
0
1
0
0
1
0,5
0,5
16,0
40,0
0
0%
100%

18
+2
0
1
1
0
1
0
1
24
12
0,5
0,5
0
1
0
0
1
0,5
0,5
16,0
40,0
0
0%
100%

Редовна настава / писмени задаци

Одељења

Предмет

Допунска

Српски језик

Име и презиме

Додатна

Српски
језик

Mирјана А.Петровић
Облаковић Богдановић

ЧОС

Српски језик

Д.Ступар
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5-3,
5-6,
6-4,
6-5
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1

0

0,25

0,5

0,25

24

12

0,5

0,5

0

1

0

0,25

1

0,5

0,25

16,0

40,0

2

11%

111%

18
+2

1

1

1

0

0,5

0

0,5

24

12

0,5

0,5

0,5

1

0

0

1

0,25

0,25

16,0

40,0

0

0%

100%

18
+2

1

1

1

0

0,25

0,5

0,25

24

12

0,5

0,5

0

1

0,25

0,25

1

0,25

0,25

16,0

40,0

0

0%

100%

7-3,
7-7,
8-6,
6-8

16
+2

0

1

1

0

0,5

0,5

1

22

11

0,25

0,5

0

1

0

0

1

0,25

0

14,0

36,0

0

0%

89%

Руски језик

7-2,3,4,5
8-1,2,3,4,5

18
+2

0

1

1

0

1

0

1

24,0

12

0,5

0,5

0

1

0

0,25

1

0,5

0,25

16,0

40,0

0

0%

100%

Руски језик

Српски
Српски језик
језик

1

5-1,2,3,4,5
6-3,4,5,6

18
+2

1

0

1

0

1

0

1

24,0

12

0,5

0,5

0

1

0,5

0

1

0,25

0,25

16,0

40,0

0

0%

100%

10
+2

0

0

0

0

0

13,0

6

0,25

0,5

0

0,5

0

0,25

1

0,25

0,25

22,0

0

0%

55%

14
+2

0

1

1

0

1

0

0

19,0

9

0,25

0,5

0

1

0

0

1

0,25

0

12,0

31,0

0

0%

78%

20

0

1

1

0

1

0

1

24,0

10

1

1

0

1

0

0

1

1

1

16

40,0

0

0%

100%

руски језик Руски језик
Енглески
језик

Српски
језик

Српски
језик

1

В.Гојковић

Драгана
Соломун

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

18
+2

Ј. Милић

Aнита Мрђић

С.Дражета
Б.
Ј.Шоргић
В.Тошић
Милуровић
Брашанац

Ј.Богдановић
/замена
Милица
Бједов
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5-6
6-1,2
7-1,6

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

0,5

0,5

9,0

1-1,2,3,4,5
4-1,2,3,4,5

37

Енглески
језик
Енглески
језик
Енглески језик Енглески језик Енглески језик Енглески језик Енглески језик

Снежана Крњаја

Весна Ерцег

К. Цветковић
Пантић

Д. Илић

М. Илић

Т.Бура

Н. Кијачић
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2-1,3,4,5
3-1,2,3,4,5,6

20

0

1

1

0

1

0

1

24,0

10

1

1

0

1

0

0

1

1

1

16,0

40,0

0

0%

100%

18
+2

1

1

1

0

1

0

0

24,0

10

1

1

0

1

0,5

0

1

0,5

1

16,0

40,0

0

0%

100%

18
+2

1

1

1

0

1

0

0

24,0

10

1

1

0

1

0,5

0

1

1

0,5

16,0

40,0

0

0%

100%

18
+2

1

1

1

0

1

0

0

24,0

10

1

1

0

1

0

0

1

1

1

16,0

40,0

2

10%

110%

1-6,7
2-2,7,8
3-7
4-6

14

0

1

1

0

1

0

0

17,0

7

0,5

1

0

1

0

0

1

0,25

0,25

11,0

28,0

0

0%

70%

2-6

2

0

0

0,5

0

0

0

0

2,5

1

0

0,25

0

0,25

0

0

0

0

0

1,5

4

0

0%

10%

5-2
7-6

4
+2

0

0,5

0,5

0

0

0

0

5

2

0,25

0,25

0

0,25

0

0,25

0

0,25

0,25

3,5

8,5

0

0%

22%

5-3,5,6
6-1,4,5,6
7-4,5

5-1,4
6-2,3
8-1,2,3,4,5
5-7,8
7-1,2,3
6-7,8
7-7,8,
8-6
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Ликовна култура
Ликовна култура
Музичка
култура
Историја
Историја,

Музичка култура

А. Тодосијевић
И.Тошић

Зорана Исаиловић

Д. Младеновић

Н. Дабић

М. Кнежевић
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5-1,2,3,4
6-1,2,3,4
7-1,2,3,4
8-2,3,4,5

20

1

0

0

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

18

1

0

0

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

20

0

0

18

1

0

6-1,2,3
7-1,2,3,4
8-1,2,3

20

1

0,5

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

20

1

0,5

2

1

0

0

24,0

10

1

1

0

1

0,25

1

1

0,5

0,25

16,0

40,0

0

0%

100%

2

1

0

0

22,0

9

1

1

0

1

0

0

1

0,5

0,5

14,0

36,0

0

0%

90%

0

2

1

0

1

24,0

10

1

1

0

1

0

1

1

0,5

0,5

16,0

40,0

0

0%

100%

0

2

1

0

0

22,0

9

1

1

0

1

0,25

0

1

0,5

0,25

14,0

36,0

0

0%

90%

1

1

0

0,5

0

24,0

10

1

1

0

1

0,25

0,25

1

0,5

1

16,0

40,0

0

0%

100%

1

1

0

0,5

0

24,0

10

1

1

0

1

0,25

0,25

1

0,5

1

16,0

40,0

0

0%

100%

5-5,7,8
6-6,7,8
72,3,4,6,7,8
8-1,2,6

39

Историја,
Географија
Географија
Математика Математика

Физика

Физика

Физика

Географија

Д.
Косановић
М.Мрђен

Д. Гордић

Д.
Љ.Павловић
Билаковић

Г.Милић

Б. Прица

М.Ђуррић

Драган
Грбић

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

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

12

0

0,5

1

0

0

0,5

0

14,0

6

1

0,5

0

0,5

0

0

1

0,5

0,5

10,0

24

0

0%

60%

6-1,3,4,5,6
7-1,3
8-3,4,5

20

1

0,5

1

1

0

0,5

0

24,0

10

1

1

0

1

0

0,5

1

0,5

1

16,0

40,0

0

0%

100%

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

20

1

1

0,5

1

0

0,5

0

24,0

10

1

1

0

1

0,25

0,5

1

0,25

1

16,0

40,0

1

5%

105%

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

11

0

0,25

0,5

1

0

0,2
5

0

13,0

6

0,5

0,5

0

0,5

0

0

1

0,25

0,25

9,0

22,0

0

0%

55%

20

0

1

1

0

0

1

1

24,0

10

1

1

0,5

1

0

0

1

0,5

1

16,0

40,0

0

0%

100%

8

0

1

1

0

0

0

0

10

4

0,25

0,25

0

0,25

0

0

1

0,25

0

6

16,0

0

0%

40%

16

0

1

1

0

0

1

0

19

8

1

1

0

1

0

0

1

0,5

0,5

13

32,0

0

0%

80%

18
+2

1

1

1

0

0

0

1

24,0

12

0,5

0,5

0

1

0

0

1

0,5

0,5

16,0

40,0

2

11%

111%

18
+2

1

1

1

0

0

1

0

24,0

12

0,5

0,5

0,5

1

0

0

0

0,5

1

16,0

40,0

2

11%

111%

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

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

5-2,3,6,
6-4,5

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

40

Математика Математика Математика Математика

1

0

0

0

1

24,0

12

0,5

0,5

0

1

0,25

0

1

0,5

0,25

16,0

40,0

2

11%

111%

7-2,3,5
8-1,4

18
+2

1

0,5

2

0

0

0,5

0

24,0

12

0,5

0,5

0

1

0

0

1

0,5

0,5

16,0

40,0

2

11%

111%

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

18
+2

0

1

1

0

0

0

2

24,0

12

0,5

0,5

0

1

0

0

1

0,5

0,5

16,0

40,0

2

11%

111%

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

18
+2

0

24,0

12

0,5

0,5

0,5

16,0

40,0

2

11%

111%

20

1

0,5

1

1

0

0,5

0

24,0

10

1

1

0

20

1

0,5

1

1

0

0,5

0

24,0

10

1

1

20

1

0,5

1

1

0

0,5

0

24,0

10

1

20

0

1

1

1

0

1

0

24,0

10

1

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

А. Јанковић

Хемија

6-1,3,4,5,6
7-1,3
8-3,4,5

Д.Лилић

Биологија

1

Биологија

1

биологија

18
+2

Н.Ристичевић

5-4,5
6-1,2,3

Ј.Петровић

М. Марић

С. Елезовић/
Д.Петровић
М. Кошчица

Б. Шарац

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0,5

1

0,25

0,25

1

0,5

1

16,0

40,0

0

0%

100%

0

1

0

0,5

1

0,5

1

16,0

40,0

0

0%

100%

1

0

1

0

0,5

1

0,5

1

16,0

40,0

0

0%

100%

1

0

1

0,25

0,25

1

0,5

1

16,0

40,0

0

0%

100%

5-4,5,6
6-2
7-2,4,5,6
8-1,2

7-1,2,3,4,5
8-1,2,3,4,5
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хемија
ТиТ
ТиТ
ТиТ
ТиТ
ТиТ

З.Вукас

Ј. Вујасић

С.Каблар

Д.Петровић

J.Вујаковић

Д. Солдо

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

7-6,7,8
8-6
8

0

1

1

0

0

0

0

10,0

4

20

1

1

0

0

1

20

1

1

0

0

20

1

1

0

20

0

1

20

0

1

0,25

0,25

0

0

1

24,0

10

1

1

0

1

0

1

24,0

10

1

1

0

1

0

1

24,0

10

1

0

0

1

0

2

24,0

10

0

0

1

0

2

24,0

10

0,25

0

0

1

0,25

1

0,25

0,25

1

0,5

0

1

0

0,5

1

1

0

1

0,25

0,25

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

6,0

16,0

0

0%

40%

1

16,0

40,0

0

0%

100%

0,5

1

16,0

40,0

0

0%

100%

1

0,5

1

16,0

40,0

0

0%

100%

0,5

1

0,5

1

16,0

40,0

0

0%

100%

0,5

1

0,5

1

16,0

40,0

0

0%

100%

5-1,4,5
6-3,4,6,
7-3,4,5
8-3

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

5-5,6
6-2,4,5
7-1,6
8-2,4,5

5-7,8
6-7,8
7-7,8
8-6
8-2,4,5
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Физичко и здравствено
васпитање

5-4 (1)
5-7(2+1),
5-8(2+1),
6-7(2+1),
6-8(2+1),
7-7(3),78(3),
8-6(3)

Фзичко и здравствено
васпитање

6-5(2+1),
6-6(2+1),
6-3 (1),
6-4 (1),
8-1(3),
8-2(3),
8-3(3),
8-4(3)

Физичко и здравствено Физичко и здравствено
васпитање
васпитање

6-1(2+1),
6-2(2+1),
6-3(2),
6-4 (2),
7-2(3),
7-3(3),
7-4(3),
7-6(3)

Физичко и
здравствено
васпитање

М.Шимурина

Н.Сткић

З.Ђорђевић

Д.Радаковић

Стеван Месаровић

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

5-1(1),
5-2(1),
5-5(1),
5-6(1)

5-1(2),
5-2(2),
5-3(2+1),
5-4(2)
5-5(2)
5-6(2),
7-1(3),
7-5(3)
8-5(3)

20

1

0

0

0

1

0

2

24,0

10

1

1

0

1

0,25

1

1

0,5

0,25

16,0

40,0

2

10%

110%

20

0

0

0

0

2

0

2

24,0

10

1

1

0

1

0

1

1

0,5

0,5

16,0

40,0

0

0%

100%

20

1

0

0

0

1

0

2

24,0

10

1

1

0

1

0,25

1

1

0,5

0,25

16,0

40,0

2

10%

110%

20

1

0

0

0

1

0

2

24,0

10

1

1

0

1

0

1

1

0,5

0,5

16,0

40,0

2

10%

110%

4

0

0

0

0

1

0

0

5,0

2

0

0,25

0

0

0

0

0,5

0,25

0

3

8

0

0%

20%

43

Информатика
и рачунарство

Т. Смиљанић

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

Информатика и рачунарство

Д. Стојиљковић

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

20

0

1

1

0

1

0

1

24,0

10

1

1

0

1

0

0,5

1

0,5

1

16,0

40,0

0

0%

100%

20

1

1

1

0

0

0

1

24,0

10

1

1

0

1

0

0,5

1

0,5

1

16,0

40,0

0

0%

100%

5-1,2,3,4,
5- 5,6,7,8
6-7,8
7-5,6,7,8
8-1,2,3,4,
8-5,6
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Информатика и рачунарство

Д. Обилић

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

5-1, 4,5
6-1,2,3,4
6-5,6
7-1,2,3,4
8-6
14

0

1

1

0

0

0

1

17,0

7

0,5

1

0

1

0

0

1

0,25

0,25

11,0

28

0

0%

70%

20

0

0

0

0

2

0

2

24,0

10

1

1

0

1

0,25

1

1

0,25

0,5

16,0

40,0

0

0%

100%

Верска настава

Ж. Павловић

1-1 (18),
1-2 (21),
1-5 (17),
2-5 (16),
3-1 (18),
3-2 (15),
3-3(18),
3-4(18),
3-5(17),
3-6(16),
5-1(10) +
5-6(6),
5-2(19),
5-6(20),
6-1(16),
6-5+6-6
(14+6)
7-1(19),
7-2 +
7-5(12+15),
7-6(18),
8-2 +
8-5(13+9),
8-4(17)
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1-3 (23)
1-4(22),
1-6(19),
1-7(16),
2-1(15),
2-2(17),
2-3+2-6
(14+14),

Верска настава

М. Шево

2-4(17),
2-7+2-8
(14+11),
3-7(24),
4-2(16),,
4-3(21),
4-1+4-4
(15+14),
4-5(20),
4-6(25),
5-3(23),
5-4(27),
6-3+6-4
(9+14),

Верска настава

Н. Ерцег

7-3(21),
8-1(18),
20

0

0

0

0

2

0

2

24,0

10

1

1

0

1

0

1

1

0,5

0,5

16,0

40,0

0

0%

100%

3

0

0

0

0

1

0

0

4

1,5

0

0,25

0

0

0

0

0

0,25

0

2

6,0

0

0%

15%

5-7(22),
6-7(16),
8-6(25)
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Верска настава

В.Кончаревић

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

5-5(21),
5-8(12),
6-2(17),
6-8(15),
7-4(21),
7-7(17),
7-8(15),
8-3(23)
5-1(17),

8

0

0

0

0

1

0

1

10

4

0

0,25

0

0,25

0

0

1

0,25

0,25

6

16,0

0

0%

40%

11

0

0

0

0

1

0

1

13,0

6

0,5

0,5

0

0,5

0

0

1

0,25

0,25

9,0

22,0

0

0%

55%

5-2+5-3+
5-5
(8+4+5)
6-1+6-2
(10+10),
6-3(17),

Грађанско
васпитање

Јадранка Травица

6-6(19),
6-4+ 6-5
(11+11)
7-3+7-1+
7-4+ 7-6,
(7+6+7+10)

7-2+7-5
(14+12),
8-1+8-4
(8+9),
8-2+
8-3+8-5
(9+3+17),
5-8+ 7-8+
8-6
(8+4+6)
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48 Радичевић“ за школску 2021/22. годину
Годишњи план рада Oсновне школе „Бранко

4. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ВРЕМЕНСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
4.1 Бројно стање ученика на почетку школске 2021/22. године

ОДЕЉЕЊЕ
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
УКУПНО 1.
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
УКУПНО 2.
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
УКУПНО 3.
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
УКУПНО 4.
УКУПНО
МЛАЂА
СМЕНА
Број
одељења
млађа смена

БАТАЈНИЦА – матична школа
ДЕВ. ДЕЧ. УК. ОДЕЉЕЊЕ ДЕВ.
12
16
28
5-1
12
13
16
29
5-2
11
11
18
29
5-3
11
12
17
29
5-4
13
9
15
24
5-5
11
5-6
11
57
82
139
УКУПНО 5. 69
13
13
26
6-1
14
14
10
24
6-2
13
13
12
25
6-3
14
11
13
24
6-4
15
14
13
27
6-5
12
11
10
21
6-6
10
76
71
147
УКУПНО 6. 78
14
13
27
7-1
13
13
13
26
7-2
12
16
10
26
7-3
12
13
8
21
7-4
14
16
12
28
7-5
13
12
13
25
7-6
12
84
69
153
УКУПНО 7. 76
13
16
29
8-1
11
15
13
28
8-2
15
13
16
29
8-3
12
13
15
28
8-4
11
15
12
27
8-5
11
69
72
141
УКУПНО 8. 60
УКУПНО
286
294
283
580 СТАРИЈА
СМЕНА
Број
22
одељења
старија
смена

ДЕЧ.
15
16
16
14
15
15
91
12
14
12
10
13
15
76
12
14
16
14
14
16
86
15
8
14
15
15
66

УК.
27
27
27
27
26
26
160
26
27
26
25
25
25
154
25
26
28
28
27
28
162
26
23
26
26
26
127

320

603

23

Укупно одељења у матичној школи (1-8. разред) – 45
Укупан број ученика у матичној школи (1-8. разреда) - 1183
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ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У НАСЕЉУ БУСИЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ
1-6
1-7
УКУПНО 1.
2-7
2-8
УКУПНО 2.
3-7

ДЕВ
12
12
24
8
7
15
14

ДЕЧ
9
9
18
7
6
13
15

УК.
21
21
42
15
13
28
29

УКУПНО 3.
4-6
УКУПНО 4.
УКУПНО
МЛАЂА
СМЕНА
Број
одељења
млађа смена

14
19
19

15
9
9

29
28
28

55

127

72

6

ОДЕЉЕЊЕ
5-7
5-8
УКУПНО 5.
6-7
6-8
УКУПНО 6.
7-7
7-8
УКУПНО 7.
8-6
УКУПНО 8.
УКУПНО
СТАРИЈА
СМЕНА
Број одељења
старија смена

ДЕВ
13
11
24
7
6
13
10
10
20
15
15

ДЕЧ
9
9
18
9
10
19
7
9
16
16
16

72

69

УК.
22
20
42
16
16
32
17
19
36
31
31
141

7

Укупно одељења у издвојеном одељењу у насељу Бусије (1-8. разред) – 13
Укупан број ученика у издвојеном одељењу у насељу Бусије (1-8. разреда) – 268
МАТИЧНА ШКОЛА + ИЗВОЈЕНО ОДЕЉЕЊE У НАСЕЉУ БУСИЈЕ
Број одељења – 58
Број ученика – 1451
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4.2 Организација рада у продуженом боравку (1. и 2. разред)
Продужени боравак подразумева организоване активности, како за поједине
васпитно-образовне групе тако и за школу у целини. Сходно томе, продужени боравак има
следеће задатке:
ПЕДАГОШКИ ЗАДАТАК продуженог боравка подразумева да се ђацима обезбеди
адекватно место за организовано учење, вежбање, одмор, рекреацију и друга разноврсна
слободна занимања.
ПСИХОЛОШКИ ЗАДАТАК продуженог боравка подразумева да се осигура правилан и
несметан ритам рада и одмора, да су све активности у складу са дечјим интересовањима и
потребама, где је њихов живот без напетости, стресова, конфликата...
СОЦИЈАЛНИ ЗАДАТАК је уско повезан за потребе младе породице. Повећани животни
стандарди запослених родитеља удаљују их од породичног живота. Дете је, понекад,
препуштено само себи. Продужени боравак треба да буде место које замењује дететов
дом.
Сви ови задаци везани за продужени боравак не могу се посматрати одвојено. Они
су тесно повезани и чине јединство.

ФОРМА ОРГАНИЗОВАЊА РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ПРВОГ РАЗРЕДА
С обзиром на сталну тенденцију повећања, из године у годину, потребе родитеља
за укључивање ученика у продужени боравак, постоји све више облика рада у савременој
школи везаних за продужени боравак.
У зависности од броја ученика и саме организације школе могуће је оформити
хомогене или хетерогене васпитне групе.
У нашој школи продужени боравак је организован у хeтерогеним групама.
МОДЕЛИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
Постоји више различитих модела организовања васпитно-образовних активности у
продуженом боравку. Који ће се модел примењивати зависи од избора школе сваке
школске године, односно од просторних и материјалних могућности.
За школску 202122. годину важе четири модела, прва два модела важе за редовну
ситуацију реализације наставе, а друга два (трећи и четврти) за ванредну ситуацију
реализације наставе.
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Први модел – преподневна смена
Време
Активности
700 -730
Пријем ученика у продужени боравак
730 - 800
Доручак
00
00
8 - 10
Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање,
утврђивање)
00
00
10 - 11
Слободне активности (читање, ликовна радионица...)
1100-1200
Физичке активности
00
30
12 - 12
Припрема за ручак
1230- 1300
Ручак
00- 30
13 13
Припрема и одлазак на наставу
Други модел – поподневна смена
Време
Активности
30
30
11 - 12
Пријем ученика и припрема за ручак
1230- 1330
Ручак
30
30
13 - 15
Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање,
утврђивање)
30
30
15 – 16
Слободне активности
1630 - 1800
Физичке активности и одлазак кући
Трећи модел – Рад са првом групом
Време
Активности
00 30
7 -7
Пријем ученика у продужени боравак
730 - 800
Доручак
00
00
8 - 10
Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање,
утврђивање) и слободне активности (читање, ликовна радионица...)
1000- 1030
Физичке активностти
30- 45
10 10
Припрема и одлазак на наставу
1045-1230
Деца су на настави
30
30
12 - 13
Припрема за ручак и ручак
1330-1530
Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање,
утврђивање)
1530– 1630
Слободне активности
30
00
16 – 17
Физичке активности и одлазак кући
Четврти модел – Рад са другом групом
Време
Активности
700- 800
Пријем ученика и одлазак на наставу
00
20
8 - 10
Ученици су на настави
1020- 1045
Физичке активности
45
30
10 – 12
Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање,
утврђивање) и слободне активности (читање, ликовна радионица...)
30
30
12 – 13
Припрема за ручак и ручак
1330– 1530
Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање,
утврђивање)
30- 30
15 16
Слободне активности
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1630-1730

Физичке активности и одлазак кући

Активност

Опис активности

Самосталан рад ученика

- израда домаћих задатака из предмета: српски језик,
математика, свет око нас, музичка култура, завршавање
ликовних радова из ликовне културе
- рад на припремљеним задацима из математике, српског
језика и, ређе, света око нас у циљу вежбања, утврђивања,
учења

Слободне активности

Активности осмишљене тако да уз игру, забаву и опуштање
ученици стварају и уче нешто ново:
- активности из области литерарног стваралаштва: читање –
слушање дела из књижевности за децу, писање литерарних
радова, глума, рецитовање
- активности из области ликовног стваралаштва: цртање,
бојење, прављење различитих украсних и употребних
предмета...
- активности (радионичарског типа) у циљу васпитног рада:
бонтон за школарце, мали еколози, тајни пријатељ

Слободно време

Активности које имају за циљ одмор ученика:
- Слушање музике (дечије песме, класична музичка дела).
- Играње уз музику, музичке игре у школском дворишту.
- Игре у учионици (пантомиме, На слово, на слово...)
-Вежбе разгибавања
- Уређење паноа

ПЛАН И ПРОГРАМ ВЕЋА УЧИТЕЉА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
Септембар
- упознавање са планом и програмом рада у продуженом боравку
- предлози за унапређење рада у продуженом боравку и уређење простора за рад
- редовно вођење педагошке документације и сарадња са родитељима
- сарадња са директором школе, ПП службом и разредним старешином
Октобар
- идентификација ученика са тешкоћама у раду и пружање адекватне помоћи
-Обележавање Дечје недеље
- посета школској библиотеци (развијање љубави према књизи)
-Недеља посвећена здравој храни
- дечји бонтон (лепо понашање) – договор о реализацији тема и садржаја
Новембар
- редовна сарадња са разредним старешином ради постизања бољих резултата
ученика
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- развијање позитивних односа у одељењу кроз радионицу „Тајни пријатељ“
- анализа успеха и понашања ученика на крају првог тромесечја
Децембар
- украшавање учионице и израда паноа поводом Нове године
- постигнути резултати у напредовању ученика на крају првог полугодишта
Јануар
- Уређење паноа, литерарни и ликовни радови на тему
„Св. Сава“
- игре на снегу (организовање такмичења за ученике у продуженом боравку)
- анализа рада и реализације плана и програма у продуженом боравку на крају
првог полугодишта
Фебруар
- рад са слабијим ученицима ради постизања бољих резултата
- развијање креативности код ученика
- разговор о предстојећем празнику 8. марту
Март
- обележавање празника 8. марта (израда честитки и поклона)
-припрема за Дан школе (уређење паноа и учионице)
- организовање игара за развијање концетрације и пажње код ученика
- сарадња са ПП службом и разредним старешином
Април
- уређење паноа на тему „Пролеће“ и „Ускрс“
- сађење и нега биљака
- анализа успеха и понашања ученика на крају другог тромесечја
Мај
- сарадња са разредним старешином и ПП службом
- развијање другарских и сарадничких односа међу ученицима
- Дан екологије и здравог стила живота „ Зелена јабука “
Јун
- анализа рада и реализације плана и програма у продуженом боравку на крају
другог полугодишта
- анализа постигнутих резултата у напедовању ученика на крају другог
полугодишта.
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА У БОРАВКУ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
Начин провере исхода
Израда домаћих задатака, радни листови

Тематска област
-Припрема за почетно читање и писање
-Почетно читање и писање
- Граматика и правопис
-Књижевност
-Диктат
-Предмети у простору и односи међу њима
-Линија и област
-Природни бројеви до 100
-Мерење и мере

Усмено изражавање

-Рецитовање песме
-Препричавање текста
-Причање неког доживљаја
-Описивање- личности, природе
Уређење паноа
-Јесен
-Зима
-Пролеће
-Лето
Мала школа плеса
Игре које подразумевају самостално
узвођење
Ликовно стваралаштво-бојанке, колаж, -Моја породица
честитке, цртање, сликање, вајање
-Радови од лишћа и разнобојног зрневља
-Израда честитки
-Израда украса за јелку и учионицу
-Израда честитки и поклона за 8.март
-Портрет моје маме
-Кратки стрипови
-Бојимо ускршња јаја
-Весници пролећа
-Цветови од креп папира
-Свети Сава
-Пахуље од папира
Елементарне и друштвене игре
-Школице
-Пантомиме
-Слагалица
-Игре на снегу
-Дан-ноћ
-Топло-хладно
-Прескакање вијача
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА У БОРАВКУ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
Начин провере исхода
Израдa домаћих задатака, радни листови

Тематска област
-Писање великог слова
-Реченице по облику и значењу
-Преписивање штампаног латиничног
текста писаним словима и обрнуто
-Сабирање и одузимање до 100
-Множење и дељење до 100
-Мерење времена
Усмено изражавање
-Читање латиничног писма
-Препричавање текста
-Причање неког доживљаја
-Рецитовање песме
-Описивање- лићности, природе
Уређење паноа
-Јесен
-Зима
-Пролеће
-Лето
Мала школа плеса
Игре које подразумевају самостално
узвођење
Ликовно стваралаштво-бојанке, колаж, -Бојимо ускршња јаја
честитке, цртање, сликање, вајање
-Правимо украсне предмете од глине
-Весници пролећа
-Цветови од креп папира
-Честитке за 8.март
-Слика за моју маму
-Свети Сава
-Радови од лишћа и разнобојног зрневља
-Пахуље од папира
-Честитке за Нову годину
-Зимски пејзаж
Елементарне и друштвене игре

-Слагалица
-Игре на снегу
-Дан-ноћ
-Топло-хладно
-Прескакање вијача
-Пантомима

Учитељице продуженог боравка
Драгана Тривковић и
Јелена Крњајић
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5. Распоред писмених задатака и контролних вежби у школској 2021/22.години
5.2 Распоред писмених задатака и контролних вежби за ученике од 1-4.разреда
Први разред
Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Српски језик

3.c

2.c

3.c

Математика

2.c

3.c

4.c

Свет око нас

4.c

4.c

5.c

Октобар

Новембар

Децембар

11.н

16.н

10.н, 13.н

17.н

Други разред
Септембар
Српски језик

2.н.

Математика

2.н., 4.н

7.н.

Свет око нас

2.н.

7.н

15.н

Трећи разред
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Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Српски језик

2.н

7.н.

12.н.

Математика

2.н.
4.н.
2.н.

9.н.

12.н.

15.н.
18. н.
17.н.

8.н

12.н.

16.н.

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Српски језик

2.н.

8.н.

Математика

2.н.

7.н.

16.н.
18.н.
16.н.

Природа и друштво

3.н.

13.н.
14.н.
10.н.
13.н.
10.н.
14.н.

Природа и друштво

Четврти разред

18.н.
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5.3 Распоред писмених задатака и контролних вежби за ученике од 5-8.разреда
РАСПОРЕД КОНТОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ШКОЛСКА 2021/22.
РАЗ.

РН
5/1

СЕПТЕМБАР

1

2

3

4

НОВЕМБАР

OКТОБАР

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ДЕЦЕМБАР

15

16

РЈ-К
МАТ-К

14

СЈ-П

СЈ-К

МАТ-П

17

ЕЈ-П

РЈ-К
МАТ-К

СЈ-П

СЈ-К

МАТ-П

ЕЈ-П

РЈ-К
МАТ-К

СЈ-П

СЈ-К

МАТ-П

МАТ-И

СЈ-П.
ЕЈ-К.

СЈ-П.
РЈ-К

МАТ-К

МАТ-П

5/2

МАТ-И

СЈ-П.
ЕЈ-К

РЈ-К
СЈ-К

МАТ-К

ЕЈ-К
МАТ-П

5/3

МАТ-И

СЈ-П.
ЕЈ-К

РЈ-К
СЈ-К

МАТ-К

ЕЈ-К
МАТ-П

5/4

МАТ-И

СЈ-П.

РЈ-К
СЈ-К

МАТ-К

ЕЈ-К
МАТ-П

5/5

МАТ-И

СЈ-П.
ЕЈ-К

РЈ-К
СЈ-К

МАТ-К

ЕЈ-К
МАТ-П

ЕЈ-П

РЈ-К
МАТ-К

СЈ-П

СЈ-К

МАТ-П

5/6

МАТ-И

СЈ-П.
ЕЈ-К

РЈ-К
СЈ-К

МАТ-К

ЕЈ-К
МАТ-П

ЕЈ-П

РЈ-К
МАТ-К

СЈ-П

СЈ-К

МАТ-П

5/7

МАТ-И

ЕЈ-К

РЈ-К

МАТ-К

ЕЈ-К
МАТ-П

ЕЈ-П

РЈ-К
МАТ-К

МАТ-П

5/8

МАТ-И

ЕЈ-К

РЈ-К

МАТ-К

ЕЈ-К
МАТ-П

ЕЈ-П

РЈ-К
МАТ-К

МАТ-П

РЈ-К
МАТ-К

18

МАТ-П
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РАСПОРЕД КОНТОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ШКОЛСКА 2021/22.
РАЗ.

РН
6/1

СЕПТЕМБАР

1

2

3

4

НОВЕМБАР

OКТОБАР

6

7

СЈ-И
МАТ-И

5

СЈ-П
ЕЈ-К

СЈ-К
РЈ-К

МАТ-К

8

9

ЕЈ-К
МАТ-П

10

11

РЈ-К

12

6/2

МАТ-И

СЈ-П

СЈ-К
РЈ-К

МАТ-К

МАТ-П

6/3

СЈ-И
МАТ-И

СЈ-П

СЈ-К
РЈ-К

МАТ-К

6/4

МАТ-И

СЈ-П
ЕЈ-К

СЈ-К
РЈ-К

6/5

МАТ-И

СЈ-П
ЕЈ-К

6/6

МАТ-И

6/7

МАТ-И

6/8

МАТ-И

13

ДЕЦЕМБАР

15

16

РЈ-П
МАТ-К

СЈ-П

СЈ-К

МАТ-П

РЈ-К

РЈ-П
МАТ-К

СЈ-П

СЈ-К

МАТ-П

МАТ-П

РЈ-К

РЈ-П
МАТ-К

СЈ-П

СЈ-К

МАТ-П

МАТ-К

ЕЈ-К
МАТ-П

РЈ-К

ЕЈ-П

РЈ-П
МАТ-К

СЈ-П

СЈ-К

МАТ-П

СЈ-К
РЈ-К

МАТ-К

ЕЈ-К
МАТ-П

РЈ-К

ЕЈ-П

РЈ-П
МАТ-К

СЈ-П

СЈ-К

МАТ-П

СЈ-П
ЕЈ-К

СЈ-К
РЈ-К

МАТ-К

ЕЈ-К
МАТ-П

РЈ-К

ЕЈ-П

РЈ-П
МАТ-К

СЈ-П

СЈ-К

МАТ-П

МАТ-К

ЕЈ-П

РЈ-П
МАТ-К

МАТ-П

РЈ-К

ЕЈ-К
МАТ-П

РЈ-К

ЕЈ-К

МАТ-К

ЕЈ-П

РЈ-П
МАТ-К

МАТ-П

РЈ-К

ЕЈ-К
МАТ-П

РЈ-К

ЕЈ-К

ЕЈ-П

14

17

18
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РАСПОРЕД КОНТОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ШКОЛСКА 2021/22.
РАЗ.

РН
7/1

СЕПТЕМБАР

1

2

3

4

НОВЕМБАР

OКТОБАР

5

8

9

10

11

12

13

ДЕЦЕМБАР

6

7

14

15

16

ЕЈ-К
СЈ-П

СЈ-К
РЈ-К

МАТ-К

ХЕМ-К

ЕЈ-К

МАТ-П
РЈ-К

РЈ-П

СЈ-П
МАТ-К

СЈ-К

МАТ-П

17

7/2

ЕЈ-К
СЈ-П

МАТ-К
РЈ-К

СЈ-К
ГЕО-К

ХЕМ-К

ЕЈ-К

МАТ-П
РЈ-К

РЈ-П

СЈ-П
МАТ-К

СЈ-К

МАТ-П

7/3

ЕЈ-К
СЈ-П

МАТ-К
РЈ-К

ХЕМ-К

ЕЈ-К

МАТ-П
РЈ-К

СЈ-К

РЈ-П

СЈ-П
МАТ-К

СЈ-К

МАТ-П

7/4

СЈ-И

ЕЈ-К
СЈ-П

МАТ-К
РЈ-К

СЈ-К
ГЕО-К

ХЕМ-К

ЕЈ-К

МАТ-П
РЈ-К

ЕЈ-П

РЈ-П

СЈ-П
МАТ-К

СЈ-К

МАТ-П

7/5

СЈ-И

ЕЈ-К
СЈ-П

МАТ-К
РЈ-К

СЈ-К
ГЕО-К

ХЕМ-К

ЕЈ-К

МАТ-П
РЈ-К

ЕЈ-П

РЈ-П

СЈ-П
МАТ-К

СЈ-К

МАТ-П

7/6

СЈ-И

ЕЈ-К
СЈ-П

МАТ-К
РЈ-К

СЈ-К
ГЕО-К

ЕЈ-К

МАТ-П
РЈ-К

ЕЈ-П

РЈ-П

СЈ-П
МАТ-К

СЈ-К

МАТ-П

7/7

ЕЈ-К
СЈ-П

МАТ-К
РЈ-К

ЕЈ-К

ЕЈ-П

РЈ-П

СЈ-П
МАТ-К

СЈ-К

МАТ-П

7/8

ЕЈ-К
СЈ-П

МАТ-К
РЈ-К

ЕЈ-К

ЕЈ-П

РЈ-П

СЈ-П
МАТ-К

СЈ-К

МАТ-П

СЈ-К
РЈ-К
СЈ-К
РЈ-К

18
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РАСПОРЕД КОНТОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ШКОЛСКА 2021/22.
РАЗ.

РН
8/1

СЕПТЕМБАР

1

2

3

4

НОВЕМБАР

OКТОБАР

5

6

7

8

9

10

14

15

16

МАТ-К

СЈ-П
ХЕМ-К

РЈ-К
СЈ-К

МАТ-П
ГЕО-К

МАТ-К
РЈ-П

СЈ-П

МАТ-П
СЈ-К

8/2

МАТ-К

СЈ-П
ХЕМ-К

РЈ-К
СЈ-К

МАТ-П
ГЕО-К

МАТ-К
РЈ-П

СЈ-П

МАТ-П
СЈ-К

8/3

МАТ-К

СЈ-П
ХЕМ-К

РЈ-К
СЈ-К

МАТ-П

МАТ-К
РЈ-П

СЈ-П

МАТ-П
СЈ-К

8/4

МАТ-К

СЈ-П
ХЕМ-К

РЈ-К
СЈ-К

МАТ-П

МАТ-К
РЈ-П

СЈ-П

МАТ-П
СЈ-К

8/5

МАТ-К

СЈ-П
ХЕМ-К

РЈ-К
СЈ-К

МАТ-П

МАТ-К
РЈ-П

СЈ-П

МАТ-П
СЈ-К

8/6

МАТ-К

СЈ-П
ЕЈ-К

РЈ-К
СЈ-К

МАТ-П
СЈ-К

МАТ-К
РЈ-П

СЈ-П

МАТ-П
СЈ-К

ЕЈ-К

11

12

13

ДЕЦЕМБАР

ЕЈ-П

17

18
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6. ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ
ОРГАНА У ШКОЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
6.1 План рада Наставничког већа за 2021/22. годину
Наставничко веће је највиши стручни орган који интезивно прати, усмерава и
координира целокупан образовно-васпитни процес у школи. Својом активношћу, која је
регулисана Статутом школе, одлучује и доприноси остваривању циљева и задатака школе и
реализацији свих садржаја Годишњег програма рада.
Наставничко веће радиће у седницама које ће се одржавати једанпут месечно (а по
потреби и чешће) током школске године, са следећим садржајима и извршиоцима:
Време
реализацијe

САДРЖАЈ РАДА
Разматрање извештаја о упису ученика у
први разред за школску 2021/22. год.

Начин
реализације
Извештавање

Упознавање
Наставничког
Разматрање и усвајање Годишњег плана
већа са
рада за школску 2021/ 2022. годину
Годишњим
планом рада
школе и
усвајање истог
путем гласања
Упознавање
Разматрање и усвајање Извештаја о
Наставничког
остварености Годишњег плана рада за шк.
већа са
2020/2021. год.
Извештајем о
остварености
Септембар
Годишњег плана
рада школе и
усвајање истог
Прва
путем гласања
седница
Упознавање
Разматрање и усвајање Извештаја о раду
Наставничког
директора за шк. 2020/2021. год.
већа са
Извештајем о
раду директора и
усвајање истог
путем гласања
Упознавање
Разматрање и усвајање Извештаја Тима за
Наставничког
развојно планирање за школску
већа и усвајање
2020/2021.годину.
истог путем
План рада Тима за развојно планирање за
гласања
шк. 2021/2022.годину.

Носиоци
послова при
реализацији
ПП служба

Директор
Чланови
Наставничког
већа

Директор
Чланови
Наставничког
већа

Директор
Чланови
Наставничког
већа
Координатор
Тима за развојно
планирање
Чланови
Наставничког
већа
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Разматрање и усвајање Извештаја Тима за
самовредновање за шк. 2020/2021.годину.
План рада Тима за самовредновање за шк.
2021/2022.годину.

Упознавање
Наставничког
већ и усвајање
истог путем
гласања

Разматрање и усвајање Извештаја Тима за
стручно усавршавање за шк. 2020/2021.год.
План рада Тима за стручно усавршавање за
шк. 2021/2022.годину.

Упознавање
Наставничког
већа са
Извештајем и
Планом СУ и
усвајање истог
путем гласања
Упознавање
Разматрање и усвајање Извештаја Тима за
Наставничког
инклузивно образовање за шк.
већа са
2020/2021.годину.
Извештајем и
План рада Тима за инклузивно образовање
Планом Тима за
за шк. 2021/2022.годину.
ИО и усвајање
истог путем
гласања
Усвајање предлога плана и програма
екскурзија, наставе у природи, излета.

Извештаање

Координатор
тима за
самовредновање
Чланови
Наставничког
већа
Директор
Чланови
Наставничког
већа

Координатор
Тима за ИО
Чланови
Наставничког
већа
Директор
Чланови
Наставничког
већа

Одређивање ментора за наставнике који су
Септембар стекли услов за полагање испита за
лиценцу.
Друга
седница

Анализа уписа ученика VIII разреда у
средње стручне школе и гимназије

Договор

Директор
Приправници

Извештавање

Одељењске
старешине
Предметни
наставници

Октобар

Припрема за пријем првака у Дечији савез
и прославу Дечје недеље

Договор

Организација рада продуженог боравка,
допунске и додатне наставе, слободних
наставних активности, секција и рада ОЗ

Договор

Информације о настави изборних програма
и слободних наставних активности
Доношење одлуке о ослобађању ученика
наставе физичког васпитања и изборних
програма
Резултати иницијалног тестирања

Извештаање

Руководилац
Дечијег савеза
Учитељи,
предметни
наставници,
одељењске
старешине
Директор

Извештавање
Директор
Извештавање

Учитељи
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Идентификација ученика са посебним
образовним потребама и препоруке за
даљи рад

Анализа

Доношење плана учешћа у пројектима

Договор

Анализа безбедности ученика у школи и
предлог мера за унапређивање
Посета Сајма књига

Анализа и
извештавање
Договор

Утврђивање успеха и понашања ученика
на крају 1. класификационог периода
Реализација свих облика образовно
васпитног рада на крају 1.
класификационог периода

Извештавање

Анализа рада са ученицима са посебним
образовним потребама (ИОП-и)

Извештавање

Анализа рада и реализација планова
постојећих тимова у циљу вредновања и
самовредновања
Новембар
Анализа резултата завршног испита
2020/2021.

Анализа и
извештавање

Сређивање збирки учила и инвентара за
попис и предлози за набавку нових учила
Разматрање извештаја о реализованим
екскурзијама, излетима и настави у
природи у јесењем периоду
Стручно усавршавање запослених

Анализа стручног усавршавања наставника
и стручних сарадника
Припрема за обележавање Дана Светог
Саве и Нове године
Развојни план школе – реализоване
активности и активности планиране током

Извештавање

Анализа и
извештавање
Договор

Наставници
Одељењске
старешине,
предметни
наставници,
психолог,
педагог
Директор
Чланови
Наставничког
већа
Директор
Библиотекар
Директор
ПП служба
руководиоци
стручних и
одељењских већа
Одељењске
старешине,
предметни
наставници, ПП
служба, Тим за
ИО
Руководиоци
кључних области
Предметни
наставници
Комисија за
попис

Извештаји
наставника и Стручне вође
стручних вођа пута
пута
Похађање
семинара
Анализа и
извештавање
Договор
Анализа и
извештавање

Тим за
професионални
развој
Руководилац
Тима за
професионални
развој
Чланови
Наставничког
већа
Руководилац
стручног актива
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2. полугодишта

Децембар

Утврђивање успеха и понашања ученика
на крају првог полугодишта и предлог
мера за даље унапређивање

Извештавање

Реализација свих облика образовно
васпитног рада на крају 1. полугодишта

Извештавање

Извештај о ефектима додатног рада са
ученицима који су укључени у ИОП

Извештавање

Анализа рада ученичких организација и
секција

Извештавање

Анализа рада продуженог боравка и
предлог мера за унапређивање рада

Анализа и
извештавање

Разматрање и усвајање Извештаја о
остваривању Годишњег плана рада школе
за 1. полугодиште школске 2021/ 2022. год.

Упознавање
Наставничког
већа са
извештајем
Упознавање
Наставничког
већа са
извештајем
Упознавање
Наставничког
већа са
извештајима
Извештавање

Разматрање Извештаја о раду директора у
1. полугодишту школске 2021/ 2022. год.
Јануар

за ШРП,
директор

Разматрање Извештаја о реализацији
планова постојећих Тимова у циљу
вредновања и самовредновања рада школе
у 1. полугодишту школске 2021/ 2022. год.

Директор
ПП служба

Анализа рада стручних актива и већа за
области предмета и њихов допринос
унапређењу васпитно-образовне праксе

Фебруар

руководиоци
стручних и
одељењских већа
Одељењске
старешине,
предметни
наставници, ПП
служба, Тим за
ИО
Руководиоци
ученичких
организација
Директор
Учитељи

Директор

Директор
Руководилац
Тима за
самовредновање
Руководиоци
стручних већа и
актива

Разматрање календара такмичења и
организација припрема ученика за
такмичења
Анализа присуства наставника стручним
семинарима и размена искустава

Извештавање

Предметни
наставници

Извештавање

Анализа безбедности ученика у школи и
предлог мера за унапређивање

Анализа и
извештавање

Тим за
професионални
развој
Директор
Координатор
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Тима за заштиу
деце од насиља

Март

Април

Стручно усавршавање запослених

Похађање
семинара

Учешће ученика на такмичењима и
постигнути резултати

Анализа
постигнутих
резултата
Договор

Припреме за полагање Пробног завршног
испита – подела задужења и ораганизација
Припрема за обележавање Дана школе
Утврђивање успеха и понашања ученика
на крају 3. класификационог периода и
предлог мера за даље унапређивање
Реализација свих облика образовно
васпитног рада на крају 3.
класификационог периода
Извештај о ефектима додатног рада са
ученицима који су укључени у ИОП
Анализа рада и реализација планова
постојећих тимова у циљу вредновања и
самовредновања
Примена стечених знања са семинара

Доношење одлуке о коришћењу уџбеника
за 2022/2023
Избор ученика генерације – измена
Правилника, организација рада Комисије,
задужења одељењских старешина
Професионално усмеравање и саветовање
ученика 8. разреда

Договор

Извештавање
Анализа и
извештавање

Извештавање
Анализа и
извештавање
Анализа и
извештавање
Договор

Тим за
професионални
развој
Педагог
Директор
Чланови
Наставничког
већа
Директор
ПП служба
Руководиоци ОВ
Одељ старешине,
наставници, ПП
служба, Тим за
ИО
Руководиоци
кључних области
Директор, ПП
служба,
предметни
наставници
Чланови
Наставничког
већа

Договор, израда
и усвајање новог Чланови
правилника за Наставничког
избор Ђака
већа
генерације
Извештавање
Психолог

Мај
Одржавање припремне наставе за ученике
8. разреда
Анализа стручног усавршавања наставника
и стручних сарадника
Предлог програма извођења наставе у
природи за ученике од 1-4. разреда и
екскурзија за ученике од 1-8. разреда за

Договор
Анализа и
извештавање
Извештавање

Предметни
наставници,
директор
Тим за
професионални
развој
Одељењске
старешине
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следећу школску годину
Анализа успеха и понашања ученика
осмог разреда на крају школске године
Реализација свих облика образовно
васпитног рада 8. разреда на крају шк.
године

Извештавање
Извештавање

Избор ученика генерације
Јун
прва
седница

Доношење
одлуке
Додела Вукових и посебних диплома,
похвала и награда ученицима 8. разреда
Организација поправних и разредних
испита за ученике 8. разреда

Јун
друга
седница

Организација Завршног испита, подела
задужења
Коначни успех ученика осмог разреда по
окончању разредних и поправних испита

Извештавање

Руководиоци ОВ
Одељењске
старешине
Чланови
Наставничког
већа
Одељењске
старешине и
предметни
наставници

Израда
Одељењске
распореда
старешине,
полагања
предметни
поправних и
наставници,
разредних
директор
испита
Договор и
Директор
подела задужења
Извештаји

Утврђивање успеха и понашања ученика
на крају школске 2021/2022. год. (I-VII
разреда)
Реализација свих облика образовно
васпитног рада на крају школске године

Извештавање

Анализа рада са ученицима са посебним
образовним потребама

Извештавање

Извештавање

Јун
трећа
седница
Награђивање и похваљивање ученика
Договор

Разматрање резултата на такмичењима
ученика

Одељењске
старешине,
руководилац
8. разреда

Анализа
постигнутих
резултата и
презентација

Руков.већа,
раз.стареш.
Директор
ПП служба
Руководиоци
већа, одељењске
старешине
Одељ.
старешине,
предметни
настав., ПП
служба,
Тим
за ИО
Одељењске
старешине,
предметни
наставници
Предметни
наставници,
наставник
информатике
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Разматрање извештаја о реализованим
екскурзијама, излетима и настави у
природи у пролеће 2022..
Разматрање и усвајање Школског програма
1-8. разреда

Извештавање

Упознавање
Наставничког
већа са ШП и
усвајање истог
путем гласања
Договор о организацији припремне наставе
Израда
за поправне и разредне испите
распореда
поправних и
разредних
испита
Формирање комисија за поправне и
Договор
разредне испите
Јун
четврта
седница

Анализа рада стручних већа и разредних
већа
Именовање руководилаца стручних,
разредних већа, тимова...

Извештавање

Анализа образовно-васпитног рада и
предлог мера за побољшање

Извештавање

Упознавање са школским календаром за
2022/ 2023. годину
Одлука о дестинацијама за излете,
екскурзије и наставу у природи у
шк.2022/2023.години
-Утврђивање радних обавеза наставника
(40- часовна радна недеља)

Август
Прва
седница

Август

Стручне вође
пута, одељењске
старешине
Директор
Педагог

Предметни
наставници
Одељењске
старешине,
предметни
наставници
Руководиоци
већа

Договор
Директор
Руководиоци
већа,
одељењске
старешине

Подела
календара

Директор

Извештавање

Директор

Прављење и
Сви наставници,
предаја радних
директор
листа
Разматрање потреба за набавком наставних
Договор
Библиотекар
средстава и потребног материјала
Руководиоци
већа
Извештавање
Именовање одељењских старешина 1. и 5.
Директор
разреда
Примопредаја одељења петог разреда и
утврђивање квалитета фонда знања
ученика

Утврђивање резултата полагања поправних
и разредних испита

Анализа и
састанак
учитеља и
одељењских
старешина 5.
разреда
Извештавање

Одељењско веће
5. разреда,
учитељи,
ПП служба
Одељењске
старешине
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Друга
седница

Разматрање успеха ученика на крају
школске године

Анализа и
извештавање

Руководиоци
већа, Одељењске
старешине

Распоређивање новоуписаних ученика и
ученика који су упућени да понове разред

Извештавање

Директор
ПП служба

Разматрање и усвајање распореда часова за
школску 2022 /2023. годину

Анализа
усвајање

Припреме за почетак нове школске године
(број ученика, дистрибуција уџбеника,
пријем првака...)
Израда глобалних и оперативних планова
рада наставника и вођење педагошке
документације
Разматрање извештаја о раду школе у
школској 2021/2022. години

Договор

Начин
реализације

Педагог
Извештавање
Директор
Анализа и
извештавање

Извештај о реализацији активности у
процесу самовредновања

Анализа и
извештавање

Извештај о стручном (интерном и
екстерном ) усавршавању запослених
током школске године

Анализа и
извештавање

Извештај о реализацији активности у
процесу инклузивног образовања

Анализа и
извештавање






Директор,
чланови већа

Договор

Извештај о реализованим активностима из
развојног плана



Чланови
Наставничког
већа

Координатор
Тима за развојно
планирање
Руководиоци
кључних области
Координатор
Тима за
професионални
развој
Координатор
Тима за ИО

Седнице се заказују благовремено и термин одржавања са дневним
редом је истакнут на видном месту (огласна табла у зборници)
На почетку сваке седнице се усваја записник са претходне седнице
Наставничког већа
Воде се евиденционе листе о редовности присуства чланова
Наставничког већа
Према потреби, благовремено ће се заказивати и ванредне седнице
Наставничког већа
Облици рада: подношење писаних извештаја, дискусија и предлози,
стручна предавања....
Директор школе,
Љиљана Мијић
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6.2. Планови рада Одељењских већа за школску 2021/22. годину
6.2.1 План рада Одељенског већа првог разреда за школску 2021/22.годину
АКТИВНОСТИ
1.Усвајање годишњих
планова рада
2.Организовање допунске
наставе и слободних
активности
3.Израда плана
контролних вежби за
школску 2021/22.годину
4.Уједначавање
критеријума оцењивања
5.Договор о избору
штампе за ученике
6.Планирање посета
музејима и позориштима
7.Планирање рекреативне
наставе,излета,екскурзија
и путујућих учионица
8.Рециклажни маратон:
*сакупљање чепова
*сакупљање лименки
9.Дан без аутомобилског
дима
1.Пријем првака у
Дечији савез
2.Уређење паноа
приликом обележавања
Дана здраве хране
3.Учешће на Зеленом
фестивалу
4.Фестивал
традиционалних колача
5.Реализација угледних
часова у току године
6.Путујућа учионицаамбијентална настава
1.Анализа остварених
резултата у учењу
2.Тромесечна анализа
васпитно-образовног рада
3.Владање ученика у
протеклом периоду
5.Реализација наставног
плана и програма
6.Посета
позоришту,музеју

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
Одељенско веће првог
разреда

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар,2021.год.

Одељенско веће првог
разреда

октобар,2021.

Одељенско веће првог
разреда

новембар,2021.год.
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1.Утврђивање успеха и
владања ученика на крају
првог полугодишта и
предлог мера за даље
унапређивање
2.Реализација свих
облика образовноваспитног рада на крају
другог класификационог
периода
3.Извештаји о ефектима
додатног рада са
ученицима који су
укључени у ИОП
4.Новогодишњи базар
5.Маскембал
6.Посета позоришту
7.Новогодишња и
Божићна приредба
1.Уређење паноа поводом
Дана Светог Саве
2.Учешће на
Светосавској приредби
1.Стручно
усавршавање;организација
и реализација
акредитованих програма
2.Тестирање разумевања
прочитаног текста
(психолошкиња)
1.Математичко
такмичење,,Мислиша“
2.Обележавање Дана
школе
3.Посета музеју и
позоришту
1.Анализа успеха и
понашања ученика на
крају трећег
класификационог периода
2.Резултати остварени у
допунској настави и
слободним активностима
3.Реализација наставног
плана и програма
4.Еко недељаобележавање Дана
планете Земље
5.Ускршњи базар и
фестивал колача
6.Путујућа учионица

Одељенско веће првог
разреда

децембар,2021.год.

Одељенско веће првог
разреда

јануар,2022.год.

Одељенско веће првог
разреда

фебруар,2022.год.

Одељенско веће првог
разреда

март,2022.год.

Одељенско веће првог
разреда

април,2020.
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1.Реализација садржаја и
распореда писменог
проверавања ученика на
крају школске године
2.Реализација једнодневне
екскурзије
3.Реализација рекреативне
наставе
1.Анализа успеха и
понашања ученика на
крају школске године
2.Реализација наставног
плана и програма
3.Анализа рада
ваннаставних активности
4.Предлог похвала и
казни
6.Реализација завршне
приредбе ученика за
родитеље

Одељенско веће првог
разреда

мај,2022.

Одељенско веће првог
разреда

јун,2022.

Руководилац Одељенског већа 1. разреда:
Миланка Чабрило
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6.2.2 План рада Одељенског већа другог разреда за школску 2021/22.годину
Aктивност
1.Усвајање годишњих
планова рада
2.Организовање допунске
наставе и ваннаставних
активности
3. Разматрање кућног реда
и доношење правила о
понашању
4.Уједначавање
критеријума оцењивања
5.Израда плана контролних
вежби за школски 2020.2021. год.
6.Посета позориђту
7.Дечја недеља

Носилац активности
Одељенско веће другог
разреда

1.Путујућа учионица

Одељењско веће другог
разреда

Време реализације
.септембар 2021.год

октобар,2021.година
1.Тромесечна анализа
васпитно-образовног рада
2.Анализа остварених
резултата у учењу
3.Понашање ученика
4.Реализација наставног
плана и програма

Одељењско веће другог
разреда

1.Посета позоришту
2.Новогодишњи базар
3.Маскембал
1.Утврђивање успеха и
владање ученика на крају
првог полугодишта и
предлог мера за даље
унапређивање
2.Реализација свих облика
образовно васпитног рада
на крају другог
класификационог периода
3Извештаји о ефектима
додатног рад са ученицима
који су укључени у ИОП
4.Израда извештаја о раду
Одељењског већа за прво
полугодиште
5.Светосавска академија

Одељењско веће другог
разреда

децембар 2021.год.

Одељењско веће другог
разреда

јануар 2022.год.

новембар,2021.година
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6.Мислиша
7.Школско такмичење из
математике
1.Посета позоришту
2.Општинско такмишење из
математике
1.Посета Музеју
ваздухоплпвства
2.Дан школе
1.Путујућа учионица
2.Утврђивање успеха и
владање ученика на крају
првог полугодишта и
предлог мера за даље
унапређивање
3.Реализација свих облика
образовно васпитног рада
на крају другог
класификационог периода
1.Једнодневни излет
1.Путујућа учионица
2.Утврђивање успеха и
владање ученика на крају
школске године и предлог
мера за даље унапређивање
3.Реализација свих облика
образовно васпитног рада
на крају школске године

Одељењско веће другог
разреда

фебруар 2022.год

Одељењско веће другог
разреда

март 2022.год

Одељењско веће другог
разреда

април 2022.год

Одељењско веће другог
разреда
Одељењско веће другог
разреда

мај 2022.год
јун 2022.год

Руководилац Одељенског већа другог разреда:Анита Бура
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6.2.3 План рада Одељењског већа трећег разреда за школску 2021/22. годину
АКТИВНОСТИ
1.Усвајање годишњих планова рада
2.Организовање допунске наставе и
ваннаставних активности
3.Договор о избору дечје штампе
4.Организовање рекреативне наставе,
једнодневне екскурзије
5. Договор о реализацији посета
позоришту у периоду септембар-јун
Чеп за хендикеп, стара хартија и
лименке – хуманитарна акција
Путујућа учионица-амбијентална
настава
Посета музеју
Посета позоришту
Учешће на литерарним и ликовним
конкурсима
Сусрети са песницима
Учешће у свим школским
хуманитарним активностима
Стручно усавршавање учитеља
1.Дечја недеља
2.Спортска недеља
3.Дечије песничко стваралаштво
4.Такмичење у атлетици
5.Школско такмичење у шаху
6. Стоји у част – припрема квиза
знања за ученике другог разреда
1. Тромесечна анализа васпитнообразовног рада
2. Анализа остварених резултата у
учењу
3. Понашање ученика
4.Реализација наставног плана и
програма
5.Сајам традиционалних колача
6.Школско такмичење из математике
1. Новогодишњи базар
2. Школско такмичење соло певача
3.Маскенбал, шеширијада
4. Уређење паноа и хола поводом
Дана школе
5.Општинско такмичење из
математике
6.Најраспеваније одељење
7.Златна сирена – школско такмичење
8.Градско такмичење у пливању
1.Утврђивање успеха и понашања

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
Одељењско веће
трећег разреда

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар,2021.година

Одељењско веће
трећег разреда
Одељењско веће
трећег разреда

Септембар, 2021. –
јун,2022.
Септембар, 2021. –
јун,2022.

Одељењско веће
трећег разреда

октобар,2021.година

Одељењско веће
трећег разреда

новембар,2021.година

Одељењско веће
трећег разреда

децембар,2021.година

Одељењско веће

јануар,2022.година
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ученика на крају првог
полугодишта 2.Постигнути
резултати у
ваннаставним активностима
3.Реализација наставног плана и
програма
4. Светосавска академија
1.Школско такмичење рецитатора
1. Избор уџбеника за наредну

школску годину
2. Златна сирена – општинско
такмичење
1.Обележавање Дана школе
1. Анализа успеха и понашања

ученика на крају трећег
класификационог периода
2. Резултати остварени у допунској и
ваннаставним активностима
3.Реализација наставног плана и
програма
1. Израда планова наставе у природи и
једнодневне екскурзије за наредну
школску годину
2. Ускршње активности – У сусрет
Ускрсу
1.Утврђивање успеха и понашања
ученика на крају школске године
2.Реализација наставног плана и
програма
3. Анализа рада ваннаставних
активности
4. Предлог похвала и казни
5.Реализација завршне приредбе
ученика за родитеље
6. Реализација плана посета и
излета

трећег разреда

Одељењско веће
трећег разреда
Одељењско веће
трећег разреда

Јануар – март 2022.

Одељењско веће
трећег разреда
Одељењско веће
трећег разреда

март, 2022.

Одељењско веће
трећег разреда

мај,2022.година

Одељењско веће
трећег разреда

јун,2022.година

фебруар,2022.година

април,2022.година

Руководилац Одељењског већа трећег разреда:
Мирјана Бабовић Килибарда
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6.2.4 План рада Одељенског већа четвртог разреда за школску 2021/22.годину
АКТИВНОСТИ
НОСИЛАЦ
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1.Усвајање годишњих планова рада Одељењско веће
септембар,2021.година
2.Организовање допунске и додатне
четвртог разреда
наставе и ваннаставних активности
3.Договор о избору дечје штампе
4.Организовање рекреативне
наставе, једнодневне екскурзије
5. Договор о реализацији посета
позоришту у периоду септембар-јун
Чеп за хендикеп, стара хартија и
Одељењско веће
Септембар, 2021. –
лименке – хуманитарна акција
четвртог разреда
јун,2022.
Путујућа учионица-амбијентална
настава
Посета музеју
Посета позоришту
Учешће на литерарним и ликовним
конкурсима
Сусрети са песницима
Учешће у свим школским
хуманитарним активностима
Стручно усавршавање учитеља
1.Дечја недеља
2.Спортска недеља
3.Дечије песничко стваралаштво
4.Такмичење у атлетици
5.Школско такмичење у шаху
1.Тромесечна анализа васпитнообразовног рада
2.Анализа остварених резултата у
учењу
3.Понашање ученика
4.Реализација наставног плана и
програма
5.Сајам традиционалних колача
6.Школско такмичење из математике
1.Новогодишњи базар
2.Новогодишња приредба за децу
запослених у школи
2.Школско такмичење соло певача
3.Маскенбал, шеширијада
4. Уређење паноа и хола поводом
школске славе Светог Саве
5.Општинско такмичење из
математике

Одељењско веће
четвртог разреда

Септембар, 2021. –
јун,2022.

Одељењско веће
четвртог разреда

октобар,2021.година

Одељењско веће
четвртог разреда

новембар,2021.година

Одељењско веће
четвртог разреда

децембар,2021.година
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6.Најраспеваније одељење
7.Златна сирена – школско такмичење
8.Градско такмичење у пливању
1.Утврђивање успеха и понашања
ученика на крају првог
полугодишта
2.Постигнути резултати у
ваннаставним активностима
3.Реализација наставног плана и
програма
4. Светосавска академија
1.Школско такмичење рецитатора
1.Избор уџбеника за наредну
школску годину
2.Златна сирена – општинско
такмичење
1.Обележавање Дана школе
2.Израда честитки за будуће ђаке
прваке
1.Анализа успеха и понашања
ученика на крају трећег
класификационог периода
2.Резултати остварени у допунској
и ваннаставним активностима
3.Реализација наставног плана и
програма
1.Израда планова наставе у природи и
једнодневне екскурзије за наредну
школску годину
2. Ускршње активности – У сусрет
Ускрсу
3. Смотра лутка у школи
1.Утврђивање успеха и понашања
ученика на крају школске године
2.Реализација наставног плана и
програма
3.Анализа рада ваннаставних
активности
4.Предлог похвала и казни
5.Реализација завршне приредбе
ученика за родитеље
6. Реализација плана посета и
излета
7. Организовање приредбе за свечани
пријем будућих ђака првака

Одељењско веће
четвртог разреда

јануар,2022.година

Одељењско веће
четвртог разреда
Одељењско веће
четвртог разреда

Јануар – март 2022.

Одељењско веће
четвртог разреда

март, 2022.

Одељењско веће
четвртог разреда

април,2022.година

Одељењско веће
четвртог разреда

мај,2022.година

Одељењско веће
четвртог разреда

јун,2022.година

фебруар,2022.година
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Руководилац Одељењског већа 4. разреда - Ана Матић
6.2.5 План рада Одељењског већа петог разреда за школску 2021/22. годину
АКТИВНОСТ
-Усвајање плана рада одељењског већа,
одељењског старешине, посета, излета
-Усвајање плана рада извођења
слободних активности, допунске и
додатне наставе и друштвено-корисног
рада
-Утврђивање распореда писаних
провера ученичког знања
(писани задаци, контролне вежбе,
тестови...)
-Доношење одлуке о организовању и
извођењу излета, екскурзије ученика
-Сарадња са родитељима
-Анализа успеха ученика на крају I
класификационог периода
-Понашање ученика у истом периоду и
примена васпитно-дисципл. мера
-Реализација плана и програма по
наставним областима
-Реализација часова допунске и
додатне наставе, слободних активности
и секција
-Анализа успеха ученика на крају I
полугодишта
- Понашање ученика у истом периоду и
примена васпитно-дисципл. мера
-Реализација плана и програма по
наставним областима
-Реализација часова допунске и
додатне наставе, слободних акт. и
секција
-Реализација часова друштвенокорисног рада
-Анализа успеха и понашања ученика
на крају III класификационог периода
-Реализација часова допунске,додатне,
слободних активности и секција
-Предлагање изборних предмета за

НОСИЛАЦ
АКТИВНО
СТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Чланови
одељењског
већа
СЕПТЕМБАР,
2021.

Чланови
одељењског
већа

НОВЕМБАР
2021.

Чланови
одељењског
већа
ЈАНУАР, 2022.

Чланови
одељењског
већа

АПРИЛ,
2022.
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школску 2021-22.годину
-Договор о реализацији излета,
екскурзије за ученике 6.разреда у
шк.2021-22. год.
-Анализа успеха (неуспеха) ученика са
већим бројем недовољних оцена
-Понашање ученика са већим бројем
неоправданих изостанака (или других
прекршаја) и примена васпитнодисциплинских мера
-Анализа успеха ученика на крају II
полугодишта
-Понашање ученика у истом периоду и
примена васпитно-дисциплинских мера
-Реализација плана и програма по
наставним областима
-Реализација часова допунске и
додатне наставе, слоб. актив. и секција
-Реализација часова друштвенокорисног рада
-Доношење одлуке о организацији и
извођењу припремне наставе за
ученике упућене на полагање
поправног испита у августовском
испитном року
- Избор руководиоца ОВ за школску
2021/22.годину
-Анализа успеха ученика после
августовског испитног рока
-Анализа плана рада одељењског већа
за школску 2019/20.годину

Чланови
одељењског
већа

МАЈ, 2022.

Чланови
одељењског
већа

ЈУН, 2022.

Чланови
одељењског
већа

АВГУСТ, 2022.

Руководилац ОВ петог разредa,
Бојана Брашанац
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6.2.6 План рада Одељењског већа шестог разреда за школску 2021/22. годину
АКТИВНОСТ
-Утврђивање и усвајање плана рада Одељењског
већа и одељењског старешине
- Утврђивање и усвајање плана рада за редовну
наставу, допунски и додатни рад, слободне
активности и избор ученика за те активности
- Евидентирање ученика који раде по ИОП – у,
утврђивање и усвајање плана рада за ученике који
раде по ИОП - у
- Утврђивање распоредa писмених задатака,
контролних вежби и тестова
- Теме за рад на часовима одељењског старешине
- Планирање родитељских састанака и "отворених
врата"
- Родитељски састанак
- Обележавање Дечје недеље
- Посета музеју/позоришту/биоскопу
- Анализа успеха и владања ученика на првом
класификационом периоду
- Реализација наставног плана и програма на првом
класификационом периоду
- Анализа рада и напредовања ученика који похађају
допунску и додатну наставу и ученика који раде по
ИОП-у
- Предлагање ученика за допунски и додатни рад
- Родитељски састанaк
- Хуманитарне акције
- Прослава Нове године
- Анализа успеха и владања ученика на крају првог
полугодишта
- Реализација наставног плана и програма на крају
првог полугодишта
- Анализа рада и напредовања ученика који похађају
допунску и додатну наставу и ученика који раде по
ИОП-у
- Предлагање ученика за допунски и додатни рад
- Анализа успеха ученика на
такмичењима/конкурсима
- Родитељски састанaк

НОСИОЦИ
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Чланови
Одељењског
већа, родитељи

Септембар
2021

Чланови
Одељењског
већа

Октобар
2021

Чланови
Одељењског
већа, родитељи

Новембар
2021

Чланови
Одељењског
већа

Децембар
2021
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- Прослава школске славе Светог Саве
- Договор о организацији и терминима школских
такмичења
- Утврђивање распоредa писмених задатака,
контролних вежби и тестова
- Организација школских такмичења
- Учешће ученика на општинским такмичењима
- Анализа постигнућа и резултата ученика на
школским и општинским такмичењима
- Анализа успеха ученика на општинским
такмичењима
- Посета музеју/позоришту/биоскопу
- Обележавање Дана школе
- Анализа успеха и владања ученика на трећем
класификационом периоду
- Реализација наставног плана и програма на трећем
класификационом периоду
- Анализа рада и напредовања ученика који похађају
допунску и додатну наставу и ученика који раде по
ИОП-у
- Предлагање ученика за допунски рад
- Анализа постигнућа и резултата ученика на
градским такмичењима и различитим конкурсима
- Родитељски састанак
- Предлагање слободних наставних активности за
школску 2022/2023. г.
- Договор о реализацији излета/екскурзије у
школској 2022/2023. г.
- Анализа постигнућа резултата ученика на
републичким такмичењима и различитим
конкурсима
- Анализа успеха и владања ученика на крају другог
полугодишта
- Реализација наставног плана и програма на крају
другог полугодишта
- Анализа рада и напредовања ученика који су
похађали допунску и додатну наставу и ученика
који раде по ИОП-у
- Предлози за похвале и награде ученицима
- Анкетирање ученика о изборним предметима и
слободним наставним активностима у школској
2022/2023. г.
- Доношење одлуке о организацији разредних
испита у јунском испитном року и припремне
наставе за ученике који су упућени на полагање

Чланови
Одељењског
већа, родитељи

Јануар
2022

Чланови
Одељењског
већа

Фебруар
2022

Чланови
Одељењског
већа

Март
2022

Чланови
Одељењског
већа, родитељи

Април
2022

Чланови
Одељењског
већа

Мај
2022

Чланови
Одељењског
већа, родитељи

Јун
2022
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поправних испита у августовском испитном року
- Анализа успеха ученика после разредних испита
- Родитељски састанак
- Анализа рада и извештај о раду Одељењског већа
- Избор новог руководилаца ОВ и израда плана за
следећу школску годину
- Анализа успеха ученика после поправних и
разредних испита

Чланови
Одељењског
већа

Август
2022
Руководилац Одељењског већа
Анита Мрђић
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6.2.7 План рада Одељенског већа седмог разреда за школску 2021/22. годину
АКТИВНОСТ
-Усвајање плана рада одељењског већа,
одељењског старешине, посета, излета
-Усвајање плана рада извођења
слободних активности, допунске и
додатне наставе и друштвено-корисног
рада
-Утврђивање распореда писаних
провера ученичког знања
(писани задаци, контролне вежбе,
тестови...)
-Сарадња са родитељима
-Анализа успеха ученика на крају I
класификационог периода
-Понашање ученика у истом периоду и
примена васпитно-дисципл. мера
-Реализација плана и програма по
наставним областима
-Реализација часова допунске и
додатне наставе, слободних активности
и секција
-Анализа успеха ученика на крају I
полугодишта
- Понашање ученика у истом периоду и
примена васпитно-дисципл. мера
-Реализација плана и програма по
наставним областима
-Реализација часова допунске и
додатне наставе, слободних акт. и
секција
-Реализација часова друштвенокорисног рада
-Анализа успеха и понашања ученика
на крају III класификационог периода
-Реализација часова допунске,додатне,
слободних активности и секција
-Предлагање изборних предмета за
школску 2021-22.годину
-Договор о реализацији излета,
екскурзије за ученике 7.разреда у

НОСИЛАЦ
АКТИВНО
СТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Чланови
одељењског
већа
СЕПТЕМБАР,
2021.

Чланови
одељењског
већа

НОВЕМБАР
2021.

Чланови
одељењског
већа
ЈАНУАР, 2022.

Чланови
одељењског
већа

АПРИЛ,
2022.
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шк.2021-22. год.
-Анализа успеха (неуспеха) ученика са
већим бројем недовољних оцена
-Понашање ученика са већим бројем
неоправданих изостанака (или других
прекршаја) и примена васпитнодисциплинских мера
-Анализа успеха ученика на крају II
полугодишта
-Понашање ученика у истом периоду и
примена васпитно-дисциплинских мера
-Реализација плана и програма по
наставним областима
-Реализација часова допунске и
додатне наставе, слоб. актив. и секција
-Реализација часова друштвенокорисног рада
-Доношење одлуке о организацији и
извођењу припремне наставе за
ученике упућене на полагање
поправног испита у августовском
испитном року
- Избор руководиоца ОВ за школску
2022/23.годину
-Анализа успеха ученика после
августовског испитног рока
-Анализа плана рада одељењског већа
за школску 2021/22.годину

Чланови
одељењског
већа

МАЈ, 2022.

Чланови
одељењског
већа

ЈУН, 2022.

Чланови
одељењског
већа

АВГУСТ, 2022.

Руководилац ОВ седмог разредa,
Јованка Вујаковић
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6.2.8 План рада Одељенског већа осмог разреда за школску 2021/22. годину
АКТИВНОСТ
-Усвајање плана рада одељењског већа,
одељењског старешине, посета, излета
-Усвајање плана рада извођења слободних
активности, допунске и додатне наставе и
друштвено-корисног рада
-Утврђивање
распореда
писаних
проверавања ученичког знања
(писани задаци, контролне вежбе, тестови...)
-Доношење одлуке о организовању и
извођењу екскурзија ученика
-Сарадња са родитељима
-Путујућа учионица: Посета Музеју науке и
технике,
Калемегдану
и
Галерији
Природњачког музеја
-Реализација тродневне екскурзије ученика
осмог разреда
-Анализа успеха ученика на крају I
класификационог периода
-Понашање ученика у истом периоду и
примена васпитно-дисциплинских мера
-Реализација плана и програма по наставним
областима
-Реализација часова допунске и додатне
наставе, слободних активности и секција
-Анализа успеха ученика на крају I
полугодишта
Понашање ученика у истом периоду и
примена васпитно-дисципл. Мера
-Реализација плана и програма по наставним
областима
-Реализација часова допунске и додатне
наставе, слободних акт. И секција
-Реализација часова друштвено-корисног
рада
-Анализа успеха ученика на крају III
класификационог периода
-Понашање ученика у истом периоду и
примена васпитно-дисциплинских мера
-Анализа успеха ученика на одржаним
такмичењима
-Текућа питања
-Путујућа учионица: Посета Музеју Николе
Тесле, Дому Народне скупштине,

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Чланови
одељењског већа
СЕПТЕМБАР

Одељењске
старешине
ОКТОБАР

Чланови
одељењског већа
НОВЕМБАР

Чланови
одељењског већа
ЈАНУАР

Чланови
одељењског већа
АПРИЛ

Одељењске
старешине

МАЈ
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Пионирском парку
-Анализа успеха ученика на крају II
полугодишта
-Понашање ученика у истом периоду и
примена васпитно-дисциплинских мера
-Реализација плана и програма по наставним
областима
-Реализација часова допунске и додатне
наставе, слоб. актив. и секција
-Реализација часова друштвено-корисног
рада
-Доношење одлуке о организацији и
извођењу припремне наставе за ученике
упућене на полагање поправног испита у
јунском испитном року
-Анализа плана рада одељењског већа за
школску 2021/22.годину

Чланови
одељењског већа

ЈУН

Чланови
одељењског већа

АВГУСТ

Руководилац ОВ осмог разреда,
Стеван Месаровић
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6.3 Планови рада Стручних већа за школску 2021/22. годину
6.3.1 План рада Стручног већа учитеља за школску 2021/22.годину
Aктивност

Носилац активности

Израда оперативних планова за
све наставне предмете
Сређивање и планирање
потребних материјала, наставних
средстава
Планирање писаних провера и
контролних вежби на нивоу већа
Пројекат – Едукативна шетња
градом
Рециклажни маратон:
прикупљање чепова
прикупљање лименки
прикупљање старе хартије
Хуманитарна акција „ Деца деци“

Стручно веће учитеља

Време
реализације
IX

Стручно веће учитеља

IX

Стручно веће

IX

Стручно веће учитеља

IX
X

Чланови Еко-тима :

IX

Стручно веће учитеља

IX

Дан без аутомобила
Пројекат :«Покренимо нашу
децу« -вежбајмо сви
Учешће на манифестацији «
Дечија пијаца « у оквиру
манифестације « Дани европске
баштине «
Планирање посета музејима и
позориштима

Стручно веће учитеља
Стручно веће учитеља

IX
I X , IV

Актив учитеља 4. разреда

IX

Садимо дрво генерације
Дечја недеља

Актив првог разреда
Стручно веће учитеља

X
X

Угледни часови

Стручно веће учитеља

током године

Настава у природи

Стручно веће учитеља

септембар/октобар

Приредба поводом пријема
првака у Дечији савез
Планирање стручног
усавршавања
Уређење паноа поводом
обележавања Дана здраве хране
Зелени фестивал

Јелена Павлица

X

Стручно веће учитеља

X

Стручно веће учитеља

X

Стручно веће учитеља

X

X
Стручно веће учитеља
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Фестивал традиционалних колача
Проверавања и тестирања
ученика за први класификациони
период
Озелењавање школског
простора
Математички квиз „Стоји у част“

Стручно веће учитеља
Стручно веће учитеља

X
XI

Чланови Еко-тима :

XI

Актив учитеља другог и
трећег разреда

XI

Припрема новогодишње
приредбе
Стручно усавршавање;
организација и реализација
акредитованих програма

Данијела Илић

XI

Стручно веће учитеља

XI

Тешкоће при реализацији
наставног плана

Стручно веће учитеља

XI

Новогодишњи базар (изложба и
продаја предмета )

Стручно веће учитеља

XII

Новогодишња приредба

Данијела Илић

Новогодишње украшавање хола

Актив другог разреда

XII

Посета позоришту

Стручно веће учитеља

XII

Новогодишњи маскенбал

Стручно веће учитеља

XII

Ликовни и литерарни састав на
тему « Пред ликом СВ.Саве»
Украшавање хола поводом
школске славе Светог Саве
Светосавска академија

Стручно веће учитеља

XII

Актив четвртог разреда

I

Жељка Павловић,
Стручно веће учитеља

I

Коришћење разноврсних облика
и метода рада у настави у циљу
пружања помоћи ученицима који
заостају у раду и стимулисање
оних који брже напредују
Посета позоришту
Разумевање прочитаног, први
разред
Зимски семинари

II
Стручно веће учитеља

Стручно веће учитеља

II

Психолошкиња
Актив учитеља првог
разреда
Стручно веће учитеља

II

II
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Израда контролних вежби и
тестова
Ускршњи базар/фестивал колача

Стручно веће учитеља

III

Стручно веће

III

Украшавање хола поводом
Дана школе
Приредба поводом Дана школе

III

Посете музејима и позориштима

Актив учитеља трећег
разреда
Наставници српског
језика,Стручно веће
Стручно веће учитеља

Украшавање хола за Ускрс

Актив првог разреда

IV

Сусрет учитеља и васпитача
предшколских група
Путујућа учионица

Стручно веће учитеља

IV

Стручно веће учитеља

IV - V

Планирање излета и наставе у
природи
Међународни Дечији карневал
Херцег Нови
Једнодневна екскурзија

Стручно веће учитеља

мај / јун 2022.

Љиљана Мијић
Данијела Илић
Стручно веће учитеља

V

Анализа резултата остварених
тестирања и контролних вежби и
уједначавања критеријума
оцењивања
Приредба за прваке

Стручно веће учитеља

VI

Актив учитеља 4. разреда

VI

Завршне одељењске приредбе

Стручно веће учитеља

VI

Договор о даљем раду

Директорка,Стручно веће

VI

III
IV

V

Руководилац Стручног већа учитеља :
Светлана Бјелопавлић
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6.3.2 План рада Стручног већа српског језика и књижевности и верске наставе за школску
2021/2022.
СЕПТЕМБАР:
Договор о раду и активностима (утврђивање плана рада за текућу годину, распореда писмених
задатака и контролних вежби, договор око набавке наставних средстава и модернизацији наставе,
уређењу кабинета).
Молебан за успешну школску годину у храму Рођења Пресвете Богородице – наставници верске
наставе
Молебан за успешну школску годину у храму Св. Јована Шангајског – Драгана Кончаревић
ОКТОБАР-НОВЕМБАР:
Посета Сајму књига
Посета позоришту и биоскопу (наставници српског језика и књижевности)
ДЕЦЕМБАР:
Причешће ученика у божићном посту (наставници верске наставе)
Квиз-такмичење Немањићи (наставници верске наставе)
Приредба поводом празника Материце (наставници верске наставе)
Израда паноа поводом предстојећих празника (наставници верске наставе)
Огледни час: Лингвистичка секција (Анализа реченице 5. и 6. разред) – Анита Петровић Богдановић
Током првог полугодишта: Припрема и организација приредбе за школску славу Светог Саву
(наставници веронауке, српског језика, музичке и ликовне културе, учитељи).
Анализа Завршног испита (тест из српског језика и књижевности) – наставници српског језика и
књижевности
Огледни час из области акцентологије на тему Дуги и кратки акценти (пети разред) – Бојана
Брашанац
ТОКОМ ГОДИНЕ:
Писање планова за ученике који раде по ИОП-у, вредновање ИОП-а и извештавање о постигнућима
тих ученика (наставници српског језика и књижевности)
Ментор Читалачког клуба у школи – Анита Петровић Богдановић
Реализација угледног часа „Поход на Мјесец” и „Чудесна справа” Б.Ћопића (Јунаци Ћопићевих
приповедака) – Виолета Тошић
Путујућа учионица – посетити храм Рођења Пресвете Богородице и храм Светог архангела Гаврила
(наставници верске наставе)
Посета Храма Светог Саве (наставници верске наставе)
Посета музеју СПЦ (наставници верске наставе)
Украшавање паноа поводом празника: Божића, Светог Саве, Васкрса и већих хришћанских празника
Управљање фејсбук страницом – Веронаука у Бранку https://www.facebook.com/katihizis/ Жељка
Павловић
Наступ драмске секције у школи – Драгана Ступар
Учешће на активностима „Недовршена прича” и Жири дечје критике, Пријатељи деце Земуна –
Мирјана Облаковић
Сарадња и лекторски рад на школском часопису „Бранко” – Мирјана Облаковић
Вођење рецитаторске секције и учествовање на школским приредбама и такмичењу у рецитовању –
Мирјана Облаковић
Учешће на литерарним конкурсима (наставници српског језика и књижевности)
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Присуство на стручним предавањима (наставници српског језика и књижевности)
Активности у стручним тимовима школе (наставници српског језика и књижевности)
Посета и дискусија на огледним часовима (наставници српског језика и књижевности)
Промоције издавачких кућа (наставници српског језика и књижевности)
Акредитовани семинари из каталога за 2021/22. годину (наставници српског језика и књижевности)
ЈАНУАР-ФЕБРУАР
63. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности
(наставници српског језика и књижевности)
Огледни час из области књижевности, роман „Хајдук Станко” Јанко Веселиновић – Милица Бједов
Приредба поводом школске славе Светог Саве (наставници веронауке, наставници српског језика,
наставници музичке културе и учитељи)
Консурс/такмичење „Светосавље и наше доба” (наставници верске наставе)
Организација Школског такмичења из језика и језичке културе
Организација Школског такмичења из књижевности
Организација и припрема приредбе за Дан школе
МАРТ:
Причешће ученика у васкршњем посту
Приредба поводом Дана школе
Општинско такмичење из књижевности
Општинско такмичење из језика и језичке културе
Реализација огледног часа: „Романтизам у српској књижевности”, 8. разред (Мирјана Облаковић)
АПРИЛ-МАЈ:
Учешће у литији поводом Недеље православља – наставници верске наставе
Градско такмичење из књижевности
Градско такмичење из језика и језичке културе
Републичко такмичење из књижевности
Републичко такмичење из језика и језичке културе
Анализа Пробног завршног испита
ЈУН:
Анализа резултата на такмичењима
Прегледање и решавање приговора на Завршном испиту из српског језика и књижевности
(наставници српског језика и књижевности)
Доношење плана рада за следећу школску годину
Избор руководиоца Стручног већа за следећу школску годину, подела часова и задужења за следећу
школску годину.
Руководилац Стручног већа српског језика и књижевности и верске наставе
Жељка Павловић
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6.3.3 План рада Стручног већа наставника страних језика за школску 2021/22. годину
СЕПТЕМБАР
1. Анализа плана и програма и израда глобалних/оперативних планова из руског и енглеског језика
2. Планирање часова редовне, додатне, допунске наставе и секција
3. Наставна средства и стручна литература – набавка и чување
4. Планирање писаних провера и контролних вежби на нивоу већа, као и усаглашавање критеријума
оцењивања
5. Европски дан језика – пројекат на нивоу Стручног већа
ОКТОБАР
1. ОКЦ семинар
2. Приказ уџбеника/сајта/платформе/блога – чланови Стручног већа
3. Учешће на конкурсу ''Лик Русије'' у организацији Руске школе
НОВЕМБАР
1. Анализа рада и успеха ученика у првом класификационом периоду
2. Међународно такмичење ''Willkommen’’
3. Огледни часови – током школске године
ДЕЦЕМБАР
1. Посета Руском дому – наставници руског језика – Годишњи концерт ученика основних школа
2. Стручно усавршавање наставника /семинари
ЈАНУАР
1. Школско такмичење из страних језика и договор о предстојећем општинском такмичењу које се
одржава у нашој школи
ФЕБРУАР
1. Анализа успеха ученика у првом полугодишту и предлагање мера за постизање бољег успеха у
другом полугодишту
2. Општинско такмичење из страних језика
3. Масленица у Бранку – наставници руског језика
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МАРТ
1. Окружно такмичење из страних језика
2. Осврт на резултате такмичења (општинско и окружно)
3. Избор уџбеника за наредну школску годину
4. Конкурс – Годишњи међународни фестивал руског језика у организацији московског центра за
квалитет образовања
5. Руски дом – такмичење рецитатора на руском језику
АПРИЛ
1. Анализа рада и успеха ученика у трећем класификационом периоду
2. Енглеско-руски рецитал – Стручно веће страних језика
3. Посете позоришту, музеју, галерији, коцерту...
МАЈ
1. Елта конференција – наставници енглеског језика
2. Републичко такмичење из страних језика
3. Учешће на наградним конкурсима
ЈУН
1. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта шк.2020/2021.године
2. Предлог поделе часова за школску 2021/2022. Годину
3. Извештај о раду Стручног већа у протеклој школској години
4. План рада Стручног већа страних језика за школску 2021/2022.годину
5. Избор руководиоца већа
АВГУСТ
1. Анализа успеха ученика на крају школске године.
Закључак
Наставници страних језика ће настојати да реализују све активности наведене у плану, постигну што
боље резултате на такмичењима и пробуде код деце интересовање за стицање нових знања и вештина.
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Руководилац Стручног већа
Татјана Бура
6.3.4 План рада Стручног већа наставника математике, информатике и рачунарства и технике
и технологије за школску 2021/22.годину
МЕСЕЦ

АКТИВНОСТ
Припремање и планирање рада стручног
већа

НОСИОЦИ
Сви чланови
Стручновг већа

Планирање додатне, допунске наставе, рада
у секцији
Планирање писмених задатака,
полугодишњих тестова и годишњих тестова
Договор око усаглашаваља критеријума
АВГУСТ

Израда Годишњег плана рада школе за
школску 2019/20. годину
Анализа завршног теста (мере како се
побољшати у новој школској години)
Планирање иницијалног теста са освртом на
резултате завршног теста
Планирање припремне наставе за полагање
завршног испита за ученике 8. Разреда

Стручно веће
математике

Опремање другог кабинета за информатику
и рачунарство – набавка опреме – ако буду
постојале финансијске могућности
Набавка математичких часописа

Стручно веће
информатике и
рачунарства
Стручно веће
математике

Набавка потребних наставних средстава и
литературе

Чланови
стручног већа

Реализација иницијалних тестова

Чланови
Стручног већа

Математички квиз

Стручно веће
математике

Израда (делимично) саобраћајног полигона
(ако буду постојале финансијске
могућности)

Стручно веће
технике и
технологије

СЕПТЕМБАР
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Набавка додатне опреме за кабинет
информатике, поправка старих рачунара и
набавка делова
Стручно усавршавање наставника путем
семинара
Посета музеја Николе Тесле

Стручно веће
техике и
технологије

Учешће на конкурсима за опремање школе
рачунарском опремом

Стручно вечће
информатике и
рачунарства

Анализа рада са ученицима који слабије уче
(циљ - поправљање недовољних оцена)

Сви чланови
већа

Посета - "Фестивал науке"

Сви чланови
већа

Школско такмичеље из математике

Стручнов веће
математике и
стручно веће 3.
и 4. разреда

Школско такмичење у програмирању,
мултимедијалне презентације и филм

Стручно вечће
информатике и
рачунарства
Стручно вечће
информатике и
рачунарства

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР/
ЈАНУАР

Школско такмичење у програмирању

ФЕБРУАР

МАРТ

Стручно вечће
информатике и
рачунарства
Сви чланови
Стручног већа,
директор

Општинско такмичеље из математике

Стручно веће
математике

Општинско такмичење у програмирању,
мултимедијалне презентације и филм

Стручно вечће
информатике и
рачунарства

Школско такмичеље из техничког и
информатичког образовања

Стручно веће
технике и
технологије
Сречни вечће
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Општинско такмичење у програмирању

Општинско такмичење из технике и
технологије

Такмичеље из математике "Мислиша"

Посета производно радној организацији
Реализација пробног тестирања за завршни
испит за ученике 8. разреда
Анализа пробног тестирања
АПРИЛ

Припрема и унос података за
класификациони испит

информатике и
рачунарства
Стручно веће
технике и
технологије
Стручно веће
математике и
учитељи 2., 3. и
4. разреда
Стручно веће
технике и
технологије
Стручно веће
математике
Стручно вечће
информатике и
рачунарства

Републичко такмичење у програмирању
Припрема и унос података за
класификациони испит
Такмичење - "Математички турнир"
Радионица поводом манифестације - "Мај
месец математике"
МАЈ

ЈУН

Стручно веће
математике

Изложба ученичких радова од петог до
осмог из ТИО

Стручно веће
технике и
технологије

Координација окружне и Школске уписне
комисије за завршни испит, провера
података, унос оцена 8.разреда
Извештај рада Стручног већа у протеклој
години и план рада за следећу годину

Стручно вечће
информатике и
рачунарства
Брана Шарац

Израда плана за наредну школску годину
Расподела часова.

Сви чланови
Стручног већа

Унос резултата завршног испита, пријем
приговора, унос листе жеља, провера листи
жеља, други уписни круг.

Стручно вечће
информатике и
рачунарства
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Обрада резултата квалификационог испита
Руководилац Стручног већа наставника математике, информатике и рачунарства и технике и
технологије
Брана Шарац
6.3.5 План рада Стручног већа наставника природних наука (биологије, физике, хемије и
географије) за школску 2021/2022.годину
САДРЖАЈ РАДА
ИЗВРШИОЦИ
*Анализа плана и програма и израда оперативних Састанак Стручног већа
планова у настави биологије, физике, хемије и
географије
*Планирање часова редовне,додатне,допунске
наставе и секиција
*Набавка наставних средстава, коришћење и
чување
*Планирање писаних провера и контролних
вежби на нивоу већа
Н.Ристичевић,
*Формирање еколошке секције
Ј.Петровић
М.Ђурић
М.Ђурић

*Посета Ботаничкој башти

Н.Ристичевић,
Ј.Петровић

ОКТОБАР

*Формирање географске секције
*Посета покретном Планетаријуму

*Анализа постигнутих резултата комбинованог Састанак Стручног већа
теста са завршног испита ученика осмог разреда
шк.2020/2021.г.
Ј.Петровић, Ристичевић
*Посета Еко сајму
Д. Лилић
*Сарадња са Еко покретом Земун
Ј.Петровић,
*Обележавање Дана здраве хране
Н.Ристичевић,Д.Лилић
Ј.Петровић,
Н.Ристичевић,Д.Лилић
*Обележавање годишњице рођења Михајла
Пупина
Г.Милић

НОВЕМБ
АР

СЕПТЕМБАР

МЕСЕЦ

*Обележавање месеца борбе против болести
зависности
*Посета Музеју Јована Цвијића

Стручно веће
М.Ђурић
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*Посета- Фестивалу науке

Стручно веће

*Обележавање Дана борбе против сиде

Н.Ристичевић
Ј.Петровић,Д.Лилић
М.Ђурић

*Посета Етнографском музеју

1.Анализа успеха ученика у првом полугодишту
и предлагање мера за постизање бољег успеха у Састанак Стручног већа
другом полугодишту
2.Стручно усавршавање наставника /семинари/
3.Договор о квизу знања
4.Осврт на фестивал науке
*Одржавање школских такмичења из биологије, Стручно веће
физике, хемије и географије
*Одржавање
општинских
такмичења
из Стручно веће
биологије, физике, хемије и географије

ЈУН

МАЈ

АПРИЛ

*Посета Заводу за заштиту природе
Посета—Музеј хлеба Пећинци

Н.Ристичевић
Ј.Петровић,Д.Лилић
Стручно веће

Час пројектне наставе—Од зрна пшенице до
Стручно веће
хлеба
1.Анализа часа пројектне наставе
Састанак Стручног већа
и ПП службе
Организовање квиза –Знање о Николи Тесли
Г.Милић
Стручно веће и
*Организовање- Квиз знања из области
наставници историје
природних наука и историје за ученике
М.Ђурић
7.разреда
*Посета Конаку кнеза Милоша
1.Анализа постигнутих резултата са такмичења
Састанак Стручног већа
и предлози мера за постизање бољих
2.Aнализа
постигнутих
резултата
са
комбинованог пробног теста ученика осмог
разреда у шк. 2021/2022. г.
3.Извештај о квизу знања
Н.Ристичевић
Ј.Петровић,Д.Лилић
Посета заштићеном природном добру Засавица
М.Ђурић
1.Анализа успеха ученика на крају другог
полугодишта школске 2021/2022. године
Састанак Стручног већа
2.Предлог поделе часова за школску 2022/2023.
годину
3.Извештај о раду Стручног већа у протеклој
школској години 4.План рада Стручног већа
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наставника природних наука за наредну школску
годину
4.Избор руководиоца већа
АВГ
УСТ

1.Анализа успеха ученика на крају школске Састанак
2021/2022. године
Стручног већа
Руководилац стручног већа - Нада Ристичевић

6.3.6 План рада Стручног већа за област предмета Музичка култура и Ликовна култура и
слободних наставних алтивности Хор и оркестар и Цртање, сликање, вајање за школску
2021/2022. годину
Месец

Активност
-

Септембар

-

-

Октобар

-

Новембар
-

-

Носиоци активности

Договор о раду и планирање активности за Данијела Младеновић,
Зорана Исаиловић,
школску 2021/2022. годину
Марија Кнежевић,
Наталија Дабић
Данијела Младеновић,
Сарадња са Музичком омладином Београда
Зорана Исаиловић
Формирање школског хора и школског Данијела Младеновић,
Зорана Исаиловић
оркестра
Постављање изложби и паноа

Марија Кнежевић,
Наталија Дабић
Корелација са изборним предметима
Данијела Младеновић,
Зорана Исаиловић,
Марија Кнежевић,
Наталија Дабић
Припрема за учешће на текућим конкурсима и Данијела Младеновић,
манифестацијама
Зорана Исаиловић,
Марија Кнежевић,
Наталија Дабић
Организација
школског
такмичења Данијела Младеновић,
„Најраспеванија одељенска заједница“
Милица Тишма,
Зорана Исаиловић
Корелација између ликовне секције (од првог
до четвртог разреда) заједно са наставником
ликовне културе
Припрема ученика за такмичење „Златна
сирена“,
„Мали
вокални
састави“
и
„Најраспеванија одељенска заједница“

Марија Кнежевић,
Наталија Дабић
Данијела Младеновић,
Зорана Исаиловић,
Милица Тишма

Рад на припреми програма за обележавање Јулка Кнежевић,
Дана Светог Саве
Данијела Младеновић
100

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

Децембар

-

Рад на припреми програма за обележавање Данијела Младеновић,
Дана Светог Саве
Зорана Исаиловић, хорска
секција, оркестарска
секција, рецитатори,
ученици изборног
предмета Хор и оркестар
Припрема ученика за такмичење „Златна Данијела Младеновић,
сирена“,
„Мали
вокални
састави“
и Зорана Исаиловић,
„Најраспеванија одељенска заједница“
Милица Тишма

-

Општинско
такмичење
одељенска заједница“

-

Припрема новогодишњих радова и уређење Марија Кнежевић,
простора на тему „Нова година“
Наталија Дабић

-

Припрема тачака поводом обележавања Дана
Светог Саве
Општинско такмичење „Златна сирена“ и
„Мали вокални састави

Јануар
-

„Најраспеванија Учитељ, Милица Тишма,
Данијела Младеновић,
Зорана Исаиловић

Данијела Младеновић,
Зорана Исаиловић
Данијела Младеновић,
Зорана Исаиловић,
Милица Тишма
Вероучитељи, учитељи,
наставници српског
језика, Данијела
Младеновић, Зорана
Исаиловић, Марија
Кнежевић,
Наталија Дабић
Данијела Младеновић,
Зорана Исаиловић, Марија
Кнежевић,
Наталија Дабић
Марија Кнежевић,
Наталија Дабић

-

Приредба поводом обележавања Дана Светог
Саве

-

Одабир хорског и оркестарског програма и
припрема паноа за обележавање Дана школе

-

Припрема радова за наступајуће конкурсе
дечјег ликовног стваралаштва и свих осталих
наступајућих конкурса и активности

-

Припрема ученика за градско такмичење Данијела Младеновић,
„Златна сирена“ и „Мали вокални састави“
Зорана Исаиловић,
Милица Тишма

-

Припрема програма и уређење простора за Данијела Младеновић,
обележавање Дана школе
Зорана Исаиловић, Марија
Кнежевић,
Наталија Дабић

Фебруар
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Март
-

Градско такмичење „Златна сирена“ и „Мали Данијела Младеновић,
вокални састави“
Зорана Исаиловић
Наставници српског
Обележавање Дана школе
језика, учитељи, Данијела
Младеновић, Зорана
Исаиловић, Марија
Кнежевић,
Наталија Дабић

-

Припрема радова поводом завршетка школске Марија Кнежевић,
године и матурске вечери
Наталија Дабић

-

Изложба радова поводом завршетка школске Марија Кнежевић,
године
Наталија

-

Анализа рада стручног већа

Април-јун

Данијела Младеновић,
Зорана Исаиловић, Марија
Кнежевић,
Наталија Дабић
Руководилац стручног већа:
Зорана Исаиловић
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6.3.7 План рада Стручног већа наставника историје и грађанског васпитања за школску
2021/22. годину
Стручно веће друштвених наука се састаје једном у тромесечју сваке школске године. На
првом састанку чије су активности везане за школску 2021/2022. осмишљен је план који је везан за
наставу историје као и за наставу грађанског васпитања. У договору сва четири наставника планирано
је да се током ове школске године реализују угледни часови који би били посвећени знаменитим
личностима, догађајима и епохама. Сходно томе, прво тромесечје посвећено је обележавању
значајних годишњица. Угледни час у осмом разреду посвећен је потписивању Примирја 1918. којим
је завршен Први светски рат. Акценат је на улози жене у Великом рату, са посебним освртом на
личност Милунке Савић. Такође, вредно је помена, припрема и реализација радио емисија које су
постале традиција наше школе. Угледни часови посвећени чувеном владару Карлу Великом и цару
Константину Великом такође су планирани за прво полугодиште.
За септембар је планирано да се посебна пажња посвети обележавању стогодишњице смрти
краља Петра I Карађорђевића. У том смислу, ученици ће припремити, уз помоћ наставника, једну
радио емисију. Такође, на часовима историје осмог разреда биће посебно усмерена пажња на ову
знамениту личност .
За новембар је планирано да се на часовима историје посебно анализара улоге у Великом рату.
Милунка Савић и њен допринос успесима српске и савезничке војске.
Током новембра и децембра, планиране су посете Градском музеју уколико здравствени
услови то дозволе.
За друго полугодиште планира се обележавање Светог Саве као школске славе, Дана
државности. Такође, значај Народне библиотеке је непроцењив па сходно томе у априлу ћемо
посветити часове тој установи од непроцењиве културне и образовне као и националне вредности.
У мају обележавамо Међународни Дан музеја.
Такође, планирано је учешће ученика на општинском такмичењу из историје и у духу
традиције Међународни квиз Немањићи.
У настави грађанског васпитања часови су посвећени положају детета и његовим правима у
савременом друштву. Угледни час планиран је на тему Дечија права и Конвенција детета. Оба
предмета имају за циљ примену ИКТ-а у настави са циљем да се развијају међупредметне
компетенције.
С обзиром на новине у извођењу наставе, настале услед епидемиолошке ситуације, план је подложан
променама и доради.
Руководилац стручног већа:
Александар Тодосијевић
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6.3.8 План рада Стручног већа наставника физичког и здравственог васипитања за школску
2021/22. годину
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Август

Септембар

Октобар

Новембар

АКТИВНОСТ
- Договор Стручног већа сходно
активностима у школској 2021/22
години, а који се односе на редовну
наставу, секција, набавке реквизита,
опреме и наставних средстава
- Састанак СВ поводом анализе
календара
школских
спортских
такмичења
- Састанак СВ поводом анализе
тестирања моторичких и функционалних
способности ученика
- Селекција ученика у формирању група
за рад у спортским секцијама
Организација
школског
међуодељенског такмичења у кошарци и
баскету 3 на 3
- Припрема и реализација општинског
првенства у кошарци за селекције 5. и 6.
као и за селекције 7.и 8.разреда
- Припрема и реализација општинског
првенства у футсалу за селекције 7. и 8.
разреда, као и за селекције 5. и 6.разреда

Децембар

Јануар

- Организација новогодишњих спортских
сусрета између наставника и ученика у
одбојци и фудбалу
-Организацијашколског међуодељенског
такмичења у одбојци
- Припема и реализација општинског
првенства у одбојци за 5. и 6. разред
- Организација општинског првенства у
одбојци за ученике 7. и 8. разреда

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Ђорђевић Зоран
Стикић Никола
Месаровић Стеван
Радаковић Данијела
Ђорђевић Зоран
Месаровић Стеван
Стикић Никола
Радаковић Данијела

Ђорђевић Зоран
Радаковић Данијела
Стикић Никола
Радаковић Данијела
Ђорђевић Зоран
Месаровић Стеван
Стикић Никола
Ђорђевић Зоран
Месаровић Стеван
Радаковић Данијела
Ђорђевић Зоран
Радаковић Данијела
Стикић Никола
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Фебруар

Март

Април

Мај
Јун

- Састанак СВ поводом договора о
реализацији активности у другом
полугодишту
- Подршка у организацији приредбе
поводом прославе дана Светог Саве
- Састанак СВ поводом анализе рада и
спортским
успесима
у
првом
полугодишту
-Организација школског међуодељенског
првенства у рукомету
- Припрема и реализација општинског
првенства у рукомету за 5. и 6. разред

Ђорђевић Зоран
Месаровић Стеван
Стикић Никола
Радаковић Данијела
Стикић Никола
Ђорђевић Зоран
Радаковић Данијела

- Организација и реализација општинског Стикић Никола
првенства у рукомету и атлетици за Ђорђевић Зоран
ученике 7. и 8. разреда
- Организација спортског програма
поводом Дана школе
Ђорђевић Зоран
Месаровић Стеван
- Огледни час
Стикић Никола
Радаковић Данијела
- Организација спортских сусрета
наставника, родитеља и ученика
Ђорђевић Зоран
Месаровић Стеван
Стикић Никола
Радаковић Данијела
- Огледни час
- Састанак СВ поводом анализе и
реализације програмских садржаја у
текућој школској години и предлог за
најуспешнијег ученика у спортским
дисциплинама
Ђорђевић Зоран
Стикић Никола
- Огледни час
Месаровић Стеван
Радаковић Данијела
- Састанак СВ поводом анализе завршног
тестирања моторичких и функционалних
способности ученика
Руководилац СВ наставника физичког васпитања,
Зоран Ђорђевић
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6.4 План рада Школског одбора за школску 2021/22. годину
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Октобардецембар
2021.год.

Фебруар-март
2022.год.

САДРЖАЈ
Усвајање Извештаја о успеху и владању
на крају шк.2020/21.год.
Усвајање Извештаја о остваривању
ГПРШ за шк. 2020/21.шк.год.
Усвајање Извештаја о самовредновању
школе за 2020/21.
Усвајање
Извештаја
о
стручном
усавршавању за шк.2020/21.год.
Усвајање Извештаја о финансијском
пословању за период јануар-јун 2020.год.
Доношење Годишњег плана рада школе
за шк. 2021/22.год.
Доношење Плана стручног усавршавања
за шк. 2021/22.год.
Доношење Плана за самовредновање за
2021/22.год.год.
чланарине, осигурање ученика
Текућа питања
Опремљеност
школе
наставним
средствима
Усвајање извештаја о реализацији
наставе у природи и екскурзија
Усвајење извештаја о успеху и владању
на крају 1.тромесечја шк.2021/22.
Именовање комисије за попис
Доношење Плана јавних набавки за
2022.год.
Доношење финансијског плана за 2022.г.
Доношење нормативних аката
Усвајање извештаја о финансијском
пословању за период јануар-септембар
2021.год.
Усвајање Извештаја о успеху и владању
на крају првог полугодишта шк.
2021/22.год.
Усвајање Извештаја о остваривању
Годишњег плана рада школе за прво
полугодиште шк.2021/22.год.
Усвајање Извештаја о раду директора за
прво полугодиште шк. 2021/22.год..
Усвајање извештаја о финансијском
пословању за 2021.год.

ЗАДУЖЕНИ

Чланови школског
одбора,
директор,
секретар

Чланови школскиг
одбора, директор,
секретар
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Доношење нормативних аката
Прослава Дана школе
Организација матурске вечери
Усвајање извештаја о попису
Текућа питања

Април-јун 2022.

Усвајање Извештаја о успеху и владању
на крају трећег класификационог периода
шк.2021/22.год.
Усвајање Извештаја о финансијом
пословању за период јануар-март 2022.
Усвајање Извештаја о успеху ученика на
крају
другог
полугодишта
шк.
2021/22.год.
Усвајање извештаја о реализацији
екскурзија и наставе у природи
Текућа питања

Август 2022.

Усвајање Извештаја о успеху и владању
на крају школске 2021/22.год.
Припремљеност школе за почетак
шк.2022/23.год.

Чланови школског
одбора,
директор

Чланови школског
одбора, директор,
секретар

Председник школског одбора,
Јелена Вукушић Дуловић
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6.5 План рада директора школе за школску 2021/22. годину
У школској 2020/21.године директор школе ће посветити посебну пажњу:
 унапређивању васпитно-образовног процеса и осавремењавању школе електронским
наставним средствима
 усавршавању организације рада и реализације целокупног васпитно-образовног процеса
 проширењу школског простора, издвојено одељење наше школе у насељу Бусије
 реализација наставе на даљину, увођење нових облика рада (у сарадњи са стручним
сарадницима и појединим наставницима)
 изналажење правилног решења за вредновање резултата рада радника школе и награђивања за
постигнуте резултате
 побољшању материјалне основе рада.
У оквиру педагошко-инструктивног рада, директор школе ће постати часове редовне наставе, часове
одељењске заједнице, часове допунске наставе, часове додатне наставе, слободних активности,
секција, веронауке, грађанског васпитања и часове изборних предмета и стећи увид у рад и пружање
помоћи ученичким организацијама.
Посебну пажњу ће посветити часовима приправника, увођењу у посао заједно са менторима.
Одлазећи на часове редовне наставе и осталих видова васпитно-образовног рада, директор ће
обавезно за то и да се припреми, затим ће обавити разговор по завршеним посетама, пружаће помоћ и
стећи увид у сарадњу са родитељима, стручним већима, као и наставницима који су први пут дошли
на рад у школу.
Поред тога, са стручним сарадницима и наставним особљем, директор школе ће радити на
 реализацији тема које су планиране за седнице Наставничког већа;
 учествоваће у пројектима у којима школа учествује, инклузивно образовање, организовати
предавања за борбу против наркотика, алкохола и других облика зависности;
 присуствовати свим седницама актива директора;
 вршити стручно усавршавање и едукацију у складу са предвиђеном реформом;
 обављати менаџерске послове и сарађивати са синдикатом.
7.1. Планирање и програмирање рада школе
 организација и координација израде предлога ГПРШ;
 пружање помоћи и учешће у изради ГПРШ стручних органа (Наставничко веће, одељењско
веће, стручна већа и рада разредног старешине)
 консултације и пружање помоћи појединим наставницима приликом израде ГПР за предмете,
секције, додатну и допунску наставу, одељенске заједнице и др.
 припрема формулара и друге документације за израду годишњих и месечних планова рада,
писаних припрема и документације за праћење реализације ГПРШ.
 сарадња са наставницима приликом прављења распореда часова
 сарадња са руководством ученичких организација на изради њихових годишњих планова
 сарадња са стручним сарадницима, административним особљем на изради њихових годишњих
планова рада на изради ГПРШ
 израда годишњег и месечних планова рада директора школе
 сарадња са наставницима око обележавања и осмишљавања програма за обележавање
значајних празника за школу
 планирање са наставним кадром екскурзија и излета
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7.2. Организација и материјално-финансијски задаци
 подела задужења за материјално-техничку припрему за почетак у новој школској години
 израда потребне документације за уговарање средстава са Министарством просвете
 праћење реализације плана опремања школе наставним средствима и другим инвентаром као и
послови везани за одржавање зграде, инвентара и наставним средствима
 прикупљање документације и остваривање сарадње са надлежним органима за добијање на
коришћење новог објекта за образовање у насељу Бусије, издвојено одељење наше школе.
 пружање помоћи у обављању административно-финансијског пословања
 учешће у изради тромесечног обрачуна, завршног рачуна и финансијског плана школе
 праћење утрошка финансијских средстава
 праћење законских прописа
 послови везани за свакодневну организацију целокупног рада у школи
 организовање смотри, фестивала, приредби, такмичења из науке и спорта.
7.3. Педагошко-инструктивни и саветодавни рад
 посета часовима у циљу увида у рад ученика , увођење нових облика рада, организацију
наставног часа, квалитет припремања и рада наставног особља, реализацију наставног плана и
програма итд.
 индивидуални рад са наставницима у циљу пружања помоћи у програмирању наставног рада,
извођењу појединих облика васпитно-образовног рада, упућивању на нове облике рада,
коришћење литературе, наставних средстава итд.
 одржавање семинара за раднике у школи од стране кадрова из Министарства просвете
 саветодавни рад са родитељима и ученицима
 саветодавни рад са ученичким организацијама
 педагошко-инструктивни рад и саветодавни рад са стручним већима, одељењским већима итд.
7.4. Стручно-аналитички рад
 рад на темама планираним у програму Наставничког већа
 рад на припреми извештаја и анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика на крају
класификационих периода
 припрема полугодишњег и годишњег извештаја о раду школе и реализацији ГПРШ
 израда годишњег извештаја о педагошко-инструктивном раду директора школе
 израда извештаја и анализа за потребе Министарства, инспекције, општине, града итд.
 пружање помоћи стручним сарадницима, административно-техничком особљу и
руководиоцима стручних органа приликом израде њихових анализа и извештаја.
7.5. Рад у управним и стручним органима школе
 пружање помоћи и учешће у реализацији пројекта у којима школа учествује
 учешће у тимовима за самовредновање, инклузивно образовање
 учешће у раду Педагошког колегијума и Ученичког парламента
 учешће у припреми седница органа школе
 учешће у раду комисија
 припремање материјала за седнице управних и стручних органа школе
 припремање седница Наставничког већа
 рад на спровођењу одлука стручних и управних органа.
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7.6. Сарадња са стручним сарадницима и стручним институцијама
 сарадња са психологом, педагогом, библиотекаром
 сарадња са Министарством Просвете Републике Србије
 сарадња са школским надзорницима
 сарадња са ОВНТ Земун, ШДФК, Центром за таленте, Дечијим савезом и другим
институцијама које организују разне смотре и такмичења ученика.
7.7. Сарадња са друштвеном средином
 сарадња са Министарством просвете, Градским секретаријатом и локалном заједницом
 сарадња са организацијама у МЗ и општини
 сарадња са родитељима у матичној школи и у издвојеном одељењу у насељу Бусије,
културним установама и научним радницима
 сарадња са школама у Батајници, Угриновцима и Земуну
 сарадња са школама са Косова, из Републике Српске и Црне Горе.
7.8. Рад на педагошкој документацији
 увид у вођење педагошке документације наставног особља
(дневници рада, разредне књиге, писане припреме)
 учешће у изради документације за праћење реализације програма рада школе и резултата рада
 увид у извештаје са свих састанака стручних органа, екскурзија, тимова.
7.9. Рад на изградњи и усмеравању међуљудских односа
 рад на правилној подели радних задатака за све чланове колектива као значајном елементу за
здраве међуљудске односе
 рад на стварању добре радне атмосфере на бази дисциплинованог обављања задатака,
међусобног поштовања, разумевања и помагања
 правилно награђивање према резултатима рада
 организовање посета, дружења.
7.10. Стручно усавршавање и вођење евиденције
 укључивање у рад стручног актива директора, семинара, саветовања, едукација
 праћење стручне литературе, савремених трендова у образовању
 вођење педагошке документације о сарадњи са наставним особљем, ученицима и њиховим
организацијама, родитељима, стручним сарадницима итд.
 подизање нивоа информисаности.
7.11. План рада помоћника директора
Рад помоћника директора представља сталну активност усмерену на унапређивању, усавршавању и
рационализацији наставног рада у целини.
Помоћник директора помаже директору школе у области праћења и организовања васпитнообразовног рада у школи у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања
и Статута школе, и то:
 Организација педагошког рада школе
 Координира рад стручних органа
 Прати реализацију годишњег плана рада школе
 Помаже директору у инструктивно-педагошким пословима
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 По овлашћењу директора одобрава одсуство радника један дан, одређује замене одсутних
наставника и других радника школе
 По овлашћењу директора врши усклађивање распореда часова, ако у току школске године дође
до промене
 У сарадњи са педагогом и психологом школе организује прикупљање и обраду материјала за
извештаје из области наставе и васпитања
 Усклађује сарадњу наставника, ученика и родитеља
 Прати план професионалне оријентације
 Организује рад на уредном вођењу педагошке документације и евиденције
 Организује сарадњу са ученичким организацијама
 Пружа помоћ наставницима у погледу припрема извођења наставе
 Контролише и помаже одељењским старешинама у вођењу јавних исправа (преводница,
сведочанства, матичне књиге, дневника рада ...)
 Вршити друге послове у складу са Статутом школе и по овлашћењу директора
7.11.1.

Праћење реализације школског програма рада

АКТИВНОСТ
Учествовање у изради текста
ГПРШ и Школског развојног
плана
Пратити реализацију
ГПРШ, ШРП, самовредновање
Израда годишњег програма
личног рада
Пружати помоћ у изради
годишњих програма рада СВ из
области предмета, НВ, ОВ, ОС
Предлагати решења у циљу
побољшања васпитно-образовног
процеса
Учествовати у изради образаца за
припреме и друге документације
за израду годишњих и месечних
планова рада, писаних припрема
и документације за праћење
реализације ШП, ГПРШ;
Организовати измене распореда
часова редовне наставе за
одсутне наставнике, по налогу
директора
Сарађивати са руководством
ученичких организација на
изради њихових годишњих
програма рада (ученички

САРАДНИЦИ
Секретар, стручни
сарадници,
руководиоци већа,
наставник
информатике
ПК, тим за интерну
евалуацију
Директор

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Август, септембар

Полугодишње
(јануар, јун)
Август

Наставници

Током школске године

НВ

Током школске године

Стручни сарадници

По потреби

Наставници и стручни
сарадници

Током школске године

Задужени наставници и
ученици

По потреби
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парламент, дечја права,
вршњачки тим, професионална
оријентација)
Учествовати у раду тимова и
стручних већа
Помагати у организовању
семинара за стручно
усавршавање запослених
Помагати у организовању
пробних и завршних испита за
ученике

Тимови, СВ

Према распореду састанака

Директор, сарадници

Током школске године

Учитељи, наставници и
стручни сарадници

Током школске године

7.11.2. Праћење опремања школе наставним средствима
АКТИВНОСТ
Помагати и организовати
набавку школског
намештаја и наставних
средстава
Помагати у набавци
уџбеника

САРАДНИЦИ
Директор, наставници,
учитељи и стручни
сарадници
Директор, стручни
сарадници, библиотекари

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Током школске године

Током школске године

7.11.3. Педагошко- инструктивни и саветодавни рад
АКТИВНОСТ
Посетити часове у циљу
увида у рад ученика;
увођење нових облика рада,
и увида у рад наставника и
приправника
Пратити реализацију
наставног плана и програма
Пружати помоћ у
програмирању наставног
рада, извођења појединих
облика васпитно-образовног
рада, упућивали на нове
облике рада као и на
коришћење стручне
литературе итд.
Пружати помоћ у вођењу
одељењске заједнице
Обављати појединачне
разговоре са ученицима и
њиховим родитељима

САРАДНИЦИ
ПП служба, тим за праћење
наставе

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Током школске године

Стручни сарадници,
наставници, учитељи
Стручни сарадници,
учитељи, наставници

Током школске године

Стручни сарадници,
учитељи, наставници
Стручни сарадници,
одељењске старешине,
секретар

Током школске године

Током школске године

Током школске године
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Пратити и учествовати у
организацији приредби и
манифестација у школи
Контролисати педагошку
документацију

Задужени наставници по
Годишњем плану рада

Током школске године

Директор, педагог

Током школске године

7.11.4. Стручно-аналитички рад
АКТИВНОСТ
Пратити рад на припреми
извештаја и анализе успеха,
дисциплине и изостанака
ученика на крају
квалификационих периода
Помагати у праћењу
реализације ГПРШ, ШРП-а
и предлагати мере за
побољшање истих

САРАДНИЦИ
Стручни сарадници

Директор школе, стручни
сарадници

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
На крају класификационих
периода

Током школске године

7.11.5 Праћење рада стручних органа и реализације њихових планова, извештај о раду органа
управљања, сарадња са саветодавним органима школе
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТ
САРАДНИЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Помагати у припреми седница Директор школе,
Током школске године
Педагошког колегијума
чланови ПК
Учествовање у раду тима за
Директор школе,
Током школске године
Постигнућа ученика
чланови тима
Пружати помоћ у раду
Руководиоци ОВ
Током школске године
одељењских и стручних већа
7.11.6 Сарадња са друштвеном средином
АКТИВНОСТ
Унапредити и помагати у
остваривању сарадње са
основним и средњим
школама
Сарађивати са месним
заједницама Батајница и
Угриновци
Сарађивати са ГО Земун
Помагати у остваривању
сарадње сабфирмама
Сарађивати са разним
градским организацијамаГрадска чистоћа, Градско
зеленило

САРАДНИЦИ
Представници школа

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Током школске године

Представници МЗ

Током школске године

Представници општине
Представници ових фирми

Током школске године
Током школске године

Представници фирме

Током школске године
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7.11.7. Стручно усавршавање и вођење евиденције
АКТИВНОСТ
Помагати у стручном
усавршавању свих
запослених школе
Редовно водити
документацију о сарадњи са
учитељима, предметним
наставницима, ученицима и
њиховим организацијама,
родитељима, стручним
сарадницима, одељењским
старешинама,
приправницима итд.

САРАДНИЦИ
Директор, стручни
сарадници

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Током школске године
Током школске године

7.11.8 Праћење реализације планираних школских активности
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
31. август
издвојено
одељење у
Бусијама у 18,00
1. септембар 2021.
У 11,00
2. септембар
издвојено
одељење у
Бусијама у 10,00
2. септембар 2021.
У 10,00

АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ У
ШКОЛСКОЈ 2021/22.ГОДИНИ
Свечани пријем ученика првог разреда/
Деца су украс планете

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Актив 1.разреда

Општи родитељски састанак за ученике 1.
разреда
„У школи је ђак првак“

Руководство школе

2. септембар у
19,00
3. септембар 2021.
У 19,00
19,30

Појединачни родитељски састанци за
ученике 2.разреда
Појединачни родитељски састанци за
ученике 1.разреда
Састанак са продуженим боравком за
први и други разред
Појединачни родитељски састанци

Актив 2. разреда

Појединачни родитељски састанци
Рециклажни маратон
Обележавање 100 година од смрти краља
Петра Карађорђевића – радио емисија
Осликавање школе

Старија смена
Разредно веће учитеља
Актив историје

6. септембар у
19,00
Од 7. септембра
Септембар 2021.
Септембар 2021.
Септембар 2021.

Актив 1. разреда
Учитељи из боравка
Актив 3. и 4. разреда

Актив ликовне
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Септембар 2021.

Пилот пројекат „Учионица какву желим“

15. септембар
2021.

КУД „Батајница“ Обележавање Дана
традиције
Ликовно-литерарни конкурс „Бирам
Србију“
Активност: Дан без аутомобилског дима

18. септембар
2021.

културе
др Снежана Паравиња
Шкрбић, ученици 3-6,
директор
КУД „Батајница“,
Руководство школе,
Актив 1. разреда
Актив технике и
технологије, Еко тим,
Актив разредне
наставе, Актив
ликовне културе

21. септембар
2021.

Храм рођења Пресвете Богородице
Обележавање верских празника

Актив 2. и 3. разреда

Септембар 2021.

Посета планетаријуму

Актив географије и
актив разредне наставе

Септембар 2021.

Посета Ботаничкој башти

Актив биологије

Септембар 2021.

Турнир у фудбалу и Између две ватре

Актив разредне
наставе, Актив
физичког васпитања

Септембар

Колективни упис у библиотеку „Свети
Сава“

Сви чланови
колектива

1. октобар 2021.

Међународни Дан старих, посета дому за
стара лица у Шангају
„Није тешко бити фин““, ликовна
изложба

Актив разредне
наставе
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Октобар 2021.

Посета Сајму књига

Актив српског језика и
библиотекар

24.9.2021.

Обележавање Дечије недеље
„Добродошли у Дечији савез“ приредба за
прваке
Поздрав првацима
Обележавање Дана здраве хране
„Зелени фестивал“

Актив 1. разреда

15. октобра 2021.

Еко тим
Актив биологије
Актив разредне
наставе
Мирјана Облаковић
Актив разредне
наставе, српског
језика, библиотекар

Октобар 2021.

„Песничка сусретања“ у издвојеном
одељењу наше школе у насељу Бусије

Октобар 2021.

Посета Музеју примењене уместности
„Дечји октобарски салон“

Актив ликовне
културе

Октобар 2021.

Посета музеју Николе Тесле
Посета позоришту

Актив разредне
наставе

Октобар 2021.

Посета библиотеци „Свети Сава“

Библиотекар, актив
српског језика

Октобар 2021.

Посета Еко-сајму

Октобар 2021.

Обележавање годишњице рођења
Михајла Пупина

Еко-тим, актив
природних наука и
актив 4. разреда
Горан Милић

Новембар 2021.

Посета Вуковом и Доситејевом и
Андрићевом музеју

Актив српског језика,
библиотекар

Новембар 2021.

Посета оперској или балетској представи

Актив музичке
културе

Новембар 2021.

Школска манифестација „Фестивал
науке“

Актив 2. и 3. разреда,
актив природних наука

16. новембар 2021. Међународни Дан толеранције – Дан розе
мајица

Актив разредне
наставе

Новембар

Обележавање борбе против зависности

Актив природних
наука

Новембар 2021.

Обележавање Дана дечијих права, израда
паноа

Актив разредне
наставе
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Новембар 2021.

Посета позоришту

Актив разредне
наставе

Новембар 2021.

Посета Градском музеју

Актив друштвених
наука

Новембар 2021.

Посета музеја Јована Цвијића

Актив природних
наука

Децембар 2021.

Гостовање песника за децу

Актив 1. и 2. разреда

Децембар 2021.

Посета Руском дому

Актив руског језика

Децембар 2021.

„Један пакетић, много љубави“

Актив разредне
наставе

Децембар 2021.

Новогодишњи базар

Актив разредне
наставе

Децембар 2021.

Недеља програмирања у нашој школи

Децембар 2021.

Новогодишњи маскенбал за ученике
млађих разреда

Актив разредне
наставе
Актив информатике
Актив разредне
наставе

Децембар 2021.

Новогодишња представа за децу
предшколце, ученике ОШ
„С.Г.Митраљета“ и ученике наше школе у
Батајници и Бусијама

Децембар 2021.

Посета фестивалу науке

Децембар 2021.

Обележавање Дана против сиде

Актив природних
наука

Децембар 2021.

Посета Етнографском музеју

Јануар 2022.

Светосавска академија у школи и
црквеном дому

Актив 1. и 2. Разреда
Актив природних и
друшвених наука
Сви запослени

Јануар 2022.

Светосавски турнир у шаху

Актив разредне
наставе
Актив музичке и
ликовне културе
Реализација у оквиру
4. разреда Данијела
Илић
Актив 4. разреда

Актив разредне
наставе,
Јелена Крњајић,
Душан Обилић
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Јануар 2022.

Обележавање националног дана без
дувана „Активно здравље“

Актив природних
наука

Јануар 2022.

Међународно такмичење о Немањићима квиз

Актив историје

Фебруар 2022.

Европски Дан језика

Фебруар 2022.

Обележавање Масленице

Актив страних језика,
Актив српског језика
Актив разредне
наставе, библиотекар
Актив руског језика

Фебруар 2022.

Дан државности – Сретење
Радио емисија

Актив историје

Фебруар 2022.

Студијско путовање

Чланови колектива

Фебруар 2022.

Садимо дрво генерације

Еко-тим

Март 2022.

Математичко такмичење „Мислиша“

Март 2022.

Посета Београдској филхармонији –
Дечији концерти

Март 2022.

Путујућа учионица: Посета Музеју
ваздухопловства

Актив математике
Актив разредне
наставе
Актив 4. Разреда
Актив музичке
културе
Актив разредне
наставе

Март 2022.

Обележавање Светског дана поезије

Март 2022.

Обележавање Светског дана енергетске
ефикасности

Продужени боравак
Актив српског језика,
библиотекар
Еко тим, актив 4.
разреда

Март 2022.

Обележавање Дана школе

Сви запослени

Март 2022.

Обележавање светског дана позоришта

Март 2022.

Посета производној радној организацији

Актив разредне
наставе, Активи
виших разреда
Актив технике и
технологије

Април 2022.

Обележавање Дана дечије књиге –
Читалачки клуб

Анита Петровић
Богдановић
Актив српског језика,
Продужени боравак,
библиотекар
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Април 2022.

Посета Народној библиотеци

Актив српског језика и
библиотекар

Април 2022.

Жири књижевне критике – обележавање
Светског дана књига и ауторских права

Април 2022.

Обележавање Дана планете Земље

Мирјана Облаковић
Актив српског језикаж
Библиотекар
Актив 1. и 2. разреда
Еко-тим

Април 2022.

Посета Заводу за заштиту природе

Актив биологије

Април 2022.

Час пројектне наставе—Од зрна пшенице
до хлеба

Актив биологије

Април 2022.

Организовање квиза –Знање о Николи
Тесли

Горан Милић

Април 2022.

Енглеско-руски рецитал

Актив страних језика

Април 2022.

Одговорно селектујте отпад

Еко-тим, Дечији савез,
Локална заједница

Април 2022.

Ускршњи базар

Актив 1. и 2. разреда

Мај 2022.

Организовање- Квиз знања из области
природних наука и историје за ученике
7.разреда
Посета Конаку кнеза Милоша

Актив природних и
друштвених наука

Мај 2022.

Посета заштићеном природном добру
Засавица

Актив биологије и
географије

Мај 2022.

Квиз „Стоји у част“ (трећаци за другаке)

Актив 2. и 3. разреда

Мај 2022.

Мај месец математике

Актив математике

Мај 2022.

Посета Музеју хлеба у Пећинцима

Актив 1. и 2. разреда

Мај 2022.

Посета Заводу за заштиту природе

Актив природних
наука

Мај 2022.

Обележавање светског дана птица

Актив 4. Разреда,
Актив технике и
технологије

Мај 2022.

Актив природних и
друштвених наука
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14. мај 2022.

Обележавање Светског дана породице

Актив разредне
наставе и педагог

Мај 2022.

Међународни дан спорта - Вежбајмо сви
заједно, спортске
Посета стадиону ФК Партизан

Мај 2022.

Међународни дан писмености,
Свети Ћирило и Методије

Мај 2022.

Обележавање дана вода

Актив разредне
наставе,
Актив физичког
васпитања,
Актив 4. разреда
Актив разредне
наставе
Актив верске наставе,
Актив српког језика,
Актив друштвених
наука
Актив разредне
наставе

11. мај 2022.

Обележавање Светског дана добровољног
давања крви

Актив 4. разреда

Јун 2022.

Међународни фестивал у Херцег Новом

Јун 2022.

Завршна приредба ученика 4. разреда за
будуће прваке

Данијела Илић,
ученици 4-4, Љиљана
Мијић
Актив 4. разреда

Јун 2022.

Прослава матурске вечери

Актив 8. разреда,
актив ликовне културе

Јун 2022.

Приредба за крај школске године

Актив разредне
наставе

Директор школе,
Љиљана Мијић
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6.6 План рада помоћника директора за школску 2020/21. годину
План рада помоћника директора школе конципиран је на основу обавеза, овлашћења и
одговорности које су регулисане Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом
школе.
Основни задаци помоћника директора школе су:




Учешће у организовању образовно - васпитног рада у школи;
Усмеравање и усклађивање рада свих стручних органа у школи;
Реализовање инструктивно-педагошког увида и координирање
активности.

радом

ваннаставних

Инструктивно - педагошки рад
-

педагошко усавршавање у вези планирања, програмирања и непосредног припремања за све
видове рада наставника и стручних сарадника
инструктивно - педагошко учествовање у раду стручних органа и рад са стручним сарадницима

Послови општег организовања, координације, планирања, програмирања, анализирања и
извештавања
-

општа организација живота и рада школе
праћење реализације планова и програма рада
праћење и остваривање дежурстава, распореда часова и распореда учионица
учешће у раду стручних и других органа у школи
координација рада Актива, Тимова и Комисија за вредновање и самовредновање рада школе
сарадња са чиниоцима друштвене средине

Време
реализаци
је
Септембар

Програмски садржаји

Сарадници

Разматрање и решавање организационих питања на
почетку школске године
Преглед и координирање рада ваннаставних
активности у школи
Израда плана набавке наставних средстава

Директор, ПП служба

Преглед педагошке документације

Директор, ПП служба

Педагошко - инструктивни рад

Директор, ПП служба

Учешће у раду стручних органа школе

Директор, ПП служба

Педагог
Директор
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Октобар

Новембар

Координација и евиденција рада Актива, Тимова и
Комисија за вредновање и самовредновање рада
школе

Педагог, Руководиоци

Преглед педагошке документације

Директор, ПП служба

Педагошко - инструктивни рад

Директор, ПП служба

Рад на побољшавању услова рада у продуженом
боравку

Учитељи, ПП служба,
Директор

Праћење извођења допунског рада и слободних
наставних активности
Педагошко - инструктивни рад

Педагог

Учешће у анализи успеха и дисциплине ученика

ПП служба, директор

Учешће у раду стручних органа и предлог мера на
унапређивању о-в рада

Директор, ПП служба

Преглед педагошке документације

ПП служба

Педагошко - инструктивни рад

Педагог

Учешће у припреми прославе Дана Светог Саве

Стручно веће српског
језика и уметности

Рад на анализама и извештајима Стручних већа

Руководиоци већа

Информисање о стручним семинарима

Тим за
професионални развој
Директор, ПП служба

Педагог

Децембар

Јануар

Припрема и израда полугодишње анализе рада и
успеха
Фебруар

Март

Организација и координација школских такмичења

Директор

Сарадња са средњим школама у циљу
професионалног информисања ученика осмог
разреда

ПП служба

Сарадња са организацијама за децу (Црвени крст,
Дечји савез)
Праћење реализације додатног рада и секција

Црвени крст
Дечији савез
Педагог

Сарадња са друштвеном средином

Дом Здравља
ПУ Земун
ПП служба

Педагошко - инструктивни рад
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Април

Праћење рада продуженог боравка

Директор

Организација и увид у такмичења

Директор

Припреме за обележавање Дана школе

Директор

Анализа реализације фонда часова (редовне,
додатне, допунске, СА)

Руководиоци већа

Праћење рада сарадње са родитељима
(родитељ.састанци и индивидуални разговори)

Одељењске
старешине

Активности око учествовања на такмичењима

Директор

Анализа успеха и понашања ученика

Руков. већа,
ПП служба, директор
Директор, одељењске
старешине 8. разреда
Педагог, психолог,
директор
директор,педагог,
психолог
Педагог

Припрема за упис ученика 8. разр. у средњу школу
Организација Завршног испита
Мај
Учешће у раду стручних органа
Анализа резултата ученика на такмичењима
Јун

Август

Анализа успеха ученика осмог разреда
Организација полагања Завршног испита

Директор, руков.већа,
ПП служба
Директор, ПП служба

Припрема за израду Годишњег плана рада школе
за наредну школску годину

Директор, ПП служба

Годишњи извештај о раду Актива, Тимова и
Комисија у оквиру вредновања и самовредновања
рада школе

Стручни сарадници,
руководиоци тимова

Рад на подели послова и радних задатака
наставника за наредну школску годину и сарадња
са стручним сарадницима
Учешће у изради Годишњег плана рада школе за
2022/23. и Извештаја о реализацији Годишњег
плана рада школе за шк. 2021/22. годину

Педагог, психолог,
директор

Организација васпитно – образовног рада за
2022/23.

Директор, ПП служба

ПП служба, директор

Помоћник директора,
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Сузана Васиљевић

6.7 Годишњи план рада специјалног педагога за школску 2021/ 2022. годину
Циљ рада специјалног педагога у школи је: идентификација, превенција, третман и корекција
развојних сметњи ученика који се остварује кроз сарадњу са осталим стручним сарадницима,
наставницима, родитељима кроз мултидисциплинарни приступ и уз поштовање Закона о основама
система образовсња и васпитања као и посебним законима.
Задаци: Стварање једнаких могућности и оптималних услова за све ученике, а посебно за оне са
потешкоћама и сметњама различите етиологије и осталима којима је потребан специјални педагошки
рад.
1- Планирање и програмирање васпитно- образовног рада
Активности
Сарадници
Учествовање у изради планских
Директор, помоћник,
докумената школе у одређеним
ППС,
сегментима: ТЗДНЗЗ,TИО...
руководиоци СВ,
руководиоци тимова,
Учествовање у изради и припреми
Лично, педагог и
ГПР школе који се односи на
професор информатике
планове
Душан Обилић
Планирање и учествовање у избору
ППСи студенти
различитих превентивних програма Факултета за специјалну
у складу са потребама ученика
едукацију и реедукацију
Учествовање у изради педагошки
ППС, учитељи и
профила, мера индивидуализацује и наставници
додатне подршке у изради ИОП
ИОП1, ИОП2
Планирање и израда корективних
педагошкоих третмана самостално
ППС
или у Тиму за инклузију
Израда глобалног плана , месечног и Лично
дневног плана активности
Планирање и организација облика
стручног усавршавања које је
могуће припремити и остварити у
установи у складу са потребама
запослених

Директор, помоћник,
ППС,
руководиоци СВ,
руководиоци тимова

Време реализације
Јун, август и по потреби
Јун, август и током године
Током године
Септембар и током године

Током године
Јун, август, месечно и
дневно
Септембар и током године

2. Праћење и вредновање наставе и учења
Систематско пратила реализацију и
вредновање наставе и учења,
развоја и напредовања ученика, и
других облика о-в рада у
остваривању исхода и стандарда

Лично , ППС

Током године
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квалитета у области Настава и
учење
Пратила реализацију и вредновање Лично , ППС
Током године
примене мера индивидуализације и
индивидуалних образовних
планова, у функцији подизања
квалитета и нивоа остварености
планираних исхода и примене
додатне подршке и прилагођавања,
Континуирано праћење
Током године и на
прилагођености, усклађености
Лично,
класификационим перидима
исхода психо- физичким и другим
наставници
особинама ученика којима је
потребна додатна образовноваспитна подршка, здравствена,
асистивна , институција система
или нека друга
Праћење ефеката иновативних
активности и пројеката, као и
Лично
Током године
ефикасности примењених
организационих облика рада
(пројектна настава, устаљивање
праксе, евалуације и
самоевалуације у процесу
наставе/учења, диференцирани
приступ у настави...)
Праћење података о постигнућима
ученика и примени мера за
Лично, наставници
Током године
превазилажење школског неуспеха
Израда Извештаја на
лично
Извештај урадила на крају трећег
класификационим периодима о
класификационог перида крају (
успеху и понашању ученика и
март)
информисање на НВ
Пратила понашања ученика који
Лично, наставници и
Током године
врше повреду забрана и
ППС
припремала појачан васпитни рад
у циљу тражења алтернативних
начина понaшања, односно
промене у понашању
3. Рад са наставницима
Индивидуални инструктивнопедагошки рад и помоћ при
Предметни
Током године
решавању проблема у раду у
наставници, ППС
Одељењским заједницама са
ученицима који имају
специфичне развојне проблеме:
дисграфија, дислексија,
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диспраксија додатна подршкаиндивидуализација
Упознавање наставника са
проблемима и тешкоћама у
понашању које су развојног
порекла и предлагање мера и
поступака за проналажење
алтернативе за промене у
понашању као и препознавање
способности које ће помоћи
њиховој прихваћености у
школи
Реализација са учитељицом 2/4
час посвећен МДБПВН,,Дан
розих мајица“
Реализација са учитељицом 2/5
Марином Савић час,,Путујемо
без пасоша“, посвећено Дану
међународне разноликости
Заједничко планирање
ваннаставних и других
активностима које превенирају
насиље: ликовни, литерарни и
музички радови, спорт
Учествовала у активностима
обележавања Дечје недеље:
литерарни радови везани за
дечја права

наставници

Током године

Са Данијелом
Илић

Последња среда у марту

Са Јеленом Савић

Мај

Са психологом,
директором

Реализован семинар за запослене
,,Насиље у школи, примети и
пријави“

Са
библиотекаром,
наставницима
српског језика и
учитељима

Оснаживање наставника за
тимски рад кроз њихово
подстицање на реализацију
Лично, директор,
заједничких задатака, кроз
ППС
координацију стручних већа,
тимова, интензивну праксу
хоризонталног учења и
евалуације, размену примера
добре праксе
Помоћ у реализацији угледних и Лично
редовних часова наставницима
и приправницима
4. Рад са ученицима
Праћење рада, развоја и
Лично, ППС
напредовања ученика,
идентификовање потребe за
додатном подршком и
непосредна реализација помоћи

Октобар

Током године

Током године

Током године
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( дефектолошка дијагностика)
Саветодавни и инструктивни
рад са ученицима који имају
проблеме у учењу и развоју
различите етиологије
Идентификација ученика са
проблемима у развоју, учењу,
прилагођавању, ризичном
понашању,тежим повредама
радних обавеза и дисциплине.
После првог класификационог
периода активности на
дијагностици сумње на
графомоторичке и друге
проблеме првака
Реализација и спровођење
додатне педагошке подршке
ученицима са тешкоћама у
учењу, појачан васпитни рад
Индивидуални рад са
ученицима и давање предлога и
поступака помоћи у
алтернативним начиниманенасилним, у решавању
конфликата, беса, агресивности,
неуспеха, вршњачког насиља,
туче
Реализација радионица
посвећених решавању
конфликта и вршњачком
насиљу
Рад са ученицима и давање
препорука за укључивање
ученика са проблемима у
понашању у заједничке
активности и друштвено
користан рад у школи,
Припрема часова за предавања
о болестима зависности на
часовима замене
Праћење индивидуалних
својстава и потреба
невидљивих- интровертних
ученика и рад на јачању

Са ППС

Током године

Лично,
наставници

Током године

Лично, ППС и
учитељи

После првог класификационог
периода

ППС, родитељи

Током године

Лично, директор,
помоћник,
ППС

Током године

лично

Током године на часовима замене

Лично

Током године

лично
Током године на заменама одсутних
наставника
ППС

Током године
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самопоуздања у групи, што је
значајно за њихово постигнуће
и место у одељењу
Израда Планова заштите за
Лично
По потреби
ученике којима се изричу теже
васпитнодисциплинске мере
Учествовање у појачаном
Лично, ППС
По потреби
васпитном раду за ученике који
врше повреду правила
понашања у школи:
неоправдано изостају с наставе
односно, који својим
понашањем угрожавају друге у
остваривању права на
образовање
5. Рад са родитељима
Учење позитивног
родитељства и
Током године
дисциплиновања-укључивање
родитеља као партнера у учењу ППС и одељењске
и саветодавни рад на јачању
старешине
компетенција родитеља и
старатеља ученика који имају
тешкоће у понашању и учењу
Припрема и реализација
По потреби
родитељских састанака-групних ППС
или општих,тематских, ради
отклањања конфликата међу
ученицима или наставницима.
Припрема и реализација
општих/тематских, групних
родитељских састанака,
Лично, ППС и у
трибина, стручних тема у циљу сарадњи са
Током године
јачања сарадње породице и
ДЗ,специјалном
школе и оснаживања родитеља
болницом за болести
за активно укључивање у
зависности, МУП
подршку детету у образовним и
васпитним активностима
Укључивање родитеља у израду са педагогом
Током школске године
и евалуацију ИОП
Упознавање и информисање
родитеља са законима и
ППС, директор
По потреби
протоколима о заштити деце од
злостављања и занемаривања
као и корацима и начинима
поступања у школи
Упућивање родитеља на
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употребу школске библиотеке и Лично
По потреби
позајмљивање публикација које
се баве дечјим правима,
конфликтима, насиљу,
компетенцијама родитеља,
болестима зависности,
поремећајима исхране...
6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким и личним асистентом
Сарадња са директором и
стручним сарадницима у оквиру
рада стручних тимова, редовна
размена информација,
извештавање и презентација
добијених података значајних за
образовно-васпитни процес
Сарадња са директором и
осталим стручним сарадницима
на изради Годишњег плана и
програма рада школе, извештаја
о раду школе
Сарадња са директором и
стручним сарадницима на
заједничком планирању
конкретних активности, изради
стратешких докумената
установе, анализа и извештаја о
раду школе
Сарадња везана за припрему и
реализацију различитих облика
стручног усавршавања и
предавања за родитеље и
наставнике које је могуће
припремити и остварити у
установи у складу са потребама
запослених
Сарадња са педагошким
асистентом и личним пратиоцем
ради пружања помоћи и
подршке
Заједничке активности везане за
праћење и вредновање успеха и
понашања ученика на
класификационим периодима и
тражење начина да постигнућа
буду прилагођена
способностима сваког детета

Директорка и
помоћник, ППС

Током школске године

Директор и
помоћник, ППС

Током године

Током године
Директор и
помоћник, ППС

Током године
Директор и
помоћник, ППС

Лично

Током године

Директор и
помоћник, ППС

Током године
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Праћење оптерећености ученика Лично
Током школске године
у Гугл учионицама и
ажурирање документације у
есдневницима
7. Рад у стручним органима и тимовима
Учествовање у раду НВ на
информисању о проблемима и
резултатима предузете додатне
подршке -индивидуализације у
понашању и учењу,
анализа свих активности
предузетих у циљу унапређења
наставног процеса
Учествовање у раду ПК из
домена рада специјалног
педагога везаног за праћење и
реализацију додатне подршке
ученицима -ИОП
Рад у Тиму за инклузивно
образовање на изради плана
индивидуализације и ИОП1,
ИОП2
Координација у Тиму за
заштиту од дискриминације,
насиља , злостављања и
занемаривања у циљу
мултитисциплинарног приступа
у решавању проблема и
изналажењу позитивних
интервенција у раду са
ученицима са проблемима у
понашању ради промене
понашања,
Припрема састанака, писање
планова и извештаја
Активности у тиму везаном за
сарадњу са друштвеном
заједницом
Учешће у Програму Покренимо
нашу децу, вежбајмо заједно
Обележавање важних датума
који су битни за образовноваспитни рад у школи и за теме

Руководиоци
тимова, директор,
помоћник ППС

Састанци 1. месечно

Наставници,
директор,ППС

Током године

Лично, педагог

Током године

Психолог и чланови
тима, директор

1.месечно и по потреби
током године

Директорка, ППС,
библиотекари

Током школске године

Са директором и
наставницима
физичког васпитања
Са наставницима

Два термина годишње
Током године
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које се баве превенцијом
болести зависности и здравим
стиловима живота
8. Сарадња са надлежним установама, организацијама и јединицама локалне
самоуправе
Континуирана сарадња са
Током године
образовним, здравственим,
директор
научним и културним
институцијама које доприносе
остваривање образовноваспитног рада школе:Школе у
суседству, ДЗ, ЦСР,ГБ,МУПодсек за превенцију и
малолетничку делинквенцију,
Диспанзер за ментално здравље
деце и омладине
Факултет за специјалну
Лично, директор
Током године
едукацију и реедукацију
Специјална ОШ ,,СЈСирогојно“, Лично
Током године
Мобилни тим
9. Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање
Континуирано вођење
евиденције о сопственом радудневник
Израда припрема и
презентација за часове у настави
Писање извештаја о раду на
полугодишту и крају школске
године
Вођење документације о раду са
ученицима- лични лист
Вођење документације везане за
ИОП
Вођење документације о раду са
родитељима
Вођење документације о раду са
наставницима
Припремање радионица и
предавања за ученике и
наставнике
Стручно усавршавање
праћењем литературе, стручна
друштва,активи...
Писање текстова за кутак за
родитеље на сајту школе

Лично

Током године

Лично

Током године

Лично

Исто

Лично

Исто

Лично, педагог

Исто

Лично

Исто

Лично

Исто

ППС и лично

Исто

Лично

Исто

Лично

Током школске године
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Похађање акредитованог
семинара за 2021/ 22.који се
баве иновативним методама
наставе и семинара који се баве
превенцијом насиља,
злостављања и занемаривања

Лично

Током године

10. Остали послови по налогу директора
Помоћ у изради и штампању
докумената,ГПРШ...
Замена часова одсутних
наствника
Активности везане за пробни и
завршни испит
Уређење кутка за родитеље у
холу на службеном улазу
Вођење блога biblioteka branko

Лично

Током године

Лично

Током године

Лично

Јун, јул

Са библиотекаром

Тиоком године

Са библиотекаром

Током године

Остали послови по налогу
директора и помоћника
директора

Лично

Током године

Наставник- специјални педагог, Славица Денић
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6.8 Годишњи план рада педагога за школску 2021/22. годину
Циљ:
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси
остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и
принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања
васпитања, као и посебним законима.
Задаци:
 Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовноваспитног рада,
 Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
 Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање
различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању,
 Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и осавремењивању
васпитно- образовног рада,
 Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних
компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање
и образовање деце и ученика,
 Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,
 Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од
значаја за успешан рад установе,
 Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.
I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗА
АКТИВНОСТИ
ЦИЈЕ
Руководиоци
јун, август,
стручних већа,
септембар
Учествовање у изради школског програма, плана
актива и тимова,
и током
самовредновања и развојног плана установе
директор, психолог године по
потреби
руководиоци
јун, август,
Учествовање у изради годишњег плана рада
стручних већа,
септембар
установе и његових појединих делова (организација
актива и тимова,
и током
и облици рада – стални, повремени, посебни,
директор,
године по
редовни и приоритетни задаци, програма стручних
наставници
потреби
органа и тимова, стручног усавршавања, рада
психолог,
стручних сарадника, сарадње са породицом,
родитељи,представ
сарадње са друштвеном средином, превентивних
ници друштвене
програма)
средине
јун, август,
Припремање годишњих и месечних планова рада
и током
Лично
педагога
године по
потреби
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Спровођење анализа и истраживања у установи у
циљу испитивања потреба деце, ученика, родитеља,
локалне самоуправе

Директор,
психолог,
наставници

током
године

Пружање помоћи наставницима у развијању
програма, планирању и документовању образовноваситног рада са ученицима у складу са развојним
нивоом ученика и специфичностима средине, а у
складу са потребама и интересовањима ученика
Учествовање у припреми индивидуалног образовног
плана за ученике

Наставници

током
године

наставници,
психолог, тим за
ИОП
директр, психолог,

септембар,
током
године
август,
септембар,
током
године
јун, август,
септембар
,током
године
август,
септембар,
јун, август,
септембар
,током
године
током
године

Планирање организације рада школе у сарадњи са
директором и другим стручним сарадницима
Учешће у планирању и организовању појединих
облика сарадње са другим институцијама

директор, стручни
сарадници

Учествовање у формирању одељења, избору и
распореду наставника
Учествовање у писању пројеката установе и
конкурисању ради обезбеђивања њиховог
финансирања и примене

директр, психолог,
наставници
директор, стручни
сарадници,
наставници

Иницирање и учешће у иновативним видовима
планирања наставе и других облика образовноваспитног рада

директор, стручни
сарадници, тим за
наставу,
наставници
директор, стручни
сарадници,
наставници
Наставници

Учешће у планирању и реализацији културних
манифестација, наступа ученика, медијског
представљања и слично
Пружање помоћи наставницима у изради планова
допунског, додатног рада, практичне наставе и
амбијенталне наставе, плана рада одељењског
старешине, секција
Учешће у избору и предлозима одељењских
старешинстава
Формирање одељења, распоређивање
новопридошлих ученика и ученика који су упућени
да понове разред

директор, психолог
директор, психолог

током
године
јун, август,
септембар
,током
године
током
године
током
године

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Систематско праћење и вредновање наставног
Наставници
током
процеса развоја и напредовања деце, односно
године
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ученика
Праћење реализације образовно-васпитног рада

Праћење ефеката иновативних активности и
пројеката, као и ефикасности нових

директор, психолог, Класифика
наставници
циони
периоди,
током
године
директор, психолог, током
наставници,
године
стручна већа

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

психолог, тим за
наставу

током
године

психолог, тим за
ИОП, наставници

Учествовање у раду комисије за проверу
савладаности програма увођења у посао наставника,
стручног сарадника
Иницирање и учествовање у истраживањима
васпитнo-образовне праксе које реализује установа,
научноистраживачка институција или стручно
друштво у циљу унапређивања образовно-васпитног
рада
Учешће у изради годишњег извештаја о раду
установе у остваривању свих програма образовноваспитног рада (програма стручних органа и тимова,
стручног усавршавања, превентивних програма, рада
педагошко – психолошке службе, сарадње са
породицом, сарадње са друштвеном средином,
праћење рада стручних актива, тимова)
Учествовање у праћењу реализације остварености
општих и посебних стандарда, постигнућа ученика
Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на
класификационим периодима, као и предлагање
мера за њихово побољшање
Праћење успеха ученика у ваннаставним
активностима, такмичењима, завршним и пријемним
испитима за упис у средње школе

директор, стручни
сарадници

током
године,
крај
школске
године
током
године

Учествовање у усклађивању програмских захтева са
индивидуалним карактеристикама ученика

психолог, чланови
тима за ИОП

директор, стручни
сарадници,
наставници

током
године

директор, стручни
сарадници,
наставници

јун, август,
и током
године по
потреби

директор,
наставници
психолог,
наставници

током
године
класифика
циони
периоди
Током
године,
крај
школске
године
Септембар,
током
године

наставници,
одељењске
старшине
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Праћење узрока школског неуспеха ученика и
предлагање решења за побољшање школског
успеха

наставници,
психолог,
одељењске
старешине

Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика

наставници,
одељењска већа

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Пружање помоћи наставницима на
конкретизовању и операционализовању циљева и Наставници
задатака образовно-васпитног рада
Пружање помоћи наставницим у усклађивању
наставници,
програмских захтева са специфичностима
одељењске
контекста (индивидуалним карактеристикама
старешине, чланови
деце, породичног окружења, установе и шире
тима за ИОП
средине)
Рад са наставницима на преиспитивању
Наставници, тим за
образовно-васпитне праксе, разматрањем
наставу, тим за
педагошких приступа и конкретних проблема
подршку ученицима
образовне праксе
Пружање стручне помоћи наставницима на
Наставници,
унапређивању наставе увођењем иновација и
директор, стручни
иницирањем коришћења савремених метода и
сарадници, тимови
облика рада ( уз проучавање програма и праћење
стручне литературе)
Укључивање у рад на естетском и педагошком
Наставници
обликовању простора школе, а посебно простора
у којима бораве ученици
Сарадња са наставницима у избору уџбеника,
Наставници
прикупљању и коришћењу материјала
Пружање помоћи наставницима у проналажењу
наставници,
начина за имплементацију општих и посебних
психолог
стандарда
Рад на процесу подизања квалитета нивоа
наставници, стручни
ученичких знања и умења
сарадници,стручна
већа
Мотивисање наставника на континуирано стручно наставници, стручни
усавршавање и израду плана професионалног
сарадници,стручна
развоја и напредовања у струци
већа
Анализирање реализације часова редовне наставе наставници, стручни
у школама и других облика васпитно –
сарадници, директор
образовног, односно образовно- васпитног рада
којима је присуствовао и давање предлога за
њихово унапређење
Праћење начина вођења педагошке документације Наставници
наставника

класифика
циони
периоди,
током
године
Током
године
током
године
септембар,
током
године
током
године
током
године

током
године
јун, током
године
током
године
током
године
током
године
током
године

током
године
136

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

Иницирање и пружање стручне помоћи
наставницима у коришћењу различитих метода,
техника и инструмената оцењивања ученика
Пружање помоћи наставницима у осмишљавању
рада са ученицима којима је потребна додатна
подршка (даровитим ученицима, односно деци
односно ученицима са тешкоћама у развоју)
Оснаживање наставника ученицима из осетљивих
друштвених група кроз развијање флексибилног
става према културним разликама и развијање
интеркултуралне осетљивости и предлагање
поступака који доприносе њиховом развоју
Оснаживање наставника за тимски рад кроз
њихово подстицање на реализацију заједничких
задатака, кроз координацију активности стручних
већа, тимова и комисија
Пружање помоћи наставницима у остваривању
задатака професионалне оријентације и
каријерног вођења и унапређивање тога рада
Пружање помоћи наставницима у реализацији
огледних и угледних активности, односно часова
и примера добре праксе, излагања на састанцима
већа, актива, радних група, стручним скуповима и
родитељским састанцима
Пружање помоћи наставницима у изради планова
допунског, додатног рада, практичне наставе и
амбијенталне наставе, плана рада одељењског
старешине и секција

наставници, стручни
сарадници,стручна
већа, тимови
Наставници,
одељењске
старешине чланови
тима за ИОП
Наставници,
одељењске
старешине чланови
тима за ИОП

током
године

наставници, стручни
сарадници,стручна
већа, тимови

током
године

Психолог,
наставници

током
године

наставници, стручни
сарадници,стручна
већа, тимови

током
године

Наставници,
одељењске
старешине

Упознавање и одељењских старешина и
одељењских већа са релевантним
карактеристикама нових ученика

одељењске
старешине

Пружање помоћи одељењским старешинама у
реализацији појединих садржаја часа одељењске
заједнице
Пружање помоћи наставницима у остваривању
свих форми сарадње са породицом

одељењске
старешине

Пружање помоћи приправницима у процесу
увођења у посао, као и у припреми полагања
испита за лиценцу
Пружање наставницима у примени различитих
техника и поступака самоевалуације

Наставници

Август,
септембар,
током
школске
године
септембар,
током
школске
године
током
школске
године
током
школске
године
током
школске
године
током
школске
године

Наставници

наставници, стручни
сарадници

септембар,
током
године
током
године

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА
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Испитивање ученика уписаног у основну школу

психолог,одељењске
старешине

Почетак и
током
школске
године
Праћење развоја и напредовања ученика
психолог,одељењске
током
старешине,директор
школске
године
Праћење оптерећености ученика (садржај, време, психолог,одељењске
током
обим и врста и начин ангажованости ученика)
старешине,
школске
године
Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима Ученици
током
који су поновили разред,, преласка ученика
школске
између школа
године
Стварање оптималних услова за индивидуални
ученици, наставници, током
развој детета односно ученика и пружање помоћи одељењске старешине, школске
и подршке
тим за подршку
године
ученицима
Пружање подршке и помоћи ученицима у раду
Ученици
током
ученичког парламента и других ученичких
школске
организација
године
Идентификовање и рад на отклањању педагошких наставници, психолог, током
узрока проблема у учењу и понашању
одељењске
школске
страрешине
године
Рад на професионалној оријентацији ученика и
психолог, одељењске
током
каријерном вођењу
стрешине, тим за
школске
професионалну
године
орјентацију
Анализирање и предлагање мера за
психолог, одељењске
током
унапређивање ваннаставних активности
старешине, одељењска школске
и стручна већа
године
Пружање помоћи и подршке укључивању ученика Ученици
током
у различите пројекте и активности стручних и
школске
невладиних организација
године
Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и
Ученици, психолог,
током
организовању активности за креативно и
одељењске старешине школске
конструктивно коришћење слободног времена
године
Промовисање, предлагање мера, учешће у
Ученици, тим за
током
активностима у циљу смањивања насиља, а
заштиту деце од
школске
повећања толеранције и конструктивног
насиља
године
решавања конфликата, популарисање здравих
стилова живота
Учествовање у изради педагошког профила
Психолог, чканови
Почетак и
ученика за ученике којима је потребна додатна
тима за ИОП
током
подршка израда индивидуалног образовног плана
школске
године
Анализирање предлога и сугестија ученика за
ученици, директор
Почетак и
унапређивање рада школе и помоћ у њиховој
током
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реализацији
Учествовање у појачаном васпитном раду за
ученика који врше повреду правила понашања у
школи или се не придржава одлука директора и
органа школе, неоправдано изостане са наставе
пет часова, односно који својим понашањем
угрожава друге у остваривању њихових права

Директор, психолог,
одељењски старешина

V РАД СА РОДИТЕЉИМА
Организовање и учествовање на општим и
Родитељи
групним родитељским састанцима у вези сa
организацијом и остваривањем образовноваспитног рада
Припрема и реализација родитељских
Родитељи, психолог,
састанака,трибина,радионица са стручним темама директор

школске
године
током
школске
године

током
школске
године

Укључивање родитеља, старатеља у поједине
облике рада установе (настава, секције,
предавања, пројекти...) и партиципација у свим
сегментима рада установе
Пружање подршке родитељима, старатељима у
раду са ученицима са тешкоћама у учењу,
проблемима у понашању, проблемима у развоју,
професионалној оријентацији
Упознавање родитеља, старатеља са важећим
законима, конвенцијама, протоколима о заштити
ученика од занемаривања и злостављања и
другим документима од значаја за правилан
развој ученика у циљу представљања корака и
начина поступања установе
Пружање подршке и помоћи родитељима у
осмишљавању слободног времена деце, односно
ученика

Родитељи,
одељењскње
старешине

током
школске
године
током
школске
године

Родиељи, тим за ИОП,
тим за професионалну
орјентацију

током
школске
године

Родитељи

почетак и
током
школске
године

Родитељи

током
школске
године

Рад са родитељима, односно старатељима у циљу
прикупљања података о деци

Родитељи

почетак и
током
школске
године

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ
Сарадња са директором, стручним сарадницима
директор, стручни
током
на истраживању постојеће образовно-васпитне
сарадници
школске
праксе и специфичних проблема и потреба
године
установе и предлагање мера за унапређење
Сарадња са директором и стручним сарадницима директор, стручни
током
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у оквиру рада стручних тимова и комисија и
редовна размена информација
Сарадња са директором и стручним сарадницима
на заједничком планирању активности, изради
стратешких докумената установе, анализа и
извештаја о раду школе

сарадници

Сарадња са дирекотром и психологом на
формирању одељења и расподели одељењских
старешинстава

директор, психолог

Тимски рад на проналажењу најефикаснијих
начина унапређивања вођења педагошке
документације у установи
Сарадња са директором и психологом на
планирању активности у циљу јачања
наставничких и личних компетенција
Сарадња са педагошким асистентима и
пратиоцима ученика на координацији
активности у пружању подршке ученицима за
које се доноси индивидуални образовни план
Сарадња са директором и психологом по питању
приговора и жалби ученика и његових родитеља,
односно старатеља на оцену из предмета и
владања

директор, стручни
сарадници

директор, стручни
сарадници

директор, психолог
директор, психолог,
педагошки асистент,
чланови тима за ИОП
директор, психолог

школске
године
Дневно,
недељно,
током
школске
године
Почетак
школске
године, по
потреби и
током
школске
године
током
школске
године
током
школске
године
почетак и
током
школске
године
током
школске
године

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Учествовање у раду наставничког већа, (давањем
саопштења, информисањем о резултатима
обављених анализа, прегледа, истраживања и
других активности од значаја за образовноваспитни рад и јачање наставничких
компетенција)

директор, одељењске
старешине,
наставници, психолог

Месечно и
периодично

Учествовање у раду тимова, већа, актива и
комисија на нивоу установе који се образују
ради остваривања одређеног задатка, програма
или пројекта. Учествовање у раду педагошког
колегијума, педагошких већа и стручних актива
за развојно планирање и развој школског

Чланови тимова,
актива, комисија
директор, психолог

Месечно и
периодично
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програма
Предлагање мера за унапређивање рада стручних
органа установе

Чланови тимова,
актива, директор,
психолог

током
школске
године

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, Суседне школе,
по потреби
научним, културним и другим установама које
средње сколе,
током
доприносе остваривању циљева и задатака
факултет, Центар за
школске
образовно-васпитног рада установе
социјални рад, Дом
године
здравља
Учествовање у истраживањима научних,
Факултети, секције
током
просветних и других установа
стручних сарадника
школске
године
Осмишљавање програмских активности за
Месна заједница,
током
унапређивање партнерских односа породице,
Општина Земун
школске
установе и локалне самоуправе у циљу подршке
године
развоја деце и младих
Активно учествовање у раду стручних друштава,
Друштво педагога,
током
органа и организација
Секција стручних
школске
сарадника републике
године
Сарадња са канцеларијом за младе и другим
Општина Земун,
током
удружењима грађана и организацијама које се баве Црвени крст
школске
програмима за младе
године
Учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу
Месна заједница,
током
локалне самоуправе, које се баве унапређивањем
Општина Земун
школске
положаја ученика и услова за раст и развој
године
Сарадња са националном службом за запошљавање Национална служба за током
запошљавање
школске
године
IХ ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ , ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
Вођење евиденције о сопственом раду на
Лично
Континуиран,
дневном, месечном и годишњем нивоу
током школске
године
Израда, припрема и чување посебних протокола, Лично
током школске
чек листа за праћење наставе и васпитних
године
активности на нивоу школе
Припрема за послове предвиђене годишњим
Лично
Континуиран,
програмом и оперативним плановима рада
током школске
педагога
године
Прикупљање података о деци, односно
лично
Континуиран,
ученицима и чување материјала који садржи
током школске
личне податке о деци односно ученицима у
године
складу са етичким кодексом педагога
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Стручни сарадник педагог се стручно
усавршава: праћењем стручне литературе и
периодике, праћењем информација од значаја за
образовање и васпитање на интернету;
учествовањем у активностима струковног
удружења (Педагошко друштво Србије) и на
Републичкој секцији педагога и психолога
Србије, похађањем акредитованих семинара,
учешћем на конгресима, конференцијама,
трибинама, осмишљавањем и реализацијом
акредитованих семинара, похађањем стручних
скупова, разменом искуства и сарадњом са
другим педагозима и стручним сарадницима у
образовању

лично

Континуиран,
током школске
године

Педагог,
Марија Симић
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6.9 Годишњи план рада психолога за школску 2021/2022. годину
Циљ рада:
Применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси остваривању и
унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима и принципима образовања
и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама система
образовања и васпитања, као и посебним законима.
Задаци:
 Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада.
 Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика.
 Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја.
 Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера које
доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада школе.
 Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа
ученика и предлагање мера за унапређивање.
 Подршка отворености школе према педагошким иновацијама.
 Развијање сарадње школе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља,
односно старатеља.
 Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним
организацијама од значаја за школу.
 Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.
Подручја рада:
I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
II Праћење и вреновање образовно-васпитног рада
III Рад са наставницима
IV Рад са ученицима
V Рад са родитељима
VI Рад са директором, стручним сарадницима и педагошким асистентом
VII Рад у стручним органима и тимовима
VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
самоуправе
IX Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

јединицама локалне
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ПОДРУЧЈЕ
РАДА

ВРСТА
РАДА

Према подручјима рада у школској 2020/2021. години, психолог планира следеће активности:

АКТИВНОСТИ
Учествовање у
припреми
концепције
годишњег плана
рада школе
Учествовање у
изради делова
годишњег плана
рада школе који се
односе на заштиту
деце од насиља,
злостављања и
занемаривања,
Савета родитеља…
Учествовање у
избору и планирању
реализације
посебних програма
Иницирање и
креирање акционих
планова и
предлагање
пројеката који могу
допринети
унапређењу
квалитета
образовања и
васпитања у школи
Учествовање у
избору уџбеника
Припремање плана
посете психолога
часовима
Израда годишњег
плана рада

САРАДНИЦИ
/ ЦИЉНА
ГРУПА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

директор,
педагог,
наставници

јун, август,
септембар

директор,
наставници

јун, август,

директор,
педагог

по потреби

стручна већа,
директор

септембар,
јун, август и током
године

наставници

током школске
године
током школске
године

наставници
лично

јун, августа и током
школске године
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Посредни

II
Праћење и вреновање образовно-васспитног рада

ПОДРУЧЈЕ
РАДА

ВРСТА
РАДА

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

АКТИВНОСТИ
психолога и
месечних планова
рада
Припремање плана
сопственог стручног
усавршавања
Учествовање у
праћењу и
вредновању
образовно-васпитног
рада школе и
предлагање мера за
побољшање истих
Учествовање у
континуираном
праћењу и
подстицању
напредовања деце у
раду и учењу у
складу са општим и
посебним
стандардима
Праћење и
вредновање примене
мера
индивидуализације и
индивидуалног
образовног плана за
ученике
Учествовање у
праћењу и
вредновању ефеката
иновативних
активности и
пројеката у школи
Учешће у изради
делова годишњег
извештаја о раду
школе

САРАДНИЦИ
/ ЦИЉНА
ГРУПА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

лично

јун и
током године

директор,
педагог,
наставници,
тимови за
евалуацију

периоднично

директор,
педагог,
наставници,
стручна већа

периодично

чланови тима
за инклузију,
наставници

током године, по
потреби, и
периодично

тим за наставу
и учење

током године

директор,
педагог,
наставници

јун, август и
септембар
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Посредни, непосредни

III
Рад са наставницима

ПОДРУЧЈЕ
РАДА

ВРСТА
РАДА
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АКТИВНОСТИ
Иницирање
различитих
истраживања ради
унапређивања
образовно-васпитног
рада школе.
Учествовање у
истраживањима која
се спроводе у овиру
самовредновања
рада школе у циљу
писања Годишњег
плана рада
Пружање подршке
наставницима у
планирању и
реализацији
непосредног рада са
ученицима, а
нарочито у области
прилагођавања рада
потребама детета,
избора и примене
различитих техника
учења, ефикасног
управљања
процесом учења,
стварању
подстицајне
атмосфере на часу и
развијању
другарских и
демократских
односа у одељењу
Пружање подршке у
јачању наставничких
компетенција у
области социјалних
односа,
комуникацијских
вештина,
конструктивног
разрешавања

САРАДНИЦИ
/ ЦИЉНА
ГРУПА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

директор,
педагог

током године, по
потреби

директор,
педагог,
чланови тима
евалуацију

Прво полугодиште
школске године и до
краја маја 2022.год.
.

наставници,
одељењске
старешине

септембар - јуни

наставници

септембар - јуни
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ПОДРУЧЈЕ
РАДА

ВРСТА
РАДА
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АКТИВНОСТИ
проблема, групне
динамике и подршке
развоју личности
ученика
Подршка у области
учења и подучавања
- подизање
квалитета наставног
процеса
Саветовање
наставника у
индивидуализацији
наставе
Учествовање у
изради ИОП
Оснаживање
наставника у раду са
талентованим и
даровитим
ученицима
Оснаживање
наставника у раду са
децом из осетљивих
друштвених група
Оснаживање
наставника у
препознавању
способности,
интересовања и
склоности ученика
које су у функцији
развоја њихове
професионалне
каријере
Пружање подршке
наставницима у
формирању и
вођењу одељењске
заједнице
Пружање подршке
наставницима у раду
с родитељима,

САРАДНИЦИ
/ ЦИЉНА
ГРУПА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Тим за УНП,
стручна већа

октобар - август

наставници

септембар - јуни

Са члановима
Тима за
инклузију
наставници

октобар - јун

наставници

септембар - јуни

наставници

септембар - јуни

наставници

септембар - јуни

наставници

септембар - јуни

септембар - јуни
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Посредни, непосредни

IV
Рад са ученицима

ПОДРУЧЈЕ
РАДА

ВРСТА
РАДА

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

АКТИВНОСТИ
односно
старатељима
Саветодавни рад са
наставницима у вези
посећеног часа
Оснаживање
наставника за
тимски рад
Пружање подршке
наставницима
менторима и
припрaвницима у
процесу увођења у
посао и
лиценцирање.
Менторски рад са
психолозима
приправницима.
Оснаживање у
подручју праћења,
вредновања и
самовредновања
кључних области
обухваћених
акционим планом
Усмеравање
наставника у
креирању плана
стручног
усавршавања и
личног портфолиа
Учешће у
организацији
пријема
новоуписаних
ученика и праћење
процеса адаптације
Учешће у праћењу
напредовања
ученика
Учешће у
идентификацији

САРАДНИЦИ
/ ЦИЉНА
ГРУПА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

наставници

септембар - јуни

наставници

септембар - јуни

наставници,
психолози приправници

септембар - јуни

тим за
самовредновањ
е школе,
наставници

септембар - август

наставници

септембар - август

одељењске
старешине,
директор,
педагог

почетак и током
школске године

одељењске
старешине,
директор,
педагог
наставници,
чланови тима

током школске
године
током школске
године
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ПОДРУЧЈЕ
РАДА

ВРСТА
РАДА
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АКТИВНОСТИ

САРАДНИЦИ
/ ЦИЉНА
ГРУПА

ученика којима је
потребна подршка,
осмишљавању и
праћењу
индивидуализованог
приступа у раду са
тим ученицима
Учешће у
структуисању
одељења првог
разреда
Тестирање ученика

за ИОП,

Саветодавни рад с
ученицима који
имају тешкоће у
учењу и школском
животу
Пружање подршке
ученицима са
инклузивним,
индивидуалним
планом
Пружање подршке
ученицима из
осетљивих
друштвених група
Идентификација
даровитих ученика и
пружање подршке
њима
Рад са ученицима на
унапређењу
кључних
компетенција,
ставова и вредности
потребних за живот
у савременом
друштву.
Подршка развоју
професионалне
каријере ученика
професионалним

ученици

учитељи првог
разреда,
педагог,
директор
ученици

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

август

током школске
године
током школске
године

чланови тима
за инклузију,
наставници

септембар;
током године

наставници,
педагог

током школске
године

наставници,
педагог

током школске
године

наставници,
педагог

током школске
године

одељењске
старешине, тим
за
професионалну

током школске
године
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Посредни, непосредни

V
Рад са родитељима

ПОДРУЧЈЕ
РАДА

ВРСТА
РАДА

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

САРАДНИЦИ
/ ЦИЉНА
ГРУПА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

информисањем и
саветовањем
Пружање подршке
ученицима у
активизму и
партиципацији у
школском животу

оријентацију,
родитељи
ученици,
наставници,
педагог,
директор

током школске
године

Пружање
психолошке
подршке ученику,
групи или одељењу
у акцидентним
кризама

ученици,
наставници,
педагог,
директор

током школске
године

Учествовање у
појачаном
васпитном раду за
ученике који врше
повреду правила
понашања у школи
Организвање
предавања за
ученике из области
менталног здравља,
педагошке, развојне
и социјалне
психологије
Прикупљање
података од
родитеља од значаја
за упознавање
ученика и праћење
његовог развоја
Саветодавни рад с
родитељима
Подршка јачању
родитељских
компетенција у
оквиру групног рада
и индивидуалних
консултација
Саветодавни рад

ученици,
наставници,
педагог,
директор

током школске
године

ученици

током школске
године

родитељи

током школске
године

родитељи

током школске
године
током школске
године

АКТИВНОСТИ

родитељи

родитељи

током школске
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Непосредни, посредни

VI
Рад са директором, стручним
сарадницима и педагошким
асистентом

ПОДРУЧЈЕ
РАДА

ВРСТА
РАДА

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

АКТИВНОСТИ
родитеља чијој деци
је изречен појачан
васпитни рад
Сарадња и подршка
родитељима чија
деца су укључена у
инклузивни
образовни програм
Оснаживање
родитеља даровитих
ученика у циљу
подстицања и
усмеравања њиховог
општег и
професионалног
развоја
Општи родитељски
састанци
Припрема и
реализација
састанака Савета
родитеља
Пружање
психолошке
подршке
родитељима чија су
деца у акцидентној
кризи
Сарадња са
директором и
стурчним
сарадницима на
пословима који се
тичу обезбеђивања
ефикасности,
економичности и
флексибилности
обазовно-васпитног
рада школе и
предлагање нових
решења.
Сарадња са
директором и

САРАДНИЦИ
/ ЦИЉНА
ГРУПА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
године

родитељи,
чланови тима
за ИОП

током школске
године

родитељи

током школске
године

родитељи

током школске
године
током школске
године

Савет
родитеља
родитељи

током школске
године

директор,
стучни
сарадници

током школске
године

директор,
стучни

током школске
године
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ПОДРУЧЈЕ
РАДА

ВРСТА
РАДА
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АКТИВНОСТИ

САРАДНИЦИ
/ ЦИЉНА
ГРУПА

стручним
сарадницима на
припреми документа
школе, прегледа,
извештаја и анализа
Сарадња са
директором и
стручним
сарадницима на
организовању
предавања,
радионица за
ученике, запослене и
родитеље
Сарадња са
стручним
сарадницима на
припреми и
реализацији разних
облика стручног
усавршавања
наставника
Учествовања у раду
комисије за проверу
савладаности
програма за увођење
у посао наставника и
стручних сарадника

сарадници

Редовна размена,
планирање и
усаглашавање
заједничких послова
са другим стручним
сарадницима у
школи
Сарадња са
педагошким
асистентом ученика
на координацији
активности у
пружање подршке
ученицима који се

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

директор,
стучни
сарадници

током школске
године

стучни
сарадници

током школске
године

директор,
стучни
сарадници

током школске
године

стучни
сарадници

током школске
године

педагошки
асистент

током школске
године
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РАДА

ВРСТА
РАДА
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АКТИВНОСТИ

САРАДНИЦИ
/ ЦИЉНА
ГРУПА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

школују по
индивидуалном
образовном
програму

VIII
Сарадња са
надлежним
установама,
VII
организацијам
Рад у стручним органима и тимовима
а, удружењима
и јединицама
локалне
Непосредни,
самоуправе
Непосредни, посредни
посредни

Учествовање у раду
Наставничког већа,
одељењских већа
Учествовање у раду
тимова:
-за самовредновање
и вредновање рада
школе,
-за заштиту деце од
насиља,
злостављања и
занемаривања
-за инклузију
- за професионални
развој
- за професионалну
оријентацију
Учествовање у раду
стручних већа,
стручног актива за
развој школског
програма и
педагошког
колегијума
Предлагање мера за
унапређење рада
стручних органа
школе
Сарадња са
образовним,
здравственим,
социјалним и другим
институцијама
значајним за

директор,
одељењске
старешине,
наставници,
педагог
чланови
тимова,
директор

месечно и
периодично

чланови већа
актива,
педагошког
колегијума

током године

директор

по потреби

месечно

Суседне школе, по потреби
факултет,
током године
средње школе,
ДЗ, Центар за
социјални рад
Земуна итд.
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АКТИВНОСТИ

IX
Вођење
докуме
нтациј
е,
припре
ма за
рад и
стручн
о
Посред
усаврш
ни
авање

остваривање
образовно-васпитног
рада и добробити
ученика
Сарадња са
локалном
заједницом и широм
друштвеном
средином за
остваривање
образовно-васпитног
рада и добробити
ученика
Учествовање у раду
секције школских
психолога и
педагога на нивоу
републике и Земуна,
Друштва психолога
Сарадња са
психолозима и
стручњацима из
других установа,
институција,
организација и
удружења од значаја
за остваривање
образовно-васпитног
рада и добробити
ученика

Вођење
документације о
свом раду:

САРАДНИЦИ
/ ЦИЉНА
ГРУПА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Месна
заједница,
Општина
Земун

током године

Секција
стручних
сарадника
републике,
Друштво
психолога
Национална
служба за
запошљавање,
Завод за
говорну
патологију,
Саветовалиште
за децу и
омладину у
Земуну,
Филозофски
факултет,
одељење за
психологију,
Завод за
вредновање и
унапређење
образовноваспитног рада
итд.

по распореду
састанака секције

лично

континуирано током
године

током године
по потреби
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АКТИВНОСТИ
-дневник рада
психолога
-психолошки досије
ученика
Вођење евиденције о
извршеним
анализама,
истраживањима,
психолошким
тестирањима,
посећеним часовима
итд.
Припреме за
реализацију
планираних послова
Прикупљање,
чување и заштита
материјала који
садрже личне
податке ученика
Стручно
усавршавање
праћење стручне
литературе,
периодике, интернет
презентација,
учествовањем у
активностима
струковних
удружења,
похађањем
акредитованих
семинара,
ауторством и
реализацијом
акредитованог
семинара,
похађањем
симпозијума,
конгреса и других
стручних скупова и
разменом искуства и
сарадњом са другим

САРАДНИЦИ
/ ЦИЉНА
ГРУПА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

лично

континуирано током
године

лично

континуирано током
године

лично

континуирано током
године

лично

континуирано током
године
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АКТИВНОСТИ

САРАДНИЦИ
/ ЦИЉНА
ГРУПА

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

психолозима у
образовању
Психолог: Ђурђа Шакић
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6.10 Годишњи план рада библиотекара за школску 2021/2022. годину
1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
-

Израда годишњег, месечних и оперативних планова рада
Планирање и програмирање рада са ученицима
Планирање часова са ученицима за „Читалачку значку“
Планирање развоја школске библиотеке и набавке библиотечке грађе потребне за
реализацију наставе и образовно-васпитног рада

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
-

Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне
активности
Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем
критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за
естетске вредности
Вредновање реализованих активности

3. Рад са наставницима
-

Сарадња са наставницима у реализацији огледних часова и у примени мултимедија у
настави
Стално упућивање на употребу расположивих фондова у циљу унапређења наставе
Сарадња са наставницима на промоцији читања
Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци
Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења
наставничко-сарадничког дела библиотеке

4. Рад са ученицима
-

Рад са ученицима на издавању књига и друге грађе
Рад на остваривању задатака културне и јавне делатности, обележавање важних датума,
школски пројекти...
Припрема ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста
информација у настави и ван ње;
Помоћ ученицима у припреми и обради задате теме (израда реферата, литерарни
конкурси...)
Развијање позитивног односа према читању
Рад са ученицима који показују интересовање за такмичење „Читалачка значка“
Такмичење ученика у читању – Пасионирани читач и Најначитанија ОЗ у школи

5. Рад са родитељима
-

Праћење потреба ученика и информисање родитеља
Сарадња око поклањања грађе (књижне и некњижне)

6. Рад са директором и стручним сарадницима
-

Сарадња око набавке, куповине и опремања школске библиотеке
Учешће у реализацији културних активности школе (предавања, семинари, изложбе,
књижевни сусрети, акције прикупљања књига...)
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-

Учешће у обележавању важних догађаја и датума
Учешће у припремању прилога за школски часопис и сајт
Учешће у реализацији Завршног испита

7. Рад у стручним органима и тимовима
-

Учешће у раду тимова
Вођење записника на седницама Наставничког већа
Рад на летопису школе

8. Сарадња са установама из локалне средине
-

Сарадња са другим школама на територији локалне самоуправе
Сарадња са издавачким кућама
Сарадња са огранком Градске библиотеке „Свети Сава“ у свим заједничким
активностима на промовисању читања и културе
Учешће у раду општинског Актива школских библиотекара

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
-

Континуирано библиотечко пословање за сву грађу и медије у библиотеци
Обрада, инвентарисање и сигнатура грађе
Чување и расход оштећене грађе
Вођење евиденције и статистике о коришћењу фонда корисника
Вођење документације о раду школске библиотеке (дневник рада)
Учешће у програмима стручног усавршавања у установи и ван ње

10. Остали послови и задаци
-

Свакодневно копирање и штампање грађе корисницима
Дистрибуција часописа и уџбеника
Замена часова одсутних наставника
Остали послови по налогу директора

Библиотекари
Тамара Димић и Снежана Крњаја
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6.11 План рада педагошког колегијума за школску 2021/22. годину
Педагошки колегијум чине руководиоци одељењских и стручних већа и стручни сарадници. Радом
Педагошког колегијума руководи директор школе.

Надлежност Педагошког колегијума
Педагошки колегијум је формиран са циљем да:
- води рачуна о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада ;
- стара се о остваривању циљева и стандарда образовних постигнућа;
- вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;
- предлаже мере за унапређивање рада наставника и стручних сарадника;
- прати и утврђује резултате рада ученика;
- стара се о реализацији рада са ученицима са посебним образовним потребама;
- предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања
и васпитања:
- решава друга стручна питања из области образовно-васпитног рада.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

САДРЖАЈ
Припрема за почетак школске године

Август 2021.

Разматрање распореда часова
Разматрање Годишњег плана
школе за шк. 2021/22. год.

рада

Израда и предаја
планова и извештаја
Израда докумената

ИЗВРШИОЦИ
Наставници
Стручни
сарадници

Разматрање планова рада Стручних
и Одељењских већа
Разматрање
Извештаја
о
реализацији Годишњег плана рада
школе за шк 2020/21. год.
Септембар –
октобар 2021.

Стручно усавршавање наставника и
стручних сарадника у 2020/21. год.
и план за 2021/22. школску годину

Извештавање
Планирање

Директор и
чланови
Колегијума

Разматрање распореда огледних и
угледних часова
Идентификација
ученика
са
посебним образовним потребама и
разматрање израде индивидуалних
образовних планова
Имплементација правила понашања и
159

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину
реституција ученика
Опремљеност школе наставним средствима
Анализа плана активности у оквиру
„Беотаблет“ пројекта

Утврђивање
ученика

Новембар 2021.

успеха

и

дисциплине

Анализа
реализације
индивидуалних образовних планова
(ИОП)

Извештавање

Разматрање могућности сарадње са
осталим школама у Батајници и
Земуну

Директор и
чланови
Колегијума

Обележавање Дана просветних радника

Припрема приредбе за Нову годину
и Светосавску академију
Подела задужења

Децембар 2021.

Разматрање извештаја Стручних већа
за новембар

Планирање
приредбе

Разматрање планова рада Стручних
већа за децембар

Учитељи,
наставници
српског језика и
верске наставе

Утврђивање успеха и дисциплине
ученика на крају првог полугодишта
Анализа реализације Годишњег плана
рада школе у првом полугодишту

Јануар-фебруар
2021.

Анализа рада одељењских заједница,
допунске, додатне наставе и слободних
активности и предлог мера за
побољшање квалитета рада
Анализа рада са ученицима са
посебним образовним потребама и
анализа реализације ИОП-а

Извештај о
остваривању
Годишњег плана
рада школе у 1.
полугодишту

Директор и
чланови
Колегијума

Предлози за побољшање квалитета
образовно – васпитног рада
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Договор око обележавања Дана
школе
Март 2021.

Примена стечених знања са обука и
семинара
Договор
око
такмичења ученика

Утврђивање
ученика

Април 2021.

успеха

Планирање
Извештавање

Директор и
чланови
Колегијума

предстојећих

и

дисциплине

Разматрање примера добре праксе
из литературе, или искуства из
сусрета наставника и примена исте
у нашој средини

Извештавање

Директор и
чланови
Колегијума

Планирање

Директор и
чланови
Колегијума

Извештавање

Директор и
чланови
Колегијума

Праћење реализације ШРП, ШП,
ГПРШ
Разматрање извештаја Стручних већа
за март
Разматрање планова рада Стручних
већа за април
Припрема за полагање завршног
испита ученика осмог разреда

Мај 2021.

Предлог Школског програма 1-8.
разреда
Утврђивање успеха и дисциплине ученика
на крају другог полугодишта школске
2021/2022. године

Јун – јул 2020.

Сумирање резултата за школску 2021/2022.
год. и предлози за побољшање васпитно
образовног рада

Доношење Плана рада за следећу
школску годину

Руководилац ПК:
Љиљана Мијић, директор школе
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6.12 План рада Стручног актива за школско развојно планирање за школску
2021/22. годину
Активности
Усвајање плана рада Тима за
развојно планирање.

Носиоци
Динамика
Начин праћења
Председник тима
Евиденција тима
Чланови тима
IX

Подела активности члановима тима
сходно њиховој припадности
тимовима који се вреднују ради
праћења
остварености развојних циљева.
Евалуација рада, реализације
активности планираних ради праћења
реализације
постигнућа стандарда у оквиру
Тимова.
Подношење извештаја праћења
реализације стандарда постигнућа
Тимова од стране чланова Тима за
самовредновање ради израде
Полугодишњег извештаја
Развојног планирања.

Председник тима
Чланови ТЗС
VIII, VI

Председник тима
Чланови тима

Евиденција тима,
извештај са Н.В. и Ш.
О.
XII

ТЗС
Анализа постојећег Развојног
плана са истицањем слабости и
добрих страна постојећег плана.
Анализа рада тима и
реализованих активности.

Евиденција тима,
педагошка
евиденција и друго

III, IV
Председник тима
Чланови тима

Евиденција тима,
извештаји, огласна
табла
Евиденција тима,
извештаји о раду

VI, VII,
Усвајање структуре и задужења у
изради новог Развојног плана
Eвалуација рада, степена
остварености планираних
стандарда.

Председник тима
Чланови тима

XII, VII,
VIII

Евиденција тима,
извештаји о раду
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АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА
1.развојни циљ: Унапређивање постигнућа ученика и постизање трајнијих ефеката учења кроз употребу
савремених метода и облика рада и опремање Школе аудио-визуелним и другим дидактичким средствима
Задаци : . Формирање школске дидактичко - методичке базе дидактичког материјала /сценарио часа, примери добре
праксе, ''сазнали на семинару – применили у пракси''/.
Р.
Опис активности
Критеријум успеха
Извор доказа
Носиоци
Време
бр.
активности
реализ.
1.
Наставници учествује у
Сви
Током
60% наставника
Годишњи извештај
формирању базе
школске
доставља материјал
Тима настава и учење о
наставници
за базу у
допуњеноости базе
прилажући у електронској
године
електронској форми
форми дидактички
података електронске
материјал
форме дидактичког
материјала
50% у Годишњим
2.
Наставници користе
Сви
Током
Годишњи планови,
плановима и
дидактички материјал из
наставници
школске
дневне припреме,
школске базе,
године
дневним
годишњи извештај
наводећи у дневној
припремама у делу
Тима за наставу и учење
припреми извор
Литература
материјала
евидентиран је
извор
Наставници активно
Током
90% ученика користи
Анкете од стране Тима
Сви
користе платформе за on
школске
материјал постављен
за постигнуће и Тима за
наставници
line наставу и сав
године
на
наставу и учење.
дидактички
материјал
платформама и у
оквиру програма на
доступан на интернету
РТС – у.
примерен и прилагођен
потребама наставе
2.развојни циљ: Примена савремених метода и облика рада ради индивидуализације наставе према
специфичностима и развојним карактеристикама деце
3.

Задаци : Унапређивање активних облика и метода рада кроз реализацију угледних часова и стручних тема
Р.
бр.
1.

2.

Опис активности
Подизање квалитета наставе
применом
мултимедијалне технологије

Индивидуализација
наставног рада

Носиоци
активности
Сви
наставници

Време
реализ.
У току шк.
године

Сви
наставници

У току шк.
године

Критеријум успеха
70 % наставникa
планира и
реализује часове
кроз честу
употребу
мултимедијалне
технологије
70 % наставникa
планира и
реализује часове
кроз
индивидуализациј

Извор доказа
Припреме за час.
Годишњи извештаји
стручних већа.

Припреме за час.
Годишњи извештаји
стручних већа.
Извештај ПП службе о
посећености
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у наставног рада
часовима.
3.развојни циљ: Подизање квалитета бриге о ученицима за њихово учење и лични развој кроз афирмацију и
реализацију различитих видова школских ваннаставних активности.
Задаци : Доношење и публиковање правила понашања ученика одељења.
Р.
Опис активности
Извор доказа
Носиоци
Време
Критеријум
бр.
активности
реализ.
успеха
Одељењске
Евиденција у
1.
Сви ученици су упознати
Први час ОЗ, Извештаји
са Кућним редом школе од
као и током одељењских већа о
старишине
дневницима.
стране одељењских
школске
као и сви
дисциплини
Извештаји
одељењских већа.
старешина као и других
године по
наставниици
ученика на
потреби.
наставника.
Извештаји ПП службе.
класификациони
м периодима.
Одељењске
Путем он
95% родитеља је
Платформа коју
2.
Одељењске старешине су
старешине
лине
усвојило
користи школа
упознале родитеље са
донетим правилима
платформи
информацију
понашања и Протоколом за
путем платформи
заштиту деце од
насиља, злостављања и
занемаривања.као и са
епидемиолошким
мерама.
4.развојни циљ: Стварање атмосфере поверења кроз повећање отворене комуникације у свим правцима и између
свих група (ученици, запослени и локална заједниица) и доношење заједничких правила рада.

Р.
бр.
1..

Опис активности

Носиоци
Време
Критеријум
активности
реализ.
успеха
Редовно достављање
Наставници, ПП У току шк.
Редовно ажурирање
материјала о
служба,
године
података према
актуелностима у
директор и
пристиглим
информацијама.
наставници
школи од стране
информатике
наставника, ПП службе.
5.развојни циљ: Оптимализација оптерећености ученика писменим вежбањима.

Р.
бр.
1.

Опис активности

Усклађивање плана
пимених задатака и
контролних вежби на
нивоу школе.

Носиоци
активности
Наставници, ПП
служба,
директор и
наставници
информатике

Време
реализ.
Током
септембра

Критеријум
успеха
Одобрен план
писмених и
контролних вежби
од стане
директора.

Извор доказа
Сајт школе са унетим
подацима током
школске године као и
платформе школе

Извор доказа
Сајт школе са унетим
подацима.

Руководилац Актива за развојнo планирање: Тамара Стојаковић
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Садржај активности
Време реализације: СЕПТЕМБАР
Извештаји ореализацији Школског
програма у претходном периоду

Носиоци активности Начин
реализације

Чланови Стручног
актива за развој
Школског програма
Анализа израђеног Акционог плана за
Чланови стручног
кључну област : НАСТАВА И УЧЕЊЕ И актива за развој
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА
Школског програма.
УЧЕНИКА
Стручни актив за
самовредновање.
Израда листе приоритетних активности
Чланови Стручног
за прво полугодиште школске 2021/22.
актива за развој
према Акционом плану
Школског програма
Подела задужења/ носиоци посла и
Чланови Стручног
сарадници
актива за развој
Школског програма
Време реализације: ОКТОБАР-НОВЕМБАР
Анализа реализације активности за
Чланови Стручног
претходни месец
актива за развој
Школског програма
Договор о реализацији планираних
Чланови Стручног
активности за октобар и новембар 2021.
актива за развој
Школског програма
Подела задужења/ носиоци посла и
Чланови Стручног
сарадници
актива за развој
Школског програма
Време реализације: ДЕЦЕМБАР
Анализа реализације активности за
Чланови Стручног
претходни месец
актива за развој
Школског програма
Договор о реализацији планираних
Чланови Стручног
активности за децембар 2021.
актива за развој
Школског програма
Подела задужења/ носиоци посла и
Чланови Стручног
сарадници
актива за развој
Школског програма
Подношење полугодишњег извештаја о
Чланови Стручног
раду Стручног актива за развој Школског актива за развој
програма
Школског програма
Време реализације: ЈАНУАР- ФЕБРУАР
Анализа реализације приоритетних
Чланови Стручног
активности за прво полугиште школске
актива за развој
2021/22.
Школског програма
Договор о реализацији планираних
Чланови Стручног
активности за јануар и фебруар 2022.
актива за развој
Школског програма
Подела задужења/ носиоци посла и
Чланови Стручног
сарадници
актива за развој

Евалуација

Подношење
извештаја
Тимски увид у
Акциони план

Комисија за
Школски
програм и
Годишњи план
рада школе

Усаглашавање
ставова о
реализацији
Расподела
задужења
Анализа
резултата рада
Усаглашавање
ставова о
реализацији
Расподела
задужења
Анализа
резултата рада
Усаглашавање
ставова о
реализацији
Расподела
задужења

Комисија за
Школски
програм и
Годишњи план
рада школе

Комисија за
Школски
програм и
Годишњи план
рада школе

Подношење
извештаја
Анализа
резултата рада
Усаглашавање
ставова о
реализацији
Расподела
задужења

Комисија за
Школски
програм и
Годишњи план
рада школе
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Школског програма
Време реализације: МАРТ-АПРИЛ
Анализа реализације активности за
претходна два месеца
Договор о реализацији планираних
активности за март и април 2022.
Подела задужења/ носиоци посла и
сарадници
Време реализације: МАЈ-ЈУН
Анализа реализације активности за
претходна два месеца
Договор о реализацији планираних
активности за март и април 2022.
Подела задужења/ носиоци посла и
сарадници
Време реализације: ЈУН-ЈУЛ
Анализа реализације активности у
претходној години
Подношење Годишњег извештаја о раду
Стручног актива за развој Школског
програма

Чланови Стручног
актива за развој
Школског програма
Чланови Стручног
актива за развој
Школског програма
Чланови Стручног
актива за развој
Школског програма

Анализа
резултата рада

Чланови Стручног
актива за развој
Школског програма
Чланови Стручног
актива за развој
Школског програма
Чланови Стручног
актива за развој
Школског програма

Анализа
резултата рада

Чланови Стручног
актива за развој
Школског програма
Чланови Стручног
актива за развој
Школског програма

Извештавање

Усаглашавање
ставова о
реализацији
Расподела
задужења

Усаглашавање
ставова о
реализацији
Расподела
задужења

Писани извештај

Комисија за
Школски
програм и
Годишњи план
рада школе

Комисија за
Школски
програм и
Годишњи план
рада школе

Комисија за
Школски
програм и
Годишњи план
рада школе

6.13 План рада Стручног актива за развој школског програма за
школску 2021/22. годину
Руководилац стручног актива:
Марија Симић, педагог
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7. ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ВАННАСТАВНИХ И СЛОБОДНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ
Слободне активности и секције у нашој школи предвиђене годишњим планом рада школе
Слободна наставна
активност

Име и презиме
наставника

Свакодневни живот у Александар
Тодосијевић
прошлости
Ивана Тошић

Чувари природе

Марија Ђурић
Данило Косановић
Бранкица Прица

Цртање сликање и
вајање

Марија Кнежевић

Наталија Дабић

Хор и оркестар

Данијела
Младеновић
Зорана Исаиловић

Домаћинство

Јелена Петровић
Нада Ристичевић

Број група
Број група у
у
издвојеном одељењу у
централној
насељу Бусије
школи
2 групе
/
I(седмаци)
II(8/1,2,3,5)
3 групе
/
I(петаци)
II(шестаци)
III(8/4)
2 групе
I(5/1,2,3)
II(5/4,5,6)
2 групе
I(6/1,2,4)
II(6/3,5,6)
2 групе
I(5/7,8)
II(6/7,8)
8 група
I(5/1)
II(5/2)
III(5/3)
IV (5/4,5)
V (5/6)
VI (6/2,6)
VII (6/4,5)
VIII (6/1,3)
5 група
3 групе
I(7/1)
I(5/7,8)
II(7/2)
II(6/7,8)
III(7/4)
III(7/7,8)
IV (7/5)
V (7/3,6)
2 групе
I(6/2,3)
II(осмаци)
2 групе
I(петаци)
II(6/1,4,5,6)
2 групе
I(8/3)
II(8/5)
2 групе
167

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

I(8/1)
II(8/2)
Драгана Лилић
Аница Јанковић
Секције:
Лингвистичка секција
Драмска секција
Драмска секција
Литерарна секција
Литерарна секција
Драмска секција

Математичка секција
Програмерска секција

Моделарска секција
Саобраћајна секција
Архитектура и
грађевинарство
Клуб технике
Одбојкашка секција
Рукометна секција
Кошаркашка секција
Фудбалска секција
Ученички парламент
Вршњачки тим
Шаховска секција
Библиотека:
Бранковим стопама
Спортска секција

2 групе
I(7/7,8)
II(8/6)
2 групе
I(7/2,4,5)
II(7/1,3,6)

Анита Петровић
Богдановић
Драгана Ступар
Јелена Богдановић
Виолета Тошић
Милица Бједов
Мирјана
Облаковић
Јелена Шоргић
Данијела Гордић
Душан Стојиљковић
Душан Обилић

Брана Шарац
Драгослава
Петровић
Слободан Каблар
Јованка Вујаковић
Јана Вујасић
Зоран Ђорђевић
Данијела
Радаковић
Никола Стикић
Стеван Месаровић
Аница Јанковић
Наталија Дабић
Јадранка Травица
Ивана Тошић
Бранкица Прица
Душан Обилић
Снежана Крњаја
Тамара Стојаковић
Младен Ђекић

Покажи шта знаш

Анита Бура, Лидија
Буловић, Марина
Стевић, Славица
Стегић, Мирјана
Рацић, Милица
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Рецитаторска секција
Математичка секција

Математичка секција
Пут око света
Рецитаторска секција
Еколошка секција

Тишма, Милица
Видановић, Јасна
Раковић
Светлана Личанин
Дубравка
Мишчевић,
Мирјана Бабовић
Килибарда,
Слободанка Јаић
Таталовић, Вера
Бабић, Снежана
Васић, Снежана
Паравиња Шкрбић
Ана Матић, Јелена
Павлица
Светлана
Бјелопавлић
Данијела Илић
Ивана Филиповић
Готић Вишња
Месаровић
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8. ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
8.1 План рада Ученичког парламента за школску 2021/2022. годину
СЕПТЕМБАР
1. Конституисање Парламента– ученици 7. и 8. р.
2. Усвајање програма рада Парламента за школску 2021/2022. г.
3. Упознавање чланова са одредбама Статута и Пословника о раду ученичког Парламента
4. Давање мишљења и предлога о правилима понашања у школи, мерама безбедности
ученика, годишњем плану, начину уређивања школског простора
5. Избор представника ученика који учествују у раду органа школе
6. Припреме за обележавање Дечије недеље
ОКТОБАР
1. Активности везане за Дечију недељу
2. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату
НОВЕМБАР
1. Међународни дан толеранције
2. Обележавање светског Дана права детета
ДЕЦЕМБАР
1. Прикупљање пакетића за социјално угрожену децу
2. Организовање прославе Нове године
ЈАНУАР
1. .Прослава дана Светог Саве
2. Анализа успеха ученика на крају I полугодишта
3. Анализа рада и сумирање резултата рада Парламента у 1. Полугодишту
ФЕБРУАР
1. Обележавање Сретења - Дана државности
2. Помоћ чланова ученичког Парламента око организације општинског такмичења из
страних језика
МАРТ
1. Прослава Дана школе
АПРИЛ
1. Светски дан здравља
2. Професионална орјентација- представљање средњих школа
170

Годишњи план рада Основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2021/22. годину

МАЈ
1. Давање мишљења о ученику генерације
2. Предлог прославе последњег дана наставе за ученике 8. разреда
3. Предлози за прославу матурске вечери
ЈУН
1. Анализа рада Парламента и израда нацрта плана за наредну школску годину
2. Прослава Мале матуре
ТОКОМ ГОДИНЕ
- Укључивање представника ученика у рад стручних тела и тимова у школи
- Анализа успеха и дисциплине на крају класификационих периода и договор о начинима
побољшања успеха и дисциплине
- Обавештавање ученика о могућим занимањима, даљем школовању, средњим школама,
полагању мале матуре
- Сређивање учионица
- Осмишљавање активности за побољшање живота и рада ученика у школи
Координатор
Аница Јанковић
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8.2 План рада Дечијег савеза за школску 2021/22. годину
МЕСЕЦ
ЈУЛ/АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

САДРЖАЈ РАДА
Припреме за почетак школске године
( утврђивање непосредног рада са децом и услова у школама
као и припрема кадрова из основних, средњих школа, из
редова родитеља и грађана)
-Правци даљег развоја организације
-Програмирање Дечије недеље (припрема за присупање
првих разреда Дечијем савезу)
-Избор савета и представника Дечијег савеза у школама
-Читалчка значка упознавање са пропозицијама и почетак
реализације
-Акција солидарности „Деца-Деци“
„Тајанствени пријатељ“ дечија игра (социјализација деце у
групи)
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА/ Спортска недеља – током октобра
(Присупање ученика првих разреда Дечијем савезу, пројекат
Буквар дечијих права, свечани програм поводом Светског
дана детета 5. октобра, пријем деце код Председника
општине Земун, сусрет Радост Европе)
-Еколошки програм за лепши и чистији Београд (уређење
школског дворишта, сађења „Дрвета генерације“)
-Заштитимо птице у Београду
-Лиртерарни и ликовни конкурси „Пред ликом Светог Саве“
-„Недовршена прича“-литерарни конкурс
-„Доситејево перо“
-Дечије музичке свечаности ДЕМУС
Соло певачи и мали вокални састави – школска
такмичења„Најраспеваније одељење“ 3. и 4. разредшколско такмичење
„Мали Пјер“-школска изложба радова са конкурса за дечију
карикатуру
„Недовршена прича“ - најуспешнији завршеци приче
-Дечије музичке свечаности ДЕМУС
Општинско такмичење соло певача „Златна сирена“ и малих
вокалних састава
-Припреме за обележавање Савиндана у школама
-Новогодишњи програми у дечијим групама, одељењима и
школама
-Израда најлепших новогодишњих и божићних честитки
-Прослава Светог Саве – школске славе у школама
-ДЕМУС- „Најраспеваније одељење“- општинско
такмичење
„Најраспеваније одељење“-градско такмичење
Фестивал кратких драмских форми деце и омладине
Београда – Меморијал Драгослав Симић
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МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

ЈУЛ/АВГУСТ

-Општинско такмичење рецитатора „Песниче народа мог“
-Први дан пролећа
Ликово-литерарни конкурс,Уређење школског дворишта
Сађење стабала и цвећа
-У сусрет Васкрсу- осликавање ускршњих јаја и израда
цртежа са ускршњим мотивима
Градско такмичење „Најраспеваније одељење“
- Градско такмичење рецитатора „Песниче народа мог“
-Читалачка значка- такмичење по школама
-ДЕМУС – „Златна сирена“ градско такмичење соло певача
и малих вокалних састава
-Организовање изложби цртежа и осликаних јаја поводом
Васкршњих празника
-7. април- Светски дан здравља (превентивни програми у
сузбијању наркоманије, алкохолизма, пушења, сиде међу
децом)
-Светски дан породице
-Заштитимо птице Београда
-Земун мој град – ликовни конкурс
- ДЕМУС-градско такмичење група певача
- Републичка смотра оркестара основних школа и и
основних музичких школа
-Дан Николе Тесле -2. јуни
-5.јун – Светски дан заштите животне средине (Еколошки
фестивал у Бранку)
-Заштитимо птице у Београду-током јуна (завршница
активности )
-Програмирање рада Дечијег савеза за наредну годину
-Организовање Дечијих стваралачких кампова и спортскорекреративних активности деце
Носилац активности Дечјег савеза школе
Јелена Павлица
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8.3 План рада Вршњачког тима за школску 2021/22. годину
Реализација свих планираних активности зависи од епидемиолошке ситуације у
Србији изазване ковидом 19.
Чланови Вршњачког тима су ученици 5. до 8. разреда. Њихов избор треба да буде
извршен на унапред договорен начин, што значи да су вољни да буду чланови ВТ и да су
одабрани од стране одељењске заједнице на часовима ОЗ.
План динамике састајања ВТ: један пут у две седмице, а по потреби и чешће.
Вршњачки тим ради на акцијама које смањују агресивност и насиље у школи и то је
главни циљ његових активности.
НАЧИН
ПРАЋЕЊА
-Избор чланова ВТ
-Евиденција
-Планирање подршке 03 -Разговор са
разредним
старешинама
-У водне радионице и
-Евиденција
упознацање ученика са садржаја
њиховим правима и
-Записници ВТ
обавезама
-Посматрање,
-Конститутуисање ВТ
евиденција
-Обележавање дечије
недеље
АКТИВНОСТ

-Планирање нових акција -Посматрање
ВТ -Обележавање
- Посматрање
дана дечијих
-Запсиник
права
Планирање акције „Деца
деци“
Обележавање
међународног
дана толеранције
Постављање
кутије поверења у
ходнику школе

-Бранкови
-Посматрање,
таленти
евиденција
Спровођење хуманитарне
акције „Деца деци“ за
децу у Сигурној кући

Пројекција
документарног филма на
тему насиља и дискусија
о филму

-Посматрање,
евиденција

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
-Одељенске
старешине и
одељенске заједнице
- Ментори

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар 2021.

-ОС
-Ментори ВТ
-Ментори ВТ

Октобар 2021.

- Чланови ВТ

Новембар 2021.

-Чланови ВТ

Децембар 2021.

- Чланови ВТ

Јануар/фебруар
2022.
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Презентација радова ВТ
на тему насиља
Посте оде- одљенских
заједница млађе смене и
разговор о врстама
насиља и превенцији

-Записници ВТ
-Посматрање,
евиденција

-Чланови ВТ

Март 2022.

-Радионица „Вршњачко
насиље“
-Обележавање дана
Заштите животне средине
– панои на тему
„Сачувајмо природу“
Посета и учешће на
Дечијим камповима

Записници ВТ

-Чланови ВТ

Април/мај 2022.

-Посматрање,
евиденција

Задужене за рад са ВТ:
Ивана Тошић
Бранкица Прица
Јадранка Травица
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8.4 План рада подмлатка и омладине Црвеног крста за шкoлску 2021/22.
годину

ВРЕМЕ

СЕПТЕМБАР
/ОКТОБАР

НОВЕМБАР/
ДЕЦЕМБАР
/ЈАНУАР
ФЕБРУАР/ МАРТ/
АПРИЛ/МАЈ

АКТИВНОСТ
-Усвајање плана рада
-Реализација акција „Безбедност деце у саобраћају“,
обезбеђивање и дистрибуција пригодног материјала
(лифлета) за све ђаке
-ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО
-Наставак започетих активности „Ђаци волонтери у ДДК“
континуирана активност током целе школске године
-Организовање акције „Друг-другу“ прикупљање уџбеника и
другог школског прибора за ученике нижих разреда.
-Припремање и организовање хуманитарне акције „Један
пакетић много љубави“ поводом новогодишњих и божићних
празника и школске славе Свети Сава.
Припремање, организовање и реализација наградног
конкурса на тему „Крв живот значи“ у области ликовног и
литерарног стваралаштва.
КВИЗ-”ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ”
Учитељица Данијела Илић и педагог Марија Симић
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9. ПЛАНОВИ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И
НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ
9.1 Програм једнодневне екскурзије одељењског већа од I – IV разреда
за школску 2021/22. годину
САДРЖАЈ ПРОГРАМА:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Образовно васпитни циљеви и задаци програма једнодневне екскурзије
Садржаји којима се постављени циљеви остварују
Планирани обухват ученика
Носиоци предвиђених садржаја и активности
Путни правци
Техничка организација и начин финансирања
План дежурства ученика и наставника за време путовања

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ :
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној
средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања
образовно-васпитне улоге школе.
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе су :
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочнопоследичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање
интересовања за природу и еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи
појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и
естетским вредностима, спортским потребама и навикама, као и позитивним социјалним
односима.
САДРЖАЈИ КОЈИМА СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ :
Садржаји екскурзије остварују се на основу плана и програма наставе и учења,
образовно-васпитног рада и саставни су део школског програма и годишњег плана рада
школе.
Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су посебно:
– уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских
одлика Републике Србије;
– посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и
животиња);
– посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати,
споменици природе и др.);
– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак
музеја, културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи –
научника, књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.);
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– развијање способности оријентације у простору и времену;
– обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми
(упознавање с производњом здраве хране);
– обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина,
упознавање с различитим делатностима људи, заштита животне средине и др.).
Наставни садржаји из наставних предмета (према наставном плану и програму):
● Свет око нас/ Природа и друштво: Облици рељефа (упознавање западне
Србије,Мачвански округ);Делатност људи;Карактеристичне биљке и животиње;
Оријентација у простору;Познате
личности
наше
отаџбине; Кретање у
различитим срединама и по различитим подлогама; Елементи културе живљења:
становање, исхрана, одевање, очување здравља и животне средине; Саобраћај и
правила понашања;
● Српски језик: Упознавање са родним местом Вука Стефановића Караџића, као
и са његовим животом и делом
● Математика: Геометријски облици у простору
● Ликовна култура: Упознавање са фрескама и стиловима градње наших
манастира
● Физичко васпитање и изборна спортска грана: Штафетне игре, Елементарне игре,
Фудбал (дечаци), Одбојка (девојчице); Између две ватре
ПЛАНИРАНИ САДРЖАЈИ:
✔ Упознавање културних и природних вредности материјалног и нематеријалног
наслеђа – Троноша, Тршић;
✔ Обилазак етнографског парка у Тршићу
✔ Игре на добро опремљеним игралиштима;
✔ Посета манастиру Троноша
✔ Пешачке туре
✔ Игре на добро опремљеним игралиштима
✔ Ручак
Упознавање културних и природних вредности материјалног и нематеријалног
наслеђа – Троноша, Тршић
Простор око Спомен куће Вука Стефановића Караџића у
Тршићу, манастир Троноша и шире окружење, који заједно чине
целину културних и природних вредности материјалног и
нематеријалног наслеђа, проглашен је уредбом Владе Србије
заштићеним подручјемод изузетног значаја јула 2019. године.
Приликом израде етно-парка нарочита пажња била је посвећена жељи да се трајно
обележи и сачува успомена на Вука и његово дело, као и да се очувају природна средина и
просторне вредности. Поред Вукове спомен куће са окућницом, као централног места,
етнографски спомен парк садржи већи број грађевина народног неимарства,
карактеристичан за живот људи из Јадра у 19. веку. У долини реке Жеравије, од улаза до
спомен куће постављени су вајати, магазе, качаре, воденице поточаре, као и објекти
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намењени посетиоцима ресторани и продавнице сувенира.
Вукова спомен кућа
Вук Стефановић Караџић рођен је 1787.
године у Тршићу у кући плетари, коју је
подигао његов деда Јоксим Бандула. Вукова
породица се населила у Тршићу, напустивши
Херцеговину, бежећи од турске освете. Родну кућу, како је он сам
забележио, Турци су за време Карађорђеве владавине палили десет
пута.
На месту првобитне куће, Гајо Матић и Којо Марјановић, мештани
Тршића,
да
би
сачували
од
заборава,
поболи
су
велики храстов крст, 1897. године, у време преноса Вукових посмртних остатака
из Беча у Београд. Тај храстов крст и данас стоји у Вуковој спомен-кући у Тршићу
(спомен-кућа-дводелна брвнара, делом над подрумом, стрмог крова покривеног шиндром,
типа куће на ћелици; кућа је одељење са отвореним огњиштем, покућством и посуђем,
карактеристичним за куће из 19. века; у соби се налазе кревет, сто, клупа, иконе, гусле и
Вуков портрет из 1816. године, рад Павела Ђурковића; уз кућу је формирано двориште у
којем се налазе вајат, качара, амбар и кош за кукуруз.)
Манастир
Троноша припада Епархији
шабачкој Српске
православне цркве. Налази се у селу Коренита, у непосредној
близини Тршића на територији града Лознице.
На путу до манастира налази се капела Св.
Пантелејмона са чесмом девет Југовића, коју су по
легенди саградили Југ Богдан и девет браће Југовића пред полазак
у Косовски бој. Ову чесму обновио је архимандрит Методије и трговац
из Лешнице Младен Исаковић 1894. године.
Манастирска црква,
посвећена Ваведењу
Пресвете
Богородице, грађена је 1317. године, обновљен 1559. године.
Садашња
црква
је
из 1834.
године,
подигнута
као
једнобродна грађевина рашког
градитељског
стила. Иконостас цркве дело је Николе Јанковића из 1834. године.
Овај живописац из 19. века је на иконостасу насликао све иконе осим две које су
урађене 1866. године. Манастир је по завршетку живописа и иконостаса освећен 1834.
године.
ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА :
ПРАВИЛНИК o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у
основној школи "Службени гласник РС", број 30 од 25. априла 2019.
Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по
правилу за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови за
остваривање циљева и задатака.
Извођење наставе у природи, односно екскурзије за ученике истог разреда организује
се са истим садржајем, по правилу истовремено.
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НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ :
Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе,
стручни вођа путовања, одељењски старешина или други наставник, кога одреди директор
школе и који је добио сагласност одељењског већа.
Директор школе: Љиљана Мијић
Стручни вођа пута : __________________________
Одељенске старешине првог/другог/трећег/четвртог разреда: _______________________
ТРАЈАЊЕ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:
Екскурзија ће се реализовати у току маја- јуна
испред школе у 8 часова, а повратак око 18 часова.

2022.године. Полазак ће бити

ПУТНИ ПРАВАЦ
Батајница (школски објекат) – Тршић - Троноша - Батајница (школски објекат)
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Техничка организација и начин финансирања ће се обавити по одлуци Савета
родитеља и органа управљања школе.
Руководиоци актива:
Миланка Чабрило
Анита Бура
Мирјана Бабовић Килибарда
Ана Матић
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9.2 Програм наставе у природи – Рожанство, Златибор одељењско веће
II разреда ОШ „ Бранко Радичевић”, Батајница за школску 2021/22.
годину

САДРЖАЈ ПРОГРАМА :









Образовно васпитни циљеви и задаци програма наставе у природи
Садржаји којима се постављени циљеви остварују
Планирани обухват ученика
Носиоци предвиђених садржаја и активности
Трајање наставе у природи
Путни правцци
Техничка организација и начин финансирања
План дежурства ученика и наставника за време путовања

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ :

Циљеви наставе у природису:
– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика,
њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;
– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и
организовања и коришћења слободног времена;
– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном
природном и друштвеном окружењу;
– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман
у заштити природе;
– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским
вредностима;
– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно
региона који се обилази.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној
средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања
образовно-васпитне улоге школе.
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Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења,
образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада
школе.
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање
интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;
– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у
окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним
условима;
– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке
задатке;
– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и
животне средине и изграђивање еколошких навика;
– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте
места и околине;
– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева,
уочавање њихове повезаности и променљивости;
– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање
временских прилика;
– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности
у обављању личне хигијене и бриге о себи;
– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што
чешћи боравак у природи;
– формирање навика редовне и правилне исхране;
– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
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– разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз
одговарајуће активности.
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочнопоследичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање
интересовања за природу и еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи
појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и
естетским вредностима, спортским потребама и навикама, као и позитивним социјалним
односима.

САДРЖАЈИ КОЈИМА СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
Садржаји наставе у природи остварују се на основу наставног плана и програма
образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада
школе.
Наставни садржаји из наставних предмета (према наставном плану и
програму)
Садржаји наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења
из којег се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака
наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује.
У програмима наставе и учења за поједине предмете могу се наћи садржаји који
експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног
рада.
Садржаји наставе у природи остварују се и на основу школског програма и саставни
су део годишњег плана рада школе.
Садржаји екскурзије остварују се на основу плана и програма наставе и учења,
образовно-васпитног рада и саставни су део школског програма и годишњег плана рада
школе.
Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су посебно:
– уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских
одлика Републике Србије;
– посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и
животиња);
– посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати,
споменици природе и др.);
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– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак
музеја, културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи –
научника, књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.);
– развијање способности оријентације у простору и времену;
– обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми
(упознавање с производњом здраве хране);
– обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина,
упознавање с различитим делатностима људи, заштита животне средине и др.).

Ваннаставне активности (музичке, спортске, ликовне, културне и друге
активности и такмичења према потребама и афинитетима деце );
Додатне активности: здравствено хигијенске активности, друштвено корисне
активности ( хигијенско и естетско уређење објеката и дворишта и одржавање зелених
површина; израда икебаница и украса од разних природних материјала ), обилазак
историјских знаменитости; шетње и боравак у природи (пропланцима, шумом, поред
лековитих извора и потока, паркова...) играње у природи и на спортским теренима у
оквиру објекта
Наставни садржаји из наставних предмета (према наставном плану и програму у
складу са исходима за други разред )
Природа и друштво : Однос потреба и жеља. Правила понашања појединаца и група
.Здрав начин живота: хигијена тела, разноврсна исхрана, број оброка, боравак у природи и
физичка активност. Безбедно понашање у саобраћају у насељу (кретање улицом и путем
без тротоара, прелажење улице и пута без пешачког прелаза. Занимања људи, сналажење у
времену и простору, рељеф, разноврсност биљака и животиња у окружењу, улога човека у
очувању природе.
Српски језик:
према оперативном плану избор наставних јединица из области
књижевност, језик и језичка култура;
Математика: према оперативном плану избор наставних јединица из области бројева и
мерење и мере;
Физичко васпитање и изборна спортска грана:штафетне игре, елементарне игре;
Музичка култура: певање и свирање песама (дечије стваралаштво);
Ликовна култура :израда пролећног паноа;
Грађанско васпитање:радионице на тему ненасиља;
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Час одељењског старешине: понашање на јавним местима (у хотелу, ресторану, на
спортском терену, шеталишту...)
Ваннаставне активности (музичке, спортске, ликовне, културне и друге
активности и такмичења према потребама и афинитетима деце);

Спортско-рекреативни садржај:
• Kолективни спортови (фудбал, кошарка, одбојка и др.)
• „Игре без граница“ (сет од више игара за развој моторичких способности код деце)
• Рекреативне игре намењене најмлађим полазницима („између две ватре“ и сл)
 Игре у базену
• Основи камповања и логоровања – подизање шатора
• Оријентација у природи –основи оријентиринга
• Мачевање
• Аир Софт
• Буббле фудбал
• Фризби голф
• Уметничке радионице
• Традиционалне игре
• Вечерњи програм (плес, маскенбал, покажи шта знаш…)
Додатне активности: здравствено хигијенске активности, друштвено корисне активности
( хигијенско и естетско уређење објеката и дворишта и одржавање зелених површина;
израда икебаница и украса од разних природних материјала ), Истицање важности здраве
исхране, очувања животне околине (програм „Млади еколози“) и усвајање правила
понашања за време боравка у природи
Програм „Млади извиђачи“ шетње и планинарење
 шетње и боравак у природи (пропланцима, шумом, поред лековитих извора и
потока,паркова...)
 обилазак историјских знаменитости
 играње у природи и на спортским теренима у оквиру објекта
 ПЛАНИРАНЕ ПОСЕТЕ И ИЗЛЕТИ (факултативно):

Златибор - је планина изузетне лепоте. Краси је пријатна клима, благо поднебље, пространи пропланци,
бујни пашњаци испресецани планинским потоцима и прошарани бујним боровима по којима је ова планина
и добила име. Просечна надморска висина је 1000 м. Златибор се налази у западном делу Србије.
Лековитост ове планине огледа се у благости климе. Златибор је лековита бања, рекреативни центар,
скијалиште, центар културних дешавања и окупљања људи са свих страна.
Рожанство је насеље у Србији у општини Чајетина у Златиборском округу. Село је познато по
производњи буради и каца. У близини су Стопића пећина и бања Вапа. Кроз Рожанство пролази река
Приштавица. Ово је место где се налази минерални извор за који кажу да је лековит за очи И кожна
обољења. Подручје Рожанства обухвата Рожањско и Радибратовића поље и околна шумовита подручја.
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Стопића пећина се налази на североисточној страни планине Златибор, између села
Рожанства и Трнаве. Удаљена је 250 км од Београда, 30 км од Ужица, а од туристичког
центра Златибора удаљена је свега 19 км. Изнад пећине пролази пут Златибор-Сирогојно,
од кога је уређена прилазна стаза до саме пећине. Пећина је добила име по засеоку
Стопићи, а прве писане податке о њој налазимо у Записнику Српског геолошког друштва
из 1901. године, док је прва спелеолошка истраживања обавио наш велики истраживач и
творац научне спелеологије, чувени Јован Цвијић.
Стопића пећина је речна пећина дугачка 1.691,5 м, кроз коју протиче Трнавски поток, а
чине је пет целина: Светла дворана, Тамна дворана, Велика сала са кадама, Kанал са
кадама и Речни канал. Kречњачки слој у пећини датира из периода триаса и дебео је преко
100 м.
Туристички део пећине има неколико атрактивних елемената, као што су: пространи улаз,
отвори на таваници (дугуре), сипарска купа "Псеће гробље", водопад "Извор живота" и
низ бигрених када. Импресивни улазни отвор с десне стране реке Приштавице налази се
на 711,18 м надморске висине. Заштитни знак
пећине представљају Бигрене каде, удубљења
оивичена
каменим
зидовима,
вијугавим,
руменкастим наборима у којима се накупља вода
и
каскадно се прелива стварајући слапове. При
већим водама формира се јединствен водопад
висине 9,44 м који је симболично назван "Извор
живота".
"Старо село", Сирогојно је музеј на отвореном у
којем се приказује архитектура, унутрашње
уређење зграда, начин привређивања и организација породичног живота људи брдско планинских предела динарске регије.
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ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА :
ПРАВИЛНИК o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у
основној школи "Службени гласник РС", број 30 од 25. априла 2019.
Настава у природи се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност
родитеља, односно другог законског заступника (у даљем тексту: родитељ) по правилу за
најмање 80% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и
задатака.
Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по
правилу за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови за
остваривање циљева и задатака.
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Изузетно, настава у природи, односно екскурзија може да се организује за ученике
одељења у којем писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика.
Извођење наставе у природи, односно екскурзије за ученике истог разреда организује
се са истим садржајем, по правилу истовремено.

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ :
Носиоци припреме, организације и извођења програма наставе у природи су:
Директор школе : Љиљана Мијић
Стручни вођа пута : __________________________
Одељенске старешине другог разреда

ТРАЈАЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ :
Настава у природи ће се извести у пролећном периоду април – мај 2022.год. за
ученике 2. разреда, у трајању од седам дана и шест ноћења.
ПУТНИ ПРАВАЦ
Батајница ( школски објекат ) – Рожанство, Златибор објекат )

Батајница ( школски

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Техничка организација и начин финансирања ће се обавити по одлуци Савета
родитеља и органа управљања школе.

ПЛАН ДЕЖУРСТВА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА :
За време путовања и боравка ученика на настави у природи биће организовано
дежурство наставника и ученика. Дежурство наставника је планирано каодневнои
ноћно, а дежурство ученика ће се спроводити само у току дневних активности.
Наставници и ученици ће дежурати и надгледати све планиране активности у циљу
остваривања планираних васпитно-образовних циљева и задатака садржаја наставе у
природи и безбедности све деце. Наставници ће у току ноћног дежурства бринути о
здрављу и безбедности све деце.

Руководилац Одељењског већа другог разреда:
Анита Бура
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9.3 Програм наставе у природи – Гоч(објекат Гочко) одељењско веће ΙΙΙ
разреда ОШ „ Бранко Радичевић”, Батајница за школску 2021/22. годину
САДРЖАЈ ПРОГРАМА :










Образовно васпитни циљеви и задаци програма наставе у природи
Садржаји којима се постављени циљеви остварују
Планирани обухват ученика
Носиоци предвиђених садржаја и активности
Трајање наставе у природи
Путни правцци
Техничка организација и начин финансирања
План дежурства ученика и наставника за време путовања

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ :

Циљеви наставе у природи су:
– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања
ученика,њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;
– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина
живота иорганизовања и коришћења слободног времена;
– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о
непосредномприродном и друштвеном окружењу;
– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни
ангажман у заштити природе;
– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз
развијањетолеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и
културном наслеђу;
– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским
вредностима;
– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја,
односно региона који се обилази.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и
друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а
у циљу остваривања образовно-васпитне улоге школе.
Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и
учења, образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део
годишњег плана рада школе.
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
190

Годишњи план рада основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2020/21.годину

– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање
интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће
активности;
– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и
процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и
друштвеним условима;
– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне
истраживачкезадатке;
– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања
природне и животне средине и изграђивање еколошких навика;
– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и
лепоте места и околине;
– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих
крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости;
– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање
временских прилика;
– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање
самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;
– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и
за што чешћи боравак у природи;
– формирање навика редовне и правилне исхране;
– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
– разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и
одраслима кроз одговарајуће активности.
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање
узрочно- последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;
развијање интересовања за природу и еколошке навике; упознавање начина
живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према:
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националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и
навикама, као и позитивним социјалним односима.

САДРЖАЈИ КОЈИМА СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
Садржаји наставе у природи остварују се на основу наставног плана и
програма образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део
годишњег плана рада школе.
Наставни садржаји из наставних предмета (према наставном плану и програму)
Садржаји наставе у природи остварују се на основу плана и програма
наставе и учења из којег се издвајају они садржаји који су погодни за
остваривање циљева и задатака наставе у природи, а одговарају условима у
којима се она реализује.
У програмима наставе и учења за поједине предмете могу се наћи садржаји
који експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовноваспитнограда.
Садржаји наставе у природи остварују се и на основу школског програма и
саставни су део годишњег плана рада школе.
Садржаји екскурзије остварују се на основу плана и програма наставе и
учења, образовно-васпитног рада и саставни су део школског програма и
годишњег плана рада школе.
Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су посебно:
– уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природногеографских одлика Републике Србије;
– посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта
биљака и животиња);
– посете заштићеним природним подручјима (национални паркови,
резервати, споменици природе и др.);
– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине
(обилазак музеја, културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа
знаменитих људи – научника, књижевника, уметника, војсковођа, државника и
др.);
– развијање способности оријентације у простору и времену;
– обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми
(упознавање с производњом здраве хране);
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– обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних
сировина, упознавање с различитим делатностима људи, заштита животне
средине и др.).
Ваннаставне активности (музичке, спортске, ликовне, културне и друге
активности и такмичења према потребама и афинитетима деце );
Додатне активности: здравствено хигијенске активности, друштвено
корисне активности ( хигијенско и естетско уређење објеката и дворишта и
одржавање зелених површина; израда икебаница и украса од разних природних
материјала ), обилазак историјских знаменитости; шетње и боравак у природи
(пропланцима, шумом, поред лековитих извора и потока, паркова...) играње у
природи и на спортским теренима у оквиру објекта

Наставни садржаји из наставних предмета (према наставном плану и
програму у складу са исходима за трећи разред )
Природа и друштво: Однос потреба и жеља. Правила понашања појединаца и група
.Здрав начин живота: хигијена тела, разноврсна исхрана, број оброка, боравак у
природи и физичка активност. Безбедно понашање у саобраћају у насељу
(кретање улицом и путем без тротоара, прелажење улице и пута без пешачког
прелаза. Занимања људи, сналажење у времену и простору, рељеф, разноврсност
биљака и животиња у окружењу, улога човека уочувању природе.
Српски језик: према оперативном плану избор наставних јединица из области
књижевност, језик и језичка култура;
Математика: према оперативном плану избор наставних јединица из области
бројева и мерење и мере;
Физичко васпитање и изборна спортска грана:штафетне игре,
елементарне игре;Музичка култура: певање и свирање песама (дечије
стваралаштво);
Ликовна култура :израда пролећног паноа;
Грађанско васпитање:радионице на тему
ненасиља;
Час одељењског старешине: понашање на јавним местима (у хотелу, ресторану,
наспортском терену, шеталишту...)
Ваннаставне активности (музичке, спортске, ликовне, културне и друге
активности и такмичења према потребама и афинитетима деце);
Спортско-рекреативни садржај:
•
•
•
•
•

Kолективни спортови (фудбал, кошарка, одбојка и др.)
„Игре без граница“(сет од више игара за развој моторичких способности код деце)
Рекреативне игре намењене најмлађим полазницима („између две ватре“ и сл.)
Основи камповања и логоровања – подизање шатора
Оријентација у природи –основи оријентиринга
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•
•
•
•
•
•
•

Мачевање
Аир Софт
Буббле фудбал
Фризби голф
Уметничке радионице
Традиционалне игре
Вечерњи програм (плес, маскенбал, покажи шта знаш…)

Додатне активности: здравствено хигијенске активности, друштвено корисне
активности ( хигијенско и естетско уређење објеката и дворишта и одржавање
зелених површина; израда икебаница и украса од разних природних материјала ),
Истицање важности здраве исхране, очувања животне околине (програм „Млади
еколози“) и усвајање правила понашања за време боравка у природи
Програм „Млади извиђачи“ шетње и планинарење
 шетње и боравак у природи (пропланцима, шумом, поред лековитих извора
ипотока,паркова...)
 обилазак историјских знаменитости
 играње у природи и на спортским теренима у оквиру објекта

ПЛАНИРАНЕ ПОСЕТЕ И ИЗЛЕТИ:
Пешачка тура -Видиковац Крст

Видиковац Крст има дрвену осматрачницу са кога се поглед пружа у даљине.. Са
врха се види готово пола Србије и то у њеном најлепшем издању. Трстеник, Краљево,
Гледићке планине, Рудник, обриси Копаоника, чак и Ртањ.. Највеће богатство ове
природне панораме су свакако шуме које се преливају у различитим нијансима
зелене по планинским масивима.
Језеро Селиште
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Језеро Селиште је вештачко језеро које понекад служи за водоснабдевање Врњачке
Бање.Настало је и опстало захваљујући великом броју мањих река и потока који се
уливају у то језеро.Богата зелена боја воде оивичена је поносним четинарима Језеро
је обележено стазама за шетњу и свим посетиоцима пружа незабораван поглед и
уживање.

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА :
ПРАВИЛНИК o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној
школи "Службени гласник РС", број 30 од 25. априла 2019.
Настава у природи се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност
родитеља, односно другог законског заступника (у даљем тексту: родитељ) по
правилу за најмање 80% ученика истог разреда, уколико су створени услови за
остваривање циљева изадатака.
Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност
родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су
створени услови за остваривање циљева и задатака.
Изузетно, настава у природи, односно екскурзија може да се организује за
ученике одељења у којем писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика.
Извођење наставе у природи, односно екскурзије за ученике истог разреда
организује се са истим садржајем, по правилу истовремено.
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ :
Носиоци припреме, организације и извођења програма наставе у природи су:




Директор школе : Љиљана Мијић
Стручни вођа пута : _
Одељенске старешине трећег разреда
ТРАЈАЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ :

Настава у природи ће се извести у току школске године у складу са
тренутном епидемиолошком ситуацијом, заученике 3. разреда, у трајању од
седам дана и шест ноћења.
ПУТНИ ПРАВАЦ
Батајница ( школски објекат ) – Гоч - Батајница ( школски објекат)
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ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Техничка организација и начин финансирања ће се обавити по одлуци
Савета родитеља и органа управљања школе.

ПЛАН ДЕЖУРСТВА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА :
За време путовања и боравка ученика на настави у природи биће
организовано дежурство наставника и ученика. Дежурство наставника је
планирано каодневнои ноћно, а дежурство ученика ће се спроводити само у току
дневних активности. Наставници и ученици ће дежурати и надгледати све
планиране активности у циљу остваривања планираних васпитно-образовних
циљева и задатака садржаја наставе у природи и безбедности све деце.
Наставници ће у току ноћног дежурства бринути о здрављу и безбедности све
деце.
Руководилац Одељењског већа трећег разреда :
Мирјана Бабовић Килибарда
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9.4 Програм наставе у природи – Кушићи одељењско веће ΙV разреда
ОШ „ Бранко Радичевић”, Батајница за школску 2021/22. годину
САДРЖАЈ ПРОГРАМА:
 Образовно васпитни циљеви и задаци програма наставе у природи
 Садржаји којима се постављени циљеви остварују
 Планирани обухват ученика
 Носиоци предвиђених садржаја и активности
 Трајање наставе у природи
 Путни правци
 Техничка организација и начин финансирања
 План дежурства ученика и наставника за време путовања

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ :
Циљеви наставе у природису:
– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика,
њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;
– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и
организовања и коришћења слободног времена;
– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном
природном и друштвеном окружењу;
– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман
у заштити природе;
– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским
вредностима;
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– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно
региона који се обилази.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној
средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања
образовно-васпитне улоге школе.
Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења,
образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада
школе.
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање
интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;
– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у
окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним
условима;
– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке
задатке;
– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и
животне средине и изграђивање еколошких навика;
– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте
места и околине;
– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева,
уочавање њихове повезаности и променљивости;
– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање
временских прилика;
– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности
у обављању личне хигијене и бриге о себи;
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– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што
чешћи боравак у природи;
– формирање навика редовне и правилне исхране;
– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
– разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз
одговарајуће активности.
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочнопоследичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање
интересовања за природу и еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи
појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и
естетским вредностима, спортским потребама и навикама, као и позитивним социјалним
односима.
САДРЖАЈИ КОЈИМА СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
Садржаји наставе у природи остварују се на основу наставног плана и програма
образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада
школе.
Наставни садржаји из наставних предмета (према наставном плану и
програму)
Садржаји наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења
из којег се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака
наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује.
У програмима наставе и учења за поједине предмете могу се наћи садржаји који
експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног
рада.
Садржаји наставе у природи остварују се и на основу школског програма и саставни
су део годишњег плана рада школе.
Садржаји екскурзије остварују се на основу плана и програма наставе и учења,
образовно-васпитног рада и саставни су део школског програма и годишњег плана рада
школе.
Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су посебно:
– уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских
одлика Републике Србије;
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– посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и
животиња);
– посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати,
споменици природе и др.);
– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак
музеја, културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи –
научника, књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.);
– развијање способности оријентације у простору и времену;
– обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми
(упознавање с производњом здраве хране);
– обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина,
упознавање с различитим делатностима људи, заштита животне средине и др.).
Ваннаставне активности (музичке, спортске, ликовне, културне и друге
активности и такмичења према потребама и афинитетима деце );
Додатне активности: здравствено хигијенске активности, друштвено корисне
активности ( хигијенско и естетско уређење објеката и дворишта и одржавање зелених
површина; израда икебаница и украса од разних природних материјала ), обилазак
историјских знаменитости; шетње и боравак у природи (пропланцима, шумом, поред
лековитих извора и потока, паркова...) играње у природи и на спортским теренима у
оквиру објекта
Наставни садржаји из наставних предмета
(према наставном плану и програму)
Природа и друштво :Делатност људи у планинским крајевима;Биљни и животињски
свет;Рељеф,воде и клима различитих делова Србије;Значај екологије;Здрав начин
живота: хигијена тела, разноврсна исхрана, број оброка, боравак у природи и физичка
активност;Безбедно понашање у саобраћају у насељу (кретање улицом и путем без
тротоара, прелажење улице и пута без пешачког прелаза.
Српски језик: према оперативном плану избор наставних јединица из области
књижевност, језик и језичка култура;
Математика: према оперативном плану избор наставних јединица из области бројева и
мерење и мере;
Физичко васпитање и изборна спортска грана:штафетне игре, елементарне игре;
Музичка култура: певање и свирање песама (дечије стваралаштво);
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Ликовна култура :израда паноа;сликање пејзажа
Грађанско васпитање:радионице на тему ненасиља;
Час одељењског старешине: понашање на јавним местима (у хотелу, ресторану, на
спортском терену, шеталишту...)
Ваннаставне активности (музичке, спортске, ликовне, културне и друге
активности и такмичења према потребама и афинитетима деце);

Спортско-рекреативни садржај:
• Kолективни спортови (фудбал, кошарка, одбојка и др.)
• „Игре без граница“ (сет од више игара за развој моторичких способности код деце)
• Рекреативне игре намењене најмлађим полазницима („између две ватре“, фудбал и
сл)
• Оријентација у природи –основи оријентиринга
• Традиционалне игре
• Вечерњи програм (плес, маскенбал, покажи шта знаш…)
Додатне активности: здравствено хигијенске активности, друштвено корисне активности
( хигијенско и естетско уређење објеката и дворишта и одржавање зелених површина;
израда икебаница и украса од разних природних материјала ), Истицање важности здраве
исхране, очувања животне околине (програм „Млади еколози“) и усвајање правила
понашања за време боравка у природи
Програм „Млади извиђачи“ шетње и планинарење
 шетње и боравак у природи (пропланцима, шумом, поред лековитих извора и
потока,паркова...)
 обилазак историјских знаменитости
 играње у природи и на спортским теренима у оквиру објекта

ПЛАНИРАНЕ ПОСЕТЕ И ИЗЛЕТИ (факултативно):
-Обилазак манастира Благовештење
-Обилазак насеља Кушићи
-„Трим“ стаза
-Шетња стазом ,,Ружа ветрова“
-Шетња до Забојске чесме
- Посета ОШ ,,Мајор Илић“
-Шетња до противградне станице
-Ботаничка башта
-пољопривредно добро ,,Маријанин завичај“
-црква Света Богородица
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-Обилазак Ивањице ( Камени мост , електрична хидроелектрана , црква цара Константина
и царице Јелене ,споменик Дражи Михаиловићу , „Чичин дом“).

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА
ПРАВИЛНИК o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у
основној школи "Службени гласник РС", број 30 од 25. априла 2019.
Настава у природи се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност
родитеља, односно другог законског заступника (у даљем тексту: родитељ) по правилу за
најмање 80% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и
задатака.
Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по
правилу за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови за
остваривање циљева и задатака.
Изузетно, настава у природи, односно екскурзија може да се организује за ученике
одељења у којем писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика.
Извођење наставе у природи, односно екскурзије за ученике истог разреда организује
се са истим садржајем, по правилу истовремено.

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ :
Носиоци припреме, организације и извођења програма наставе у природи су:
Директор школе : Љиљана Мијић
Стручни вођа пута : __________________________
Одељенске старешине четвртог разреда
ТРАЈАЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ :
Настава у природи ће се извести крајем септембра и почетком октобра 2021. год.
за ученике 4. разреда, у трајању од осам дана и седам ноћења.
ПУТНИ ПРАВАЦ
Батајница ( школски објекат ) – Кушићи- Батајница ( школски објекат )

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
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Техничка организација и начин финансирања ће се обавити по одлуци Савета
родитеља и органа управљања школе.
ПЛАН ДЕЖУРСТВА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА :
За време путовања и боравка ученика на настави у природи биће организовано
дежурство наставника и ученика. Дежурство наставника је планирано каодневнои
ноћно, а дежурство ученика ће се спроводити само у току дневних активности.
Наставници и ученици ће дежурати и надгледати све планиране активности у циљу
остваривања планираних васпитно-образовних циљева и задатака садржаја наставе у
природи и безбедности све деце. Наставници ће у току ноћног дежурства бринути о
здрављу и безбедности све деце.
Руководилац Одељењског већа четвртог разреда :
Ана Матић

9.5 Програм и план дводневне екскурзије за ученике 5. разреда за
шкoлску 2021/22. годину
САДРЖАЈ ПРОГРАМА :
Образовно-васпитни задаци екскурзије и задаци програма
Садржаји којима се постављени циљеви остварују
Планирани обухват ученика
Носиоци предвиђених садржаја и активности
Путни правци
Техничка организација и начин финансирања
План дежурства ученика и наставника за време путовања
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Циљеви:
Непосредно упознавање појава и односа у друштвеној и природној средини, упознавање
културног и духовног наслеђа.
Посетом историјских споменика и природних лепотаСрбије развити код ученика
позитиван однос према националним, естетским и културним вредностима.
Развијање позитивних социјалних односа, подстицање развијања бриге о себи и другима,
усвајање различитости и осећаја за толеранцију.
Примена знања стеченог непосредном опсервацијом природе, културних и историјских
споменика
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе су :
Савлађивање и усвајање дела наставног програма примереног узрасту ученика
непосредним упознавањем садржаја више наставних предмета
Продубљивање,проширивање и обогаћивање знања и умења ученика
Упознавањек ултурног наслеђа
Неговање солидарности,хуманизма,другарства и осећања заједништва
Успостављањенепосреднијиходносаизмеђу ученика и наставника
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Развој ученика за очување и заштиту природе и знаменитости, правилно провођење
слободног времена
Развој и практиковање здравих стилова живота
Уочавање и анализирање појава и односа у друштвеној средини-природи.
Подстицање самосталности ученика
Проучавање објеката и феномена у природи
Упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева
САДРЖАЈИ КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРИТИ
Садржаји дводневне екскурзије ће се остварити на основу наставног плана и програма
образовно-васпитног рада и школског програма који је са ставни део Годишњег плана
рада школе за шк.2021/22.
Садржаји из наставних предмета (према наставном плану и програму)
БИОЛОГИЈА Упознавање са природним лепотама Палићког језера, флором и фауном
ове области, вештачким и природним екоситемима, утицајем човека на природу,
унапређење и заштита природе. Посета Зоолошком врту на Палићу.
СРПСКИ ЈЕЗИК Развијање маштовитости, подстицање испољавања
емоционалних доживљаја.

позитивних

ИСТОРИЈА Упознавање са културним наслеђем Србије, дворцем Дунђерски, историјским
одликама Суботице и Палића.
ГЕОГРАФИЈА Упознавање физичкогеографских и друштвено географских одлика Бачке,
настанак Палићког језера, културних обележја народа који чине већину становништва
севера Србије.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Развијање позитивног односа према игри, тимском раду.
ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА :
ПремаУпутствузареализацијуекскурзије
и
наставе
у
природи
у
основнојшколинаосновуодлукеНационалногпросветногсаветадонетог24.08.2о10.год.екску
рзијасеорганизује и изводиузпретходнуписменусагласностродитеља, no правилузанајмање
60% ученикаистогразреда и уколикосустворениусловизаостваривањециљева и задатака.
ПЛАНИРАНИ САДРЖАЈИ:
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ :
Носиоци припреме, организације и извођења екскурзије
Директор школе : Љиљана Мијић
Стручни вођа пута : __________________________
Одељењске старешине 5.разреда
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:Maj школске 2021/22.године. Полазак ће бити испред школе у 8
часова, а повратак сутрадан око 19 часова.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА: два дана
204

Годишњи план рада основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2020/21.годину

ПУТНИ ПРАВАЦ :Батајница ( школскио бјекат ) – дворац Дунђерски – ЗобнатицаСуботица – Палић – Батајница
САДРЖАЈ ПОСЕТЕ:
1.дан БАТАЈНИЦА – Полазак испред школе у 08,00 сати. Вожња до дворца Дунђерски.
ДВОРАЦ ДУНЂЕРСКИ је удаљен 14 км од Бечеја на путу према Бачкој Тополи. Мало је
људи који машту могу да претворе у стварност.Један од тих ретких, био је
БогданДунђерски, припадник најбогатије породице у Војводини с краја 19.и почетком 20.
века.

На свом имању које се простирало на преко 2600 јутара земље, саградио је у сред
војвођанске равнице, дворац из маште.
Разгледање дворца и ергеле коња.Наставак пута до Зобнатице.
ЗОБНАТИЦА - Зобнатица, оаза живота, налази се у средишњем делу Бачке, на
магистралној саобраћајници тј. Старој траси међународног пута Е-75. Удаљена је од
Бачке Тополе 5 км, од Београда 145 км, Новог Сада 75, а од Суботице 25 км Посета музеју
коњарства, галерији и разгледање ергеле. Наставак пута до Суботице.

СУБОТИЦА је веома значајна раскрсница друмског и железничког саобраћаја .Данас је
Суботица други град по величини у Војводини. Град са својом околином поседује много
туристички занимљивих локалитета.Поред зграде старе Градске куће монументалне
грађевине са почетка овог века, са орнаментима, мозаицима и украсима велике уметничке
вредности, истичу се још и зграда Градског музеја - сва у познатој жолнаи керамици,
Градска библиотека, и зграда позоришта Смештај у хотел „Патриа“. Вечера.
Дискотека.Ноћење.
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2.дан СУБОТИЦА - Доручак. Одлазак до Палића.
ПАЛИЋ – Палић има туристичку традицију 160 година а представља јединствен амбијент
настао спојем природних вредности и архитектонског наслеђа.Палићко језеро је свега 8 км
удаљено од Суботице и представља једно од најомиљенијих излетишта јер пружа изузетно
богатство садржаја. Хотели, као и приватне собе и апартмани нуде смештај на Палићу по
највишим светским стандардима.Туристичка понуда Палића оставиће Вас без даха.На
простору такозваног "Великог парка" смештени су хотели, ресторани, тениски терени,
Летња позорница, Велика тераса, диско "Омега", биоскоп "Абазија"... Мушки и женски
штранд су омиљена купалишта Суботичана, али не само то. Познато је да Палић има
просечно око 2100 сунчаних часова годишње, па је боравак на "штранду" првенствено
повезан са сунчањем.

Разгледање ЗОО врта. Слободно време за индивидуално разгледање језера и спортске
игре. Повратак за Суботицу.

СУБОТИЦА - Ручак. Наставак пута за Батајницу.
БАТАЈНИЦА - Долазак у вечерњим сатима.
УСЛУГА УКЉУЧУЈЕ:
 Један пун пансион у хотелуу Суботици који испуњава следеће услове:
-хотел са 4 или више звездица,
-собе са купатилом од двокреветних до четворокревитних и физички одвојене од
соба других гостију хотела.
206

Годишњи план рада основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2020/21.годину











-дискотека ван хотела, у дискотеци морају да буду само ученици из наше школе,
без других гостију.
превоз високоподним туристичким аутобусом са пратећом опремом (клима, ТВ,
ДВД) и комплетном документацијом за превоз деце
улазнице за све наведене обиласке, као и за дискотеку
на сваких 15 ученика 16 ученик гратис
попуст за децу радника школе 50%
попуст за близанце 50%
осигурање и боравишну таксу
туристичког пратиоца
лекарску заштиту 24 часа (од уласка у аутобус испред школе до изласка из њега по
повратку са дводневне екскурзије)
у случају нереализованих посета деци ће бити враћен новац за плаћене улазнице

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Техничка организација и начин финансирања ће се обавити по одлуци Савета
родитеља и органа управљања школе.
ПЛАН ДЕЖУРСТВА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА :
За време путовања и боравка ученика на екскурзији организовано је стално дежурство
наставника . Наставници ће дежурати и надгледати све планиране активности у циљу
остваривања планираних васпитно-образовних циљева и задатака садржаја ексурзије
и безбедности све деце.
Руководилац Oдељењског већа:
Бојана Брашанац

9.6 9.6 План једнодневне екскурзије ученика 6. разреда за школску
2020/21. годину
САДРЖАЈ ПРОГРАМА :
Образовно-васпитни задаци екскурзије и задаци програма
Садржаји којима се постављени циљеви остварују
Планирани обухват ученика
Носиоци предвиђених садржаја и активности
Путни правци
Техничка организација и начин финансирања
План дежурства ученика и наставника за време путовања
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Циљеви:
Непосредно упознавање појава и односа у друштвеној и природној средини, упознавање
културног и духовног наслеђа.
Посетом историјских споменика и природних лепота Србије развити код ученика
позитиван однос према националним, естетским и културним вредностима.
Развијање позитивних социјалних односа, подстицање развијања бриге о себи и другима,
усвајање различитости и осећаја за толеранцију
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Примена знања стеченог непосредном опсервацијом природе, културних и историјских
споменика
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе су :
Савлађивање и усвајање дела наставног програма примереног узрасту ученика
непосредним упознавањем садржаја више наставних предмета
Продубљивање,проширивање и обогаћивање знања и умења ученика
Упознавање културног наслеђа
Неговање солидарности,хуманизма,другарства и осећања заједништва
Успостављање непосреднијих односа између ученика и наставника
Развој ученика за очување и заштиту природе и знаменитости, правилно провођење
слободног времена
Развој и практиковање здравих стилова живота
Уочавање и анализирање појава и односа у друштвеној средини-природи.
Подстицање самосталности ученика
Проучавање објеката и феномена у природи
Упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева
САДРЖАЈИ КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРИТИ
Садржаји једнодневне екскурзије ће се остварити се на основу наставног плана и програма
образовно-васпитног рада и школског програма који је саставни део Годишњег плана рада
школе за шк. 2020/21.
Садржаји из наставних предмета (према наставном плану и програму)
БИОЛОГИЈА Упознавање са природним лепотама Бранковине, флором и фауном ове
области, вештачким и природним екоситемима, утицајем човека на природу, унапређење
и заштита природе.
СРПСКИ ЈЕЗИК Развијање маштовитости, подстицање испољавања позитивних
емоционалних доживљаја, упознавање са историјским значајем породице Ненадовић
,животом и радом велике песникиње Десанке Максимовићу
ИСТОРИЈА Упознавање са културним наслеђем Србије.
ГЕОГРАФИЈА Упознавање физичко географских и друштвено географских одлика
Подгорине са Ваљевском котлином,
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Развијање позитивног односа према игри, тимском раду
ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА :
Према Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи на
основу одлуке Националног просветног савета донетог 24.08.2о10.год. екскурзија се
организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање
60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и
задатака.
ПЛАНИРАНИ САДРЖАЈИ:
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ :
Носиоци припреме, организације и извођења екскурзије
Директор школе : Љиљана Мијић
Стручни вођа пута : __________________________
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Одељењске старешине 6.разреда
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: мај школске 2021/22.године. Полазак ће бити испред школе у 8
часова, а повратак око 19 часова.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА: један дан
ПУТНИ ПРАВАЦ: Батајница –Бранковина –Тршић - Батајница
Садржај посете:
БАТАЈНИЦА - Полазак испред школе. Вожња до Бранковине, у којој су две културно историјске целине Црква Светих Арханђела, која је завршена 1830. године, задужбина је
Проте Матеје Ненадовића. Добро је очувана, а при цркви се чува драгоцена црквена
ризница у виду својеврсне музејске збирке. Њу чине црквене предмети, богослужбене
књиге и историјски документи из 18. и 19. века.
У непосредној близини цркве је група надгробних споменика из 19. века, њих око
двадесетак. Овде су сахрањени бројни чланови породице Ненадовић, али и виђеније
личности неких других породица из Бранковине.
Ретки примерци народног градитељства, собрашице, којих има 5 сачувани су такође у
порти цркве. Потичу из 19. века, грађене су у близини цркава или манастира. Служиле су
за окупљање народа у време светковина, сабора, црквених празника. Једноставног су
облика, правоугаоне основе, са ниским, каменом озиданим темељом и четвороводним
кровом. Некада су биле покривене шиндром, а данас бибер црепом.
У школском дворишту, другом делу културно - историјског комплекса, које раздваја
Школски поток, налази се још један споменик народног неимарства, вајат Ненадовића. У
њему је 1826. године рођен књижевник Љуба Ненадовић. Прва државна школа сазидана је
1836. године у Бранковини. То је масивна приземна грађевина правоугаоне основе. У
складу са народном градитељском традицијом и изгледа као нешто већа сеоска кућа. Њен
унутрашњи распоред је прилагођен школској намени. Ова стара школа се назива
„Протина“. Данас је у овој згради постављена музејска изложба посвећена развоју
школства и просвете у то време. Посебно је занимљив реконструисани ентеријер једне
учионице с краја 19. века. Нова школска зграда је подигнута 1894. године. У њој је учила
песникиња Десанка Максимовић, а њен отац је био учитељ у тој школи. „Десанкина
школа“ је обновљена 1985. године.
У новоуређеном простору налази се стална изложбена поставка о животном и књижевном
путу песникиње, сала за програме и библиотека. Иза ове школе налази се помоћна зграда,
вероватно подигнута средином 19. века, текође вредан примерак народног неимарства.
Служила је као школска писарница.
У Бранковини је позната песникиња Десанка Максимовић провела детињство, а у
црквеној порти, нешто даље од саме цркве налази се и њен гроб.
У близини села се налази и Споменик на Бранковинском вису, пирамидалног облика,
висине 4,55 метара, као обележје места одакле је 28. фебруара1804. године народ
ваљевског краја, под вођством проте Матеје и Јакова Ненадовића започео борбу против
турског завојевача. Споменик је подигнут на 150-огодишњицу подизања устанка.
Вожња до Тршића. Обилазак Тршића. Тршић је јединствен споменички комплекс
смештен на преко две хиљаде хектара са објектима народног градитељства и садржајима
који посетиоцима пружају увид у живот српског села с краја 19. века.У Тршићу се налази
спомен кућа Вука Стефановића Караџића, језичког реформатора, саграђена по угледу на
старе куће у Јадру, као дводелна брвнара делом над подрумом са старим кровом
прикривени шиндром, типа куће на ћелици.У окућници налазе се чардак, вајат, качара и
млекар. Родну кућу Вука Стефановића Караџића, како је он сам забележио, Турци су
палили десет пута. У време преноса Вукових посмртних остатака из Беча у Београд
1897.год. два сељака из Тршића поболи су велики храств крст на месту где је била Вукова
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родна кућа. Тај храстов крст и данас стоји у Вуковој спомен кући у Тршићу. Вукова
спомен кућа замишљена је тако да у једном свом делу представља живот српског сељака с
краја 19.века, а у другом делу је била урађена стална поставка која је приказивала Вуков
животни пут и рад.
Након обиласка комплекса повратак у Батајницу.
БАТАЈНИЦА - Долазак у вечерњим сатима.
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Техничка организација и начин финансирања ће се обавити по одлуци Савета
родитеља и органа управљања школе.
ПЛАН ДЕЖУРСТВА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА :
За време путовања и боравка ученика на екскурзији организовано је стално дежурство
наставника . Наставници ће дежурати и надгледати све планиране активности у циљу
остваривања планираних васпитно-образовних циљева и задатака садржаја ексурзије
и безбедности све деце. Наставници ће бринути о здрављу и безбедности све деце.

Руководилац

Одељенског већа:
Татјана Бура

9.7 Програм и план дводневне екскурзије за ученике 6. разреда за
шкoлску 2021/22. годину
САДРЖАЈ ПРОГРАМА :
Образовно-васпитни задаци екскурзије и задаци програма
Садржаји којима се постављени циљеви остварују
Планирани обухват ученика
Носиоци предвиђених садржаја и активности
Путни правци
Техничка организација и начин финансирања
План дежурства ученика и наставника за време путовања
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Циљеви:
Непосредно упознавање појава и односа у друштвеној и природној средини, упознавање
културног и духовног наслеђа.
Посетом историјских споменика и природних лепота Србије развити код ученика
позитиван однос према националним, естетским и културним вредностима.
Развијање позитивних социјалних односа, подстицање развијања бриге о себи и другима,
усвајање различитости и осећаја за толеранцију.
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Примена знања стеченог непосредном опсервацијом природе, културних и историјских
споменика
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе су :
Савлађивање и усвајање дела наставног програма примереног узрасту ученика
непосредним упознавањем садржаја више наставних предмета
Продубљивање,проширивање и обогаћивање знања и умења ученика
Упознавање културног наслеђа
Неговање солидарности,хуманизма,другарства и осећања заједништва
Успостављање непосреднијих односа између ученика и наставника
Развој ученика за очување и заштиту природе и знаменитости, правилно провођење
слободног времена
Развој и практиковање здравих стилова живота
Уочавање и анализирање појава и односа у друштвеној средини-природи.
Подстицање самосталности ученика
Проучавање објеката и феномена у природи
Упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева
САДРЖАЈИ КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРИТИ
Садржаји дводневне екскурзије ће се остварити на основу наставног плана и програма
образовно-васпитног рада и школског програма који је саставни део Годишњег плана рада
школе за шк. 2021/22.
Садржаји из наставних предмета (према наставном плану и програму)
БИОЛОГИЈА Упознавање са природним лепотама Палићког језера, флором и фауном
ове области, вештачким и природним екоситемима, утицајем човека на природу,
унапређење и заштита природе. Посета Зоолошком врту на Палићу.
СРПСКИ ЈЕЗИК Развијање маштовитости, подстицање испољавања позитивних
емоционалних доживљаја.
ИСТОРИЈА Упознавање са културним наслеђем Србије, дворцем Дунђерски, историјским
одликама Суботице и Палића.
ГЕОГРАФИЈА Упознавање физичко географских и друштвено географских одлика Бачке,
настанак Палићког језера, културних обележја народа који чине већину становништва
севера Србије.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Развијање позитивног односа према игри, тимском раду.
ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА :
Према Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи на
основу одлуке Националног просветног савета донетог 24.08.2о10.год. екскурзија се
организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60%
ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака.
ПЛАНИРАНИ САДРЖАЈИ:
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ :
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Носиоци припреме, организације и извођења екскурзије
Директор школе : Љиљана Мијић
Стручни вођа пута : __________________________
Одељењске старешине 6.разреда
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Септембар школске 2021/22.године. Полазак ће бити испред
школе у 8 часова, а повратак сутрадан око 19 часова.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА: два дана
ПУТНИ ПРАВАЦ :Батајница ( школски објекат ) – дворац Дунђерски – ЗобнатицаСуботица – Палић – Батајница
САДРЖАЈ ПОСЕТЕ:
1.дан БАТАЈНИЦА - Полазак испред школе у 08,00 сати. Вожња до дворца Дунђерски.
ДВОРАЦ ДУНЂЕРСКИ је удаљен 14 км од Бечеја на путу према Бачкој Тополи. Мало је
људи који машту могу да претворе у стварност. Један од тих ретких, био је Богдан
Дунђерски, припадник најбогатије породице у Војводини с краја 19. и почетком 20. века.

На свом имању које се простирало на преко 2600 јутара земље, саградио је у сред
војвођанске равнице, дворац из маште.
Разгледање дворца и ергеле коња. Наставак пута до Зобнатице.
ЗОБНАТИЦА - Зобнатица, оаза живота, налази се у средишњем делу Бачке, на
магистралној саобраћајници тј. старој траси међународног пута Е-75. Удаљена је од Бачке
Тополе 5 км, од Београда 145 км, Новог Сада 75, а од Суботице 25 км Посета музеју
коњарства,галерији и разгледање ергеле. Наставак пута до Суботице.

СУБОТИЦА је веома значајна раскрсница друмског и железничког саобраћаја. Данас
је Суботица други град по величини у Војводини. Град са својом околином поседује много
туристички занимљивих локалитета. Поред зграде старе Градске куће монументалне
грађевине са почетка овог века, са орнаментима, мозаицима и украсима велике уметничке
вредности, истичу се још и зграда Градског музеја - сва у познатој жолнаи керамици,
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Градска библиотека, и зграда позоришта Смештај у хотел „Патриа“. Вечера.
Дискотека.Ноћење.

2.дан СУБОТИЦА - Доручак. Одлазак до Палића.
ПАЛИЋ – Палић има туристичку традицију 160 година а представља јединствен амбијент
настао спојем природних вредности и архитектонског наслеђа. Палићко језеро је свега 8
км удаљено од Суботице и представља једно од најомиљенијих излетишта јер пружа
изузетно богатство садржаја. Хотели, као и приватне собе и апартмани нуде смештај на
Палићу по највишим светским стандардима. Туристичка понуда Палића оставиће Вас без
даха. На простору такозваног "Великог парка" смештени су хотели, ресторани, тениски
терени, Летња позорница, Велика тераса, диско "Омега", биоскоп "Абазија"... Мушки и
женски штранд су омиљена купалишта Суботичана, али не само то. Познато је да Палић
има просечно око 2100 сунчаних часова годишње, па је боравак на "штранду" првенствено
повезан са сунчањем.

Разгледање ЗОО врта. Слободно време за индивидуално разгледање језера и спортске
игре. Повратак за Суботицу.

СУБОТИЦА - Ручак. Наставак пута за Батајницу.
БАТАЈНИЦА - Долазак у вечерњим сатима.
УСЛУГА УКЉУЧУЈЕ:
 Један пун пансион у хотелу у Суботици који испуњава следеће услове:
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-хотел са 4 или више звездица,
-собе са купатилом од двокреветних до четворокревитних и физички одвојене од
соба других гостију хотела.
-дискотека ван хотела, у дискотеци морају да буду само ученици из наше школе,
без других гостију.
превоз високоподним туристичким аутобусом са пратећом опремом (клима, ТВ,
ДВД) и комплетном документацијом за превоз деце
улазнице за све наведене обиласке, као и за дискотеку
на сваких 15 ученика 16 ученик гратис
попуст за децу радника школе 50%
попуст за близанце 50%
осигурање и боравишну таксу
туристичког пратиоца
лекарску заштиту 24 часа (од уласка у аутобус испред школе до изласка из њега по
повратку са дводневне екскурзије)
у случају нереализованих посета деци ће бити враћен новац за плаћене улазнице

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Техничка организација и начин финансирања ће се обавити по одлуци Савета
родитеља и органа управљања школе.
ПЛАН ДЕЖУРСТВА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА :
За време путовања и боравка ученика на екскурзији организовано је стално дежурство
наставника . Наставници ће дежурати и надгледати све планиране активности у циљу
остваривања планираних васпитно-образовних циљева и задатака садржаја ексурзије
и безбедности све деце.
Руководилац одељењског већа:
Татјана Бура
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9.8 Програм и план једнодневне екскурзије за ученике 7. разреда за
шкoлску 2021/22. годину
САДРЖАЈ ПРОГРАМА :
Образовно-васпитни задаци екскурзије и задаци програма
Садржаји којима се постављени циљеви остварују
Планирани обухват ученика
Носиоци предвиђених садржаја и активности
Путни правци
Техничка организација и начин финансирања
План дежурства ученика и наставника за време путовања
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Циљеви:
Непосредно упознавање појава и односа у друштвеној и природној средини, упознавање
културног и духовног наслеђа.
Посетом историјских споменика и природних лепота Србије развити код ученика
позитиван однос према националним, естетским и културним вредностима.
Развијање позитивних социјалних односа, подстицање развијања бриге о себи и другима,
усвајање различитости и осећаја за толеранцију
Примена знања стеченог непосредном опсервацијом природе, културних и историјских
споменика
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе су :
Савлађивање и усвајање дела наставног програма примереног узрасту ученика
непосредним упознавањем садржаја више наставних предмета
Продубљивање,проширивање и обогаћивање знања и умења ученика
Упознавање културног наслеђа
Неговање солидарности,хуманизма,другарства и осећања заједништва
Успостављање непосреднијих односа између ученика и наставника
Развој ученика за очување и заштиту природе и знаменитости, правилно провођење
слободног времена
Развој и практиковање здравих стилова живота
Уочавање и анализирање појава и односа у друштвеној средини-природи.
Подстицање самосталности ученика
Проучавање објеката и феномена у природи
Упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева
САДРЖАЈИ КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРИТИ
Садржаји једнодневне екскурзије ће се остварити се на основу наставног плана и програма
образовно-васпитног рада и школског програма који је саставни део Годишњег плана рада
школе за шк. 2021/22.годину.
Садржаји из наставних предмета (према наставном плану и програму)
БИОЛОГИЈА Упознавање са природним лепотама Западне Србије, флором и фауном
ове области, природним екоситемима, утицајем човека на природу, унапређење и заштита
природе.
215

Годишњи план рада основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2020/21.годину

СРПСКИ ЈЕЗИК
Развијање маштовитости, подстицање испољавања позитивних
емоционалних доживљаја
ИСТОРИЈА Упознавање са културним и историјским наслеђем Србије, музејом у Ваљеву,
Муселимовим конаком, Бранковином, родном кућом Живојина Мишића
ГЕОГРАФИЈА Упознавање физичко географских и друштвено географских одлика
Западне Србије, културних обележја народа који чине већину становништва овог дела
Србије
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Развијање позитивног односа према игри, тимском раду
ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА :
Према Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи на
основу одлуке Националног просветног савета донетог 24.08.2о10.год. екскурзија се
организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање
60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и
задатака.
ПЛАНИРАНИ САДРЖАЈИ:
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ :
Носиоци припреме, организације и извођења екскурзије
Директор школе : Љиљана Мијић
Стручни вођа пута : __________________________
Одељењске старешине 7.разреда
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Крај маја или почетак јуна школске 2021/22.године. Полазак ће
бити испред школе у 8 часова, а повратак око 20 часова.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА: један дан
ПУТНИ ПРАВАЦ :Батајница ( школски објекат ) – Ваљево(Музеј, Муселимов конак,
Тешњар) - Бранковина- Струганик – Батајница
Садржај посете:
БАТАЈНИЦА - Полазак испред школе у 08,00 сати. Вожња до Ваљева.

Ваљево је град у Србији, седиште општине Ваљево и Колубарског управног округа.
Налази се у Западној Србији, у Колубарском округу, на непуних 100 километара
југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река
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Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији. Обилазак старог
градског језгра „Тешњар“, посета Народном и музеју „Муселимов конак“.
Наставак пута до Бранковине.

Бранковина је насеље у општини Ваљево у Колубарском округу северно од Ваљева око 12
км. Надморска висина је 267 м. Обилазак цркве у чијој се порти на најузвишенијем месту
налази гроб Десанке Максимовић и заједничке гробнице Ненадовића. Кад се из црквене
порте пређе поток улази се у школско двориште где се налази неколико интересантних
старих здања: СТАРА или ПРОТИНА школа, задужбина Проте Матеје; НОВА или
ДЕСАНКИНА школа у којој је три разреда учила и Десанка Максимовић; Вајат
Ненадовића и Судница. Слободно време за рекреативне активности.
Полазак за Струганик.

Посета родној кући/музеј војводе Живојина Мишића.Родна кућа војводе Живојина
Мишића, једног од најзначајнијих војних заповедника Српске војске у Првом светском
рату, налази се у питомом мионичком селу Струганик. У обновљеној окућници Мишића у
којој се родио и провео детињство прослављени војсковођа доминира пространа задружна
зграда за становање која припада класичној динарској полубрвнари, окружена свим
потребним економским зградама.После обиласка наставак пута за Батајницу
БАТАЈНИЦА - Долазак у вечерњим сатима.
НАПОМЕНА: 1гратис на 15 плативих ученика, 50%гратис за децу радника школе,
50% гратис за другог близанца, за активности које се не реализују вратити новац
родитељима.
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
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Техничка организација и начин финансирања ће се обавити по одлуци Савета
родитеља и органа управљања школе.
ПЛАН ДЕЖУРСТВА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА :
За време путовања и боравка ученика на екскурзији организовано је стално дежурство
наставника . Наставници ће дежурати и надгледати све планиране активности у циљу
остваривања планираних васпитно-образовних циљева и задатака садржаја ексурзије и
безбедности све деце. Наставници ће бринути о здрављу и безбедности све деце.
Руководилац

одељенског већа:
Јованка Вујаковић
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9.9Програм и план дводневне екскурзије за ученике 7. разреда за
шкoлску 2021/22. годину
САДРЖАЈ ПРОГРАМА :
Образовно-васпитни задаци екскурзије и задаци програма
Садржаји којима се постављени циљеви остварују
Планирани обухват ученика
Носиоци предвиђених садржаја и активности
Путни правци
Техничка организација и начин финансирања
План дежурства ученика и наставника за време путовања
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Циљеви:
Непосредно упознавање појава и односа у друштвеној и природној средини, упознавање
културног и духовног наслеђа.
Посетом историјских споменика и природних лепота Србије развити код ученика
позитиван однос према националним, естетским и културним вредностима.
Развијање позитивних социјалних односа, подстицање развијања бриге о себи и другима,
усвајање различитости и осећаја за толеранцију
Примена знања стеченог непосредном опсервацијом природе, културних и историјских
споменика
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе су :
Савлађивање и усвајање дела наставног програма примереног узрасту ученика
непосредним упознавањем садржаја више наставних предмета
Продубљивање,проширивање и обогаћивање знања и умења ученика
Упознавање културног наслеђа
Неговање солидарности,хуманизма,другарства и осећања заједништва
Успостављање непосреднијих односа између ученика и наставника
Развој ученика за очување и заштиту природе и знаменитости, правилно провођење
слободног времена
Развој и практиковање здравих стилова живота
Уочавање и анализирање појава и односа у друштвеној средини-природи.
Подстицање самосталности ученика
Проучавање објеката и феномена у природи
Упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева
САДРЖАЈИ КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРИТИ
Садржаји дводневне екскурзије ће се остварити се на основу наставног плана и програма
образовно-васпитног рада и школског програма који је саставни део Годишњег плана рада
школе за шк. 2021/22.
Садржаји из наставних предмета (према наставном плану и програму)
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БИОЛОГИЈА
Упознавање са природним лепотама Југоисточне Србије, флором и
фауном ове области, вештачким и природним екоситемима, утицајем човека на природу,
унапређење и заштита природе.
СРПСКИ ЈЕЗИК
Развијање маштовитости, подстицање испољавања позитивних
емоционалних доживљаја
ИСТОРИЈА Упознавање са културним наслеђем Србије:манастирима Манасија и
Раваница,археолошким локалитетомМедијана, Ћеле кулом, Нишком тврђавом, Чегром,
концентрационим логором из Другог светског рата
ГЕОГРАФИЈА Упознавање физичко географских и друштвено географских одлика
Југоисточне Србије,Ресавском пећином, културних обележја народа који чине већину
становништва југоисточне Србије
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Развијање позитивног односа према игри, тимском раду
ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА :
Према Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи на
основу одлуке Националног просветног савета донетог 24.08.2о10.год. екскурзија се
организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање
60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и
задатака.
ПЛАНИРАНИ САДРЖАЈИ:
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ :
Носиоци припреме, организације и извођења екскурзије
Директор школе : Љиљана Мијић
Стручни вођа пута : __________________________
Одељењске старешине 7.разреда
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Крај септембра или током октобра школске 2021/22.године.
Полазак ће бити испред школе у 8 часова, а повратак сутрадан око 20 часова.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА: два дана
ПУТНИ ПРАВАЦ:Батајница ( школски објекат ) – манастир Манасија-Ресавска пећинаманастир Раваница- Ниш( Чегар,Медијана, Нишка тврђава, Ћеле кула, Концентрациони
логор из Другог светског рата,)- - Батајница
Садржај посете:
1.дан БАТАЈНИЦА - Полазак испред школе у 08,00 сати. Долазак и посета манастиру
Манасија.
Манастир Манасија, задужбина је деспота Стефана Лазаревића, сина кнеза Лазара и
књегиње Милице. Градњом манастира са храмом Свете Тројице деспот је желео да за свог
живота, у традицији задужбинарства Немањића и свога оца, подигне себи гробну црквумаузолеј у коме ће бити сахрањен.
Сложене политичке и економске прилике претходиле су градњи манастира. Србији је
после Косовске битке претила стална опасност од најезде Турака са југа, а истовремено је
била изложена и притисцима Угарске са севера. Књегиња Милица је улагала много труда,
мудрости и вештине да сачува државу. Дочекавши пунолетство сина препустила му је
српски престо, а она се повукла у манастир одакле је наставила да му помаже у управи
земљом.
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Наставак пута према Ресавској пећини и њен обилазак.
Спада међу највеће и најлепше пећине у Србији..Представља једну од најстарије
испитаних пећина, стара је око 80 милиона година. Пећина је истражена до 2850 метара, а
део за туристички обилазак је дуг 800 метара. Ресавска пећина има статус заштићеног
споменика природе, укључујући и непосредну околину површине 11 хектара.Накит који се
налази у пећини процењује се на 45 милиона година. Унутрашњост пећине је богата
бројним и разноврсним дворанама, каналима, галеријама, стубовима, сталактитима,
сталагмитима, драперијама и окамењеним водопадима. Због богатства и разнобојности
накита Ресавску пећину зову још и „Ресавска лепотица“.

Наставак пута према манастиру Раваница. Манастир Раваницу, са црквом посвећеном
Светом Вазнесењу Господњем, сазидао је Свети кнез Лазар између седамдесетих и
осамдесетих година 14. века. После Косовске битке и Лазареве погибије, на Видовдан
1389. године, и преноса његових моштију из приштинске цркве Вазнесења у Раваницу
1392. године, манастир постаје место ходочашћа и жижа око које се ствара култ кнеза
Лазара, косовског мученика, а затим и његових сабораца. Осим овог, створена је традиција
Раванице и као културног центра у коме се негује писана књижевност, а око манастира се
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плело и усмено стваралаштво. Велики, ако не и највећи број у свету познатих народних
песама посвећен Косову и косовским јунацима настао је уз Раваницу.

Вожња до Ниша.
Посета споменику на брду Чегар.
На месту на коме се налазио шанац Стевана Синђелића и његових војника подигнут је
споменик у облику куле –симбол војног утврђења (1927). Битка на Чегру се одиграла у
пролеће 1804. Године, под вођством војводе Стевана Синђелића. Ослобођење Ниша, као
стратешки важног места, био је један од главних циљева устаника. Око 16.000 српских
војника је утврђивало положаје и спремало тактику за напад на Ниш. Војвода Стеван
Синђелић са својих 4000 устаника бира најистуренију тачку, на брду Чегар, 6 километара
од града. Неслога међу војводама и одсуство очекиване помоћи руске војске довели су до
тога да српски устаници оклевају са почетком битке за ослобођење града. За то време,
Османлијама стиже помоћ са територије целог Балкана. Све то узроковало је да у зору
31.маја 1809.године османлијска војска нападне положаје на брду Чегар. Битка је трајала
целог дана, а дупло бројније и боље наоружане Османлије нису успеле да до сумрака
сломе отпор Срба. Крајем дана, војни заповедник Хуршид-паша подземним путем који
води од Тврђаве до северозападног дела Чегра шаље нове 4000 војника, који су успели да
удју у Синђелићево утврђење. Од густине османлијских војника српски борци више нису
могли да користе ни кубуру, ни мач – једино оружје били су им зуби. Увидевши да против
овако велике силе нема баш никакве шансе, Синђелић наређује да се изврши припрема
барутане. Он окупља своје саборце и ослобођа их устаничке заклетве, дајући им
могућност да напусте Чегар. Ниједан устаник није напустио војводу, остали су с њим да
заједно бране српску част. Пред сам залазак сунца Синђелић изводи херојски подвиг –
пустивши да се што већи број Османлија окупи око њега, вади кубуру, пуца у барутану и
цело утврђење, велики број противничких војника, саборци и он лете у ваздух. Експлозија
је означила крај неравноправне борбе.
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После обиласка Чегра, долазак у хотел, смештање у собе, вечера, дискотека, ноћење.
2. ДАН- Доручак. Обилазак Ниша- Медијане, Концентрационог логора, Ћеле куле .
Обилазак Ћеле куле.
После чегарске битке Турци су желели да се на најсвирепији начин освете српском
народу. Они су на периферији Ниша, на путу који води ка Цариграду, одлучили да
подигну кулу од глава изгинулих српских војника. Турски заповедник Ниша од 1809 –
1812, Хуршид паша, наредио је Србима ћурчијама да одеру главе и коже испуне памуком.
За то им је плаћао по 25 гроша. Коже испуњене памуком послате су султану у Цариград, у
знак победе. Од лобања je подигнута Ћеле – кула, што на турском језику значи кула од
људских лобања. Ћеле – кула је четвороугаоног облика, висине око 4 метра. Главе су биле
окренуте напоље, а биле су утврђене кречом и песком. Било је 952 лобање, у 14 редова са
сваке стране.

Обилазак Медијане.
Античко насеље Медијана представља јединствен комплекс настао у време Константина
Великог (306 – 337) и његових синова. Насеље је уништено у провали Хуна 441 – 443.
године, а простор Медијане био је поново насељен, али у много мањем обиму тек у
средњем веку.
Медијана је била царска вила изграђена и за уживање и обављање државних послова, али
и као пољопривредно имање. Значај Медијане може се сагледати кроз резиденцијалну,
административну, економску и сакралну функцију. Резиденцијални део чине објекти са
богато декорисаним архитектонским украсима, мозаицима, фрескама и скулптурама.
Економски део чине већи број радионица и магацина за чување робе. Сакрални део чине
две ранохришћанске цркве.
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Затим обилазак Концетрационог логора из Другог светског рата.
Концентрациони логор на Црвеном крсту представља један од малобројних сачуваних
фашистичких логора у Европи, који и данас на аутентичан начин сведочи о страдању
комуниста, партизана, српског, ромског и јеврејског становништва за време немачке
окупације Ниша и Србије ( 1941- 1944.). Комплекс логора заузиима површину од 7 хектара
и ограђен је високим зидом и бодљикавом жицом. У њему се налази главна логорска
зграда, две помоћне приземне зграде, два торња, две осматрачнице, стражаре и чесме. У
главној логорској згради која је претворена у музејски комплекс, посетиоци могу да виде
самице, просторије у којима су боравиле групе затвореника, њихове потресне поруке на
зидовима, као и личне предмете као што су документа, писма и фотографије.

Повратак у хотел на ручак. После ручка обилазак Тврђаве у Нишу.
Старе, чврсте, високе зидине и капије нишке Тврђаве, које се од прве половине 18. века
уздижу на десној обали Нишаве, убрајају се међу најлепше и најбоље очуване на средњем
Балкану. Историја утврђења на овоме месту почиње у 1. в.н.е. када су римске легије
утирале пут новој светској цивилизацији. Грађена од стране Римљана, Византинаца и
Срба, тврђава је рушена и обнављана више пута, да би јој коначан изглед дале Османлије
1730. године. Ниш је један од ретких градова у свету са импозантном тврђавом у најужем
центру чије се тежиште није померало током два миленијума. Осим добро очуваних
масивних камених зидина и капија, у Тврђави се могу видети бројни остаци бурне нишке
историје.
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Након ове посете полазак за Батајницу.
БАТАЈНИЦА - Долазак у вечерњим сатима.
НАПОМЕНА:
Хотел у категорији три звездице, смештај у двокреветним,
трокреветним и четворокреветним собама, дискотека у хотелу, 1 гратис на 15
плативих ученика, 50% гратис за децу радника школе, 50% гратис за другог
близанца. За активности које се не буду реализовале вратити новац родитељима .
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Техничка организација и начин финансирања ће се обавити по одлуци Савета
родитеља и органа управљања школе.
ПЛАН ДЕЖУРСТВА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА :
За време путовања и боравка ученика на екскурзији организовано је стално дежурство
наставника . Наставници ће дежурати и надгледати све планиране активности у циљу
остваривања планираних васпитно-образовних циљева и задатака садржаја ексурзије и
безбедности све деце. Наставници ће бринути о здрављу и безбедности све деце.
Руководилац одељенског већа:
Јованка Вујаковић
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9.10 Програма и план тродневне екскурзије ученика 8. разреда за
шкoлску 2021/22. годину
САДРЖАЈ ПРОГРАМА :
Образовно-васпитни задаци екскурзије и задаци програма
Садржаји којима се постављени циљеви остварују
Планирани обухват ученика
Носиоци предвиђених садржаја и активности
Путни правци
Техничка организација и начин финансирања
План дежурства ученика и наставника за време путовања
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Циљеви:
Непосредно упознавање појава и односа у друштвеној и природној средини, упознавање
културног и духовног наслеђа.
Посетом историјских споменика и природних лепота Србије развити код ученика
позитиван однос према националним, естетским и културним вредностима.
Развијање позитивних социјалних односа, подстицање развијања бриге о себи и другима,
усвајање различитости и осећаја за толеранцију.
Примена знања стеченог непосредном опсервацијом природе, културних и историјских
споменика.
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе су :
Савлађивање и усвајање дела наставног програма примереног узрасту ученика
непосредним упознавањем садржаја више наставних предмета
Продубљивање,проширивање и обогаћивање знања и умења ученика
Упознавање културног наслеђа
Неговање солидарности,хуманизма,другарства и осећања заједништва
Успостављање непосреднијих односа између ученика и наставника
Развој ученика за очување и заштиту природе и знаменитости, правилно провођење
слободног времена
Развој и практиковање здравих стилова живота
Уочавање и анализирање појава и односа у друштвеној средини-природи.
Подстицање самосталности ученика
Проучавање објеката и феномена у природи
Упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева
САДРЖАЈИ КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРИТИ
Садржаји тродневне екскурзије ће се остварити на основу наставног плана и програма
образовно-васпитног рада и школског програма који је саставни део Годишњег плана рада
школе за шк. 2021/22.
Садржаји из наставних предмета (према наставном плану и програму)
БИОЛОГИЈА Упознавање са природним лепотама Ђавоље вароши, Панчићевог врха,
Копаоника, са флором и фауном области, утицајем човека на природу, унапређењем и
заштитом природе.
СРПСКИ ЈЕЗИК Развијање маштовитости, подстицање испољавања позитивних
емоционалних доживљаја.
ИСТОРИЈА Упознавање са културним наслеђем Србије, обилазак Ћеле куле, логора
Црвеног крста, Медијане и Чегра, манастира Копорин и цркве Покајница.
ГЕОГРАФИЈА Упознавање физичко географских и друштвено географских одлика.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Развијање позитивног односа према игри, тимском раду.
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ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА :
Према Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи на
основу одлуке Националног просветног савета донетог 24.08.2010.год. екскурзија се
организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање
60%
ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака.
ПЛАНИРАНИ САДРЖАЈИ:
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ :
Носиоци припреме, организације и извођења екскурзије
Директор школе : Љиљана Мијић
Стручни вођа пута : __________________________
Одељењске старешине 8.разреда
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Крај септембра, почетак октобра школске 2021/22.године.
Полазак ће бити испред школе у 8 часова, а повратак прекосутра око 20 часова.
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА: три дана
ПУТНИ ПРАВАЦ :Батајница (школски објекат) – Ниш (Ћеле кула, логор Црвеног
крста,Медијана, Чегар, нишка тврђава) – Нишка бања – Брзеће - Ђавоља варош –
Панчићев врх– ТЦ Копаоник – манастир Копорин – црква Покајница – Батајница
САДРЖАЈ ПОСЕТЕ:
1.дан - Полазак испред школе у Батајници у 08,00 часова. Путовање аутопутом ка Нишу
са једном паузом. Организован обилазак Ниша и Нишке бање са локалним водичем:
обилазак Ћеле куле (Представља јединствен споменик у светским размерама. Некада се
налазио ван града, на Цариградском друму, а сада је у самом граду, на булевару Браће
Тасковић. Кула је подигнута од лобања српских ратника, погинулих на Чегру, код Ниша, у
бици која се одиграла 31. маја 1809. године.), логора Црвеног крста (Концентрациони
логор „12. фебруар” (Црвени крст) је један од малобројних сачуваних фашистичких
логора у Европи, који на аутентичан начин сведочи о страдању грађана у Другом светском
рату.), Медијана (предграђе античког града Naissusa) и Чегра. У Нишкој бањи следи
кратак предах, обилазак и освежење. Долазак у хотел у касним поподневним сатима.
Смештај, вечера, дискотека, ноћење.
2.дан - Доручак. Одлазак до Ђавоље вароши и обилазак уз пратњу локалног водича.
Повратак у хотел на ручак. Поподне је предвиђено за рекреативне активности. Вечера,
дискотека, ноћење.
3. дан – Доручак. Одлазак до Панчићевог врха, обилазак ТЦ Копаоник. Раније
организован ручак у хотелу. Наставак путовања аутопутом ка Београду. У околини Велике
Плане обилазак манастира Копорин и цркве Покајнице. Долазак испред школе у
Батајници око 20 часова.

227

Годишњи план рада основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2020/21.годину

Услуга укључује:
- два пуна пансиона у хотелу на Копаонику који испуњава следеће услове:
-хотел са 3 или више звездица,
-собе са купатилом од двокреветних до четворокревитних и физички одвојене од
соба других гостију хотела.
-дискотека у склопу хотела
-коришћење дискотеке само за ученике наше школе.
-превоз високоподним туристичким аутобусом са пратећом опремом (клима, ТВ,
ДВД) и комплетном документацијом за превоз деце
-улазнице за све наведене обиласке, као и за дискотеку
-попуст за децу радника школе 50%
-попуст за близанце 50%
-осигурање и боравишну таксу
-туристичког пратиоца
-лекарску заштиту 24 часа (од уласка у аутобус испред школе до изласка из њега по
повратку са тродневне екскурзије)
-у случају нереализованих посета деци ће бити враћен новац
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Техничка организација и начин финансирања ће се обавити по одлуци Савета
родитеља и органа управљања школе.
ПЛАН ДЕЖУРСТВА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА :
За време путовања и боравка ученика на екскурзији организовано је стално дежурство
наставника. Наставници ће дежурати и надгледати све планиране активности у
циљу остваривања планираних васпитно-образовних циљева и задатака садржаја
екскурзије. Наставници ће бринути о здрављу и безбедности све деце.
Руководилац одељенског већа,
Стеван Месаровић
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10. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
10.1 План рада стручног тима за инклузивно образовање за школску
2021/22. годину
Општи циљ: унапређивање квалитета живота деце / ученика са потешкоћама,
талентоване деце као и деце из социлано маргинализованих група, подстицање развоја све
деце уз девизу ''школа по мери детета''
Специфични циљеви:
1. Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи
2. Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама,
талентоване и маргинализоване деце
Задаци тима за инклузивно образовање
1. Доношење плана и програма рада
2. Организовање активности на основу програма
3. Сарадња са интерресорном комисијом
3. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и потреба
за додатном подршком
4. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и евалуација
5. Вредновање остварености и квалитета програма рада
6. Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика
7. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју
8. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметљама у развоју
9.Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног
усавршавања наставника
АКТИВНОСТ
Израда плана и програма
ИО за школску 2021/22.
Упознавање стручних
тела са специфичностима
ученика са посебним
потребама
Формирање и планирање
рада Тимова за израду
ИОП-а

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ

Искуствена анализа

Чланови тима

VIII

НВ, анализа потреба
ученика на основу утисака
и искуства наставника

Одељењске старешине,
наставници, учитељи,
стручни сарадници

IX- X

ПЕДАГОШКИ
КОЛЕГИЈУМ, анализа
предлога за рад ученика по
ИОП, формирање тимова.
Договор о начину и
динамици рада тимова, о
начину израде ИОПа и
начинима праћења и
извештавања о
напредовању ученика

Чланови педагошког
колегијума, стручни
сарадници, чланови
тима за ИО тимова за
израду ИОПа

VIII -X
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Област: ИНФОРМИСАЊЕ И ПРОМОЦИЈА ИО
Буђење свести ученика о
Стручо предавање на
потребама ученика који
Ученичког парламенту
раде по ИОПу
Израда паноа
Буђење свести родитеља
о праву деце на редовно
школовање и потребама
ученика

Чланови тима за ИО,
психолог, педагог,
чланови ученичког
парламента
Чланови тима за ИО,
психолог, педагог,
чланови ученичког
парламента

Стручно предавање на
родитељским састанцима.
Укључивање ученика и
њихових родитеља у
заједничке активности
школе
Област: СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Стручно предавање: Рад с Упознавање наставника са Психолог
децом са поремећајима
профилом ученика са
менталног здравља
посебним потребама
Подстицање наставника за Прикупљање литературе
Чланови тима за ИО
коришћење стручне
неопходне за иклузивни
литературе
рад
Област: ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Прикупљање информација Предлагање ученика за
Одељењске старешине
о ученицима за рад по
ИОП. Анализа постигнића Чланови Тима за ИО
ИОПу
и потреба предложених
ученика. Анализа
извештаја Интерресорне
комисије
Израда базе података,
Индивидуални разговори
Психолог
ученици с посебним
стручних сарадника са
Педагог
потребама
наставницима, учитељима
Тим за ИО
Формирање базе података
Добијање сагласности
Разговор са родитељима
Одељењске старешине,
родитеља
идентификованих ученика. Чланови Тима за Ио,
Указивање на потребе и
родитељи
истицање користи од
идентификованих
примене ИОПа
ученика
Област:ИЗРАДА И ПРИМЕНА ИОПа
Формирање подтимова за Формирање тимова од
Чланови тима за ИОП,
израду и примену ИОПа
одговарајућих наставника
предметни наставници,
и стручних сарадника,
стручни сарадници
родитеља
Израда ИОПа за
Прикупљање информација Чланови тима за ИОП,
идентификоване ученике
и израда педагошких
предметни наставници,
профила идентификованих Стручни сарадници,
ученика. Размена
родитељи
мишљења на основу
педагошког профила
ученика. Осмишљавање
активности везаних за
напредовање ученика
Примена ИОПа у
Израда и припрема
Предметни наставници
одељењима
материјала које садрже
задатке за ученике који
раде по ИОПу. Праћење и

IX, XII, III

IX
Током
године

IX
Током
године

IX- X

Током
године

IX- X

IX

X

IX
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евидентирање потреба
ученика. Евидентирање
проблема током
реализације плана.
Област: ПРАЋЕЊЕ И КОРЕКЦИЈЕ
Реализација планираних
Анализа планираних и
активности
остварених задатака
увидом у припреме
наставника и радни
материјал ученика. Посета
часова у одељењима где се
ради по ИОПу
Напредовање ученика
Анализа постигнућа
ученика
Израда новог ИОПа

Извештавање педагошког
колегијума
Извештавање разредних
већа

Чланови тима за ИО,
чланови подтимова,
стручни сарадници

На
месечномтромесечном
нивоу

Предметни наставници,
Чланови Тима за ИО

На
месечномтромесечном
нивоу
На
месечномтромесечном
нивоу

Корекција ИОПа уколико
ученик није савладао
планирано. Израда новог
ИОПа уколико је ученик
напредовао
Подношење извештаја о
напредовању ученика са
посебним потребама

Чланови Тима за ИО
Чланови подтимова

Подношење извештаја о
напредовању ученика са
посебним потребама

Чланови подтимова

Чланови Тима за ИО,
чланови подтимова

На
месечномтромесечном
нивоу
На
месечномтромесечном
нивоу

Координатор тима:
Марија Симић, педагог
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10.2 Годишњи план и програм рада у продуженом боравку првог и
другог разреда за школску 2021/22. годину
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
Продужени боравак подразумева организоване активности, како за поједине
васпитно-образовне групе тако и за школу у целини. Сходно томе, продужени боравак има
следеће задатке:
ПЕДАГОШКИ ЗАДАТАК продуженог боравка подразумева да се ђацима обезбеди
адекватно место за организовано учење, вежбање, одмор, рекреацију и друга разноврсна
слободна занимања.
ПСИХОЛОШКИ ЗАДАТАК продуженог боравка подразумева да се осигура правилан и
несметан ритам рада и одмора, да су све активности у складу са дечјим интересовањима и
потребама, где је њихов живот без напетости, стресова, конфликата...
СОЦИЈАЛНИ ЗАДАТАК је уско повезан за потребе младе породице. Повећани животни
стандарди запослених родитеља удаљују их од породичног живота. Дете је, понекад,
препуштено само себи. Продужени боравак треба да буде место које замењује дететов
дом.
Сви ови задаци везани за продужени боравак не могу се посматрати одвојено. Они
су тесно повезани и чине јединство.
ФОРМА ОРГАНИЗОВАЊА РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ПРВОГ РАЗРЕДА
С обзиром на сталну тенденцију повећања, из године у годину, потребе родитеља
за укључивање ученика у продужени боравак, постоји све више облика рада у савременој
школи везаних за продужени боравак.
У зависности од броја ученика и саме организације школе могуће је оформити
хомогене или хетерогене васпитне групе.
У нашој школи продужени боравак је организован у хeтерогеним групама.
МОДЕЛИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
Постоји више различитих модела организовања васпитно-образовних активности у
продуженом боравку. Који ће се модел примењивати зависи од избора школе сваке
школске године, односно од просторних и материјалних могућности.
За школску 202122. годину важе четири модела, прва два модела важе за редовну
ситуацију реализације наставе, а друга два (трећи и четврти) за ванредну ситуацију
реализације наставе.
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Први модел – преподневна смена
Време
Активности
700 -730
Пријем ученика у продужени боравак
730 - 800
Доручак
800 - 1000
Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање,
утврђивање)
1000- 1100
Слободне активности (читање, ликовна радионица...)
00- 00
11 12
Физичке активности
1200- 1230
Припрема за ручак
30
00
12 - 13
Ручак
00- 30
13 13
Припрема и одлазак на наставу
Други модел – поподневна смена
Време
Активности
1130- 1230
Пријем ученика и припрема за ручак
1230- 1330
Ручак
1330- 1530
Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање,
утврђивање)
1530– 1630
Слободне активности
30
00
16 - 18
Физичке активности и одлазак кући
Трећи модел – Рад са првом групом
Време
Активности
700 -730
Пријем ученика у продужени боравак
30
00
7 -8
Доручак
800 - 1000
Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање,
утврђивање) и слободне активности (читање, ликовна радионица...)
1000- 1030
Физичке активностти
30- 45
10 10
Припрема и одлазак на наставу
1045-1230
Деца су на настави
30
30
12 - 13
Припрема за ручак и ручак
30- 30
13 15
Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање,
утврђивање)
30
30
15 – 16
Слободне активности
1630– 1700
Физичке активности и одлазак кући
Четврти модел – Рад са другом групом
Време
Активности
700- 800
Пријем ученика и одлазак на наставу
00
20
8 - 10
Ученици су на настави
20
45
10 - 10
Физичке активности
1045– 1230
Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање,
утврђивање) и слободне активности (читање, ликовна радионица...)
1230– 1330
Припрема за ручак и ручак
30
30
13 – 15
Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање,
утврђивање)
30- 30
15 16
Слободне активности
1630-1730
Физичке активности и одлазак кући
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Активност

Опис активности

Самосталан рад ученика

- израда домаћих задатака из предмета: српски језик,
математика, свет око нас, музичка култура, завршавање
ликовних радова из ликовне културе
- рад на припремљеним задацима из математике, српског
језика и, ређе, света око нас у циљу вежбања, утврђивања,
учења

Слободне активности

Активности осмишљене тако да уз игру, забаву и опуштање
ученици стварају и уче нешто ново:
- активности из области литерарног стваралаштва: читање –
слушање дела из књижевности за децу, писање литерарних
радова, глума, рецитовање
- активности из области ликовног стваралаштва: цртање,
бојење, прављење различитих украсних и употребних
предмета...
- активности (радионичарског типа) у циљу васпитног рада:
бонтон за школарце, мали еколози, тајни пријатељ

Слободно време

Активности које имају за циљ одмор ученика:
- Слушање музике (дечије песме, класична музичка дела).
- Играње уз музику, музичке игре у школском дворишту.
- Игре у учионици (пантомиме, На слово, на слово...)
-Вежбе разгибавања
- Уређење паноа

ПЛАН И ПРОГРАМ ВЕЋА УЧИТЕЉА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
Септембар
- упознавање са планом и програмом рада у продуженом боравку
- предлози за унапређење рада у продуженом боравку и уређење простора за рад
- редовно вођење педагошке документације и сарадња са родитељима
- сарадња са директором школе, ПП службом и разредним старешином
Октобар
- идентификација ученика са тешкоћама у раду и пружање адекватне помоћи
-Обележавање Дечје недеље
- посета школској библиотеци (развијање љубави према књизи)
-Недеља посвећена здравој храни
- дечји бонтон (лепо понашање) – договор о реализацији тема и садржаја
Новембар
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- редовна сарадња са разредним старешином ради постизања бољих резултата
ученика
- развијање позитивних односа у одељењу кроз радионицу „Тајни пријатељ“
- анализа успеха и понашања ученика на крају првог тромесечја
Децембар
- украшавање учионице и израда паноа поводом Нове године
- постигнути резултати у напредовању ученика на крају првог полугодишта
Јануар
- Уређење паноа, литерарни и ликовни радови на тему
„Св. Сава“
- игре на снегу (организовање такмичења за ученике у продуженом боравку)
- анализа рада и реализације плана и програма у продуженом боравку на крају
првог полугодишта
Фебруар
- рад са слабијим ученицима ради постизања бољих резултата
- развијање креативности код ученика
- разговор о предстојећем празнику 8. марту
Март
- обележавање празника 8. марта (израда честитки и поклона)
-припрема за Дан школе (уређење паноа и учионице)
- организовање игара за развијање концетрације и пажње код ученика
- сарадња са ПП службом и разредним старешином
Април
- уређење паноа на тему „Пролеће“ и „Ускрс“
- сађење и нега биљака
- анализа успеха и понашања ученика на крају другог тромесечја
Мај
- сарадња са разредним старешином и ПП службом
- развијање другарских и сарадничких односа међу ученицима
- Дан екологије и здравог стила живота „ Зелена јабука “
Јун
- анализа рада и реализације плана и програма у продуженом боравку на крају
другог полугодишта
- анализа постигнутих резултата у напедовању ученика на крају другог
полугодишта.
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА У БОРАВКУ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
Начин провере исхода
Израда домаћих задатака, радни листови

Тематска област
-Припрема за почетно читање и писање
-Почетно читање и писање
- Граматика и правопис
-Књижевност
-Диктат
-Предмети у простору и односи међу њима
-Линија и област
-Природни бројеви до 100
-Мерење и мере

Усмено изражавање

-Рецитовање песме
-Препричавање текста
-Причање неког доживљаја
-Описивање- личности, природе
Уређење паноа
-Јесен
-Зима
-Пролеће
-Лето
Мала школа плеса
Игре које подразумевају самостално
узвођење
Ликовно стваралаштво-бојанке, колаж, -Моја породица
честитке, цртање, сликање, вајање
-Радови од лишћа и разнобојног зрневља
-Израда честитки
-Израда украса за јелку и учионицу
-Израда честитки и поклона за 8.март
-Портрет моје маме
-Кратки стрипови
-Бојимо ускршња јаја
-Весници пролећа
-Цветови од креп папира
-Свети Сава
-Пахуље од папира
Елементарне и друштвене игре
-Школице
-Пантомиме
-Слагалица
-Игре на снегу
-Дан-ноћ
-Топло-хладно
-Прескакање вијача
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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА У БОРАВКУ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
Начин провере исхода
Израдa домаћих задатака, радни листови

Тематска област
-Писање великог слова
-Реченице по облику и значењу
-Преписивање штампаног латиничног
текста писаним словима и обрнуто
-Сабирање и одузимање до 100
-Множење и дељење до 100
-Мерење времена
Усмено изражавање
-Читање латиничног писма
-Препричавање текста
-Причање неког доживљаја
-Рецитовање песме
-Описивање- лићности, природе
Уређење паноа
-Јесен
-Зима
-Пролеће
-Лето
Мала школа плеса
Игре које подразумевају самостално
узвођење
Ликовно стваралаштво-бојанке, колаж, -Бојимо ускршња јаја
честитке, цртање, сликање, вајање
-Правимо украсне предмете од глине
-Весници пролећа
-Цветови од креп папира
-Честитке за 8.март
-Слика за моју маму
-Свети Сава
-Радови од лишћа и разнобојног зрневља
-Пахуље од папира
-Честитке за Нову годину
-Зимски пејзаж
Елементарне и друштвене игре

-Слагалица
-Игре на снегу
-Дан-ноћ
-Топло-хладно
-Прескакање вијача
-Пантомима
Учитељице продуженог боравка
Драгана Тривковић и
Јелена Крњајић
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10.3 План тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања за школску 2021/22. годину
У следећој школској години директорка школе је планирала 9 чланова Тима и
једног представника родитеља, десетог члана. Установа може по потреби да укључи у
Тим за заштиту представнике локалне заједнице, ученичког парламента и по потреби
одговарајуће стручњаке (социјални радник, специјални педагог, лекар, представник
полиције и др.).
Задаци тима за заштиту су:
1) припрема програм заштите у складу са специфичностима установе и утврђеним мерама
за унапређивање на основу анализе стања;
2) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и
могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту;
3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за
превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања;
4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени
ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља,
злостављања и занемаривања;
5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје
одговарајуће предлоге директору;
7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија
ради свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
8) води и чува документацију;
9) извештава стручна тела и орган управљања.
Тим се увек укључује када постоји сумња да се ради о другом или трећем нивоу
вршњачког насиља и када постоји сумња да је насиље извршила одрасла особа над
дететом/учеником. Узимајући у обзир расположиве чињенице тим врши разврставање
нивоа вршњачког насиља узимајући у обзир следеће критеријуме: анализу интензитета,
степена ризика, трајања и учесталости понашања, последица, броја учесника, узраста и
карактеристика развојног периода детета, односно ученика.
Тим не спроводи васпитно-дисциплински поступак против ученика, који је у ингеренцији
директора школе али је укључен у израду оперативног плана заштите, праћење његове
реализације, евалуацију, сарадњу са другим институцијама.
Када постоји сумња да је насиље извршено од стране запослене особе, тим не спроводи
дисциплински поступак који је у ингеренцији директора установе, већ има улогу израде
оперативног плана заштите за дете/ученика. Уколико постоји сумња да је насиље
извршено од стране родитеља или трећег лица, пријава се врши надлежним органима
(полиција, тужилаштво, центар за социјални рад) и тим опет има улогу израде
оперативног плана заштите за дете/ученика и сарадње са надлежним институцијама које
спроводе поступак утврђивања чињеница и примене мера у складу са утврђеним стањем.
Уколико је насиље извршио ученик над запосленим, тим се укључује у израду
оперативног плана заштите за ученика ( активности појачаног васпитног рада са
учеником) и сарађује са другим укљученим институцијама (полиција, центар за социјални
рад и др.)
Документација Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања:
занемаривања и дискриминације садржи:
• образац пријаве насилног понашања( евиденциони лист)
• извештај чланова тима о дешавањима у установи за протеклу седмицу
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• записник са дневним редом састанка тима и предложеним мерама за актуелне
случајеве и дешавања
• евиденцију дописа за друге установе и из других установа
• изјавње ученика - учесникка у актуелним дешавањима и случајевима насиља
• праћење остваривања конкретних планова заштите другог и трећег нивоа
• укључивање родитеља
• анализе стања и извештаја.
Тим подноси извештај директору два пута годишње. Директор извештава НВ, ШО, СР.
Извештај о остваривању програма заштите је саставни део извештаја о годишњем раду
установе. Извештај садржи: анализу ефеката превентивних мера и активности и резултате
самовредновања у овој области, број и врсту случајева насиља, злостављања,
занемаривања и дискриминације, предузете интервентне мере и активности, као и њихове
ефекте. Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима у поступку
заштите ученика, осим ако је на основу закона, а на захтев суда, обавезан да их достави.
ПЛАНИРАНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ ТИМА

АКТИВНОСТ

НОСИЛАЦ

РЕАЛИЗАЦИЈА

Израда плана Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања и избор чланова
Тумачење и допуна правилника о
васпитно -дисциплинским мерама и о
понашању ученика.
На улазу у холу постављање огласне
табле за родитеље, где родитељи
добијају све потрбне информације.
Усвојити кодекс понашања ученика,
родитеља и наставника који је изложен
на зиду ходника школе и огласним
таблама.
Промовисање кућног реда за родитеље
ђака првака

Чланови тима,
директорка школе

Август 2021.

Договор око наставка реализације
националне платформе ,,Чувам те“ у
циљу информисања и едукације
запослених и родитеља континуирано
током школске године.
Избор чланова председништва ОЗ 1-8.

Наставници и
учитељи

Директор школе,
ППС, Тим

Наставници и
учитељи

Избор чланова ВТ у ОЗ ученика 5-8.
разреда
Формирање правила понашања и
реституција у ОЗ
Пријем ђака првака у Дечји савез

Одељењске
старешине
Одељењске
старешине
Одељењске
старешине
Јелена Павлица

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

Координатор,
чланови Тима за
заштиту
ученика,

Септембар, 2021.
подела на првом
родитељском
састанку
Током школске
године

Септембар, 2021.
Септембар, 2021.
Септембар, 2021.
Прва недеља у
октобру, 2021.
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потребне помоћи наставницима,
одељенским старешинама у примени
програма превентивних и интервентних
активности;
Праћење реализованих активности
одељенских заједница;

секретар,
ученички
парламент,
наставници,
директор,педагог

Новембар, 2021.

ТИМ

Током школске
године

Одељењске
старешине и ППС

На крају сваког
класификационог
периода
На крају првог и
другог полугодишта

Ажурирање сајта школе информацијама о активностима Тима;
Анализа уписа у Е-дневник и
дисциплински лист - критеријуми за
утврђивање оцене из владања
Анализа стања у школи и израда анкете
о квалитету наставе у одељењима са
наредним индексом
са
Месец обележавања борбе против
болести зависности
Обележавање међународног Дана
толеранције
Светски дан детета- радионице Шта је
то моје право и које су моје
одговорности(ЧОС)
Стручно предавање Диспанзера из
Топличке: Болести зависности
Поводом Дана школе организовати
спортске игре за ученике 1-8. разреда и
васпитавање за фер плеј навијање
Обележавање Међународног дана борбе
против вршњачког насиља ,, Дан розих
мајица“
Трибина за родитеље: прекршаји
малолетника
Анализа стања у школи и увид у
присутност насиља у школи и
сагледавање облика насиља;
Праћење у реализацији планираних
активности Тима у складу са програмом
превенције и интервенције;

Одељењске
старешине,
психолог
Славица Денић

Новембар,2021.

Наставник
грађанског Јадранка
Травица и ученици
Одељењске
старешине

Новембар, 2021.
До краја месеца
новембра

Диспанзер за
Март,2022.
ментално здравље
из Земуна
Наставници
Крај марта
физичког васпитања
Са учитељима и
наставницима

Последња среда у
марту, 2022.

МУП одсек за
малолетничку
делинкенцији
Координатор,
чланови Тима,
секретар,
представник
родитеља,
ученички
парламент,
наставници,
директор, психолог

Април, 20122.

Сарадња
са
волонтерима
и
организација активности са ученицима Студенти факултета
7. разреда на пројекту ,, Дај ми руку“
за специјалну
едукацију
Информисање НВ о активностима Тима Чланови тима,

Април, 2022.

Током првог
полугодишта
Мај,2022.
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и континуирано праћење и
унапређивање нивоа безбедности,
заштите ученика- унутрашња заштитна
мрежа

директор школе,
школски полицајац

Анализа обуке ,,Чувам те“ и њен значај
Полазници и Тим
у раду за полазнике
Конституисање Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања;
Израда годишњег програма рада Тима за
заштиту ученика од насиља,
Славица Денић
злостављања и занемаривања;
Анализа и усвајање извештаја о раду
Тима на крају школске године;

Мај, 2022.

Јун,2022.

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ:
Школа:
1. прати остваривање програма заштите;
2. евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа;
3. прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа;
4. анализира стање и извештава.
Одељенски старешина бележи насиље на првом нивоу, прати ефекте предузетих мера и
подноси извештај тиму за заштиту.
Укључивање тима за заштиту је на другом и трећем нивоу. Све службене белешке у вези
са насиљем води, чува и анализира за потребе установе психолог или педагог.
Тим подноси извештај директору два пута годишње.
Директор извештава орган управљања, савет родитеља и ученички парламент.
Извештај о остваривању програма Тима заштите је саставни део годишњег извештаја о
раду школе и доставља се Министарству просвете.
Ради свеобухватног увида, потребно је анализирати укупне податке (број, облике
насилног понашања и предузете мере) достављати стручној служби, Тиму и директору
школе.
У обрасце се уписује: шта се догодило, ко су учесници, како је пријављено насиље, какве
су последице, шта се предузело, на који начин су укључени родитељи, разредни
старешина, стручна служба, професионалци из других институција, као и начини на који
ће ситуација бити праћена итд.
Документација треба да се чува код стручне службе или директора, поштујући принцип
поверљивости података.
План урадила специјални педагог Славица Денић
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10.4 План рада Тима за професионалну оријентацију за школску 2021/22.
годину
Циљ професионалне оријентације је развијање спремности ученика да стичу знања
и искуства о себи и свету рада, објективно процењују своје потребе, способности,
интересовања и особине личности у односу на захтеве жељених занимања и могућности
запошљавања и да на основу тога доноси реалне одлуке о избору одговарајућих занимања.
Задаци професионалне оријентације оствариваће се кроз све облике образовно –
васпитног рада, а кроз три нивоа:
 први ниво - за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда
 други ниво - за ученике петог и шестог разреда
 трећи ниво – за ученике седмог и осмог разреда.
Општи задаци професионалне оријентације су:
 Упознавање, праћење и подстицање индивидуалних карактеристика личности
ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја
 Упознавање са светом занимања, системом средњег образовања и васпитања и
оспособљавање за самостално прикупљање информација о свету рада и занимања
 Оспособљавање за планирање личног професионалног развоја и доношење реалних
одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања
 Успостављање сарадње са ученичким родитељима и њихово оспособљавање за
пружање помои деци у подстицању и усмеравању професионалног развоја
 Успостављање сарадње са институцијама и установама које могу допринети
успешнијем професионалном развоју ученика.
Главни носиоци програма биће стручни сарадници који ће у реализацији програма
пружати сву потребну подршку наставницима и одељењским старешинама.
Посебна пажња биће посвећена ученицима 8. разреда, с циљем професионалног
информисања, саветовања и утврђивања њихових професионалних интересовања и
способности за успешан наставак школовања.
Полазећи од узрасних карактеристика ученика и користећи могућности ЧОС-а,
планирано је, поред доле наведеног Програма, да се на овом часу, по разредима, реализују
следеће теме из области професионалне оријентације:
1.
2.
3.
4.
5.

разред – Занимања људи у школи
разред - Представљање родитеља кроз свет занимања
разред - Занимања људи са којима се сусрећемо у свакодневном животу
разред – Занимање мог идола
разред - Занимања људи који су дали висок допринос развоју друштва
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6. разред – Утицај медија на формирање перцепције појединих занимања
7. разред – Модерно и / или практично занимање
8. разред – Здравље као важан фактор при избору занимања.

Планирана активност

Начин реализације

Подршка ОС у имплементацији
Програма ПО кроз реализацију
ЧОС-

Састанак са ОС.
Упознавање са
Програмом ПО.

Одабир тема за ПО са ученицима
од 1. до 8. разреда.
Договор о начинима подршке
родитељима у подстицању и
усмеравању професионалног
развоја деце.

Консултовање стручне
литературе.
Корекција плана и
програма ЧОС-а.
Родитељски састанци.
Индивидуални
разговори.
Сајт школе.

Договор око тестирања ученика
8. разреда
(ТПИ и КОГ 3)

Припрема тестова.
Информисање
Наставничког већа.
Израда распореда
тестирања.
Упознавање родитеља и
ученика.

Информисање и упознавање
ученика са појмом и значајем
ПО.

ЧОС.
Едукативне радионице.
Терматска предавања.

Договор о организовању часова
на којима родитељи школе
представљају своја занимања.

Начини упознавања родитеља са
политиком уписа у средње
школе.
Договор о тематским
предавањима за ученике 7. и 8.
разреда на тему ПО:

Одабир жељених
занимања.
Укључивање
заинтересованих
родитеља у мини
пројекат.
Реализација ЧОС-а.
Радионица.
Индивидуални
разговори.
Сајт школе
ЧОС
Израда распореда
тематских предавања.
Сарадња са ОС.

Носиоци
активност
и

Време

Педагог и
психолог
Психолог,
педагог,
одељењске
старешине

Тим за ПО

Септембар

Новембар

Психолог

Јануар

Психолог,
педагог

Фебруар

Психолог,
педагог,
одељењске
старешине
Март
Психолог,
педагог

Психолог,
педагог
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„Услови уписа у средње школе“,
„Последице погрешног избора
занимања“
„Између жеља, способности и
могућности даљег школовања“...
Анализа реализованих
едукативних радионица за
ученике 7. и 8. разреда

Едукативна радионица.

Април

Израда Извештаја – ОС.

ОС

Психолог,
педагог,
ОС 8.
разреда

Организација и начини рада са
ученицима 8. разреда који имају
проблема у професионалном
опредељивању.

Одабир школа и договор
о реализацији.
Информисање родитеља
и ученика о
манифестацији
Идентификација
ученика.
Индивидуални
разговори.
Сарадња са родитељима

Упознавање ученика са
политиком уписа у средње
школе

ЧОС.
Индивидуални и групни
рад.

Упознавање родитеља са
правилима полагања Мале
матуре

Родитељски састанак.
Савет родитеља.
Панои.
ЧОС.

Психолошка припрема и
подршка ученицима пред
полагање Мале матуре

Групна и индивидуална
саветовања.

Психолог и
педагог
Одељењске
старешине

Организација реалних сусрета

Посете фирмама и
сусрети са
представницима
појединих занимања

Тим за ПО

Упознавање стручних и
саветодавних тела са
реализацијом Програма ПО

Израда Извештаја.

Договор о реализацији
манифестације ''Сајам средњих
школа''

Психолог,
педагог
Психолог и
педагог
Одељењске
старешине
Психолог и
педагог
Одељењске
старешине

Психолог,
педагог

Мај

Током
године

Јун
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Израда плана и програма ПО за
наредну школску годину

Састанак.
Имплементација у ГПШ.

Тим за ПО
Ђурђа Шакић, психолог

10.5 План рада Тима за професионални развој за шк. 2021/22. год.

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање
компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања
посла и унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика.
Задаци Тима за професионални развој:
 јачање компетенција наставника
 унапређивање образовно-васпитног рада
 остваривање циљева и стандарда постигнућа ученика
Задаци

Активности

Анализа рада
Тима у току
школске
2020/21. године

Упознавање
Тима са
стручним
усавршавање
м учитеља,
наставника и
стручних
сарадника у
току шк.
2020/21. год.

Расподела
задужења међу
члановима
Тима и договор
о раду Тима у
шк. 2021/22.
год.

Избор
записничара и
расподела
задужења

Носиоци
активности
Координатор
Тима

Временска
динамика
Септембар

Записничар
Координатор
Тима

Септембар

Критеријум
успеха
Тим за
професионални
развој је
информисан о
активностима и
бодовима
стручног
усавршавања
учитеља,
наставника и
стручних
сарадника у
току шк. 20202021. год.
Извршена
расподела
задужења и
направљен
договор о
динамици
састајања Тима

Инструменти
праћења
Табеларни
приказ анализе
стручног
усавршавања у
установи и ван
установе

Записник са
састанка Тима
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Упознавање
чланова Тима
са годишњим
планом рада
Тима за
професионални
развој

Упознавање
чланова са
годишњим
планом рада и
анализа
Годишњег
плана
стручног
усавршавања
учитеља,
наставника и
стручних
сарадника за
шк.2021/22.

Координатор Септембар
Тима
Чланови Тима

Чланови Тима Записник са
су упознати са састанка Тима
планом рада
Тима за
шк.2021/22.
год. и
Годишњим
планом
стручног
усавршавања
учитеља,
наставника и
стручних
сарадника за
шк.2021/22.год. Електронска
база
Сви учитељи,
наставници и
стручни
сарадници
имају план
стручног
усавршавања у
установи и ван
установе за
шк.2021/22.год
Са
Записник са
документима је седнице
упознато
Наставничког
Наставничко
већа, Савета
веће, Савет
родитеља,
родитеља и
Школског
Школски
одбора
одбор

Упознавање
свих школских
органа са
извештајем и
планом
стручног
усавршавања

Упознавање
Наставничког
већа, Савета
родитеља и
Школског
одбора са
извештајем и
планом
стручног
усавршавања

Координатор
Тима
Директор

Септембар

Рад на
заказивању,
организацији и
реализацији
семинара

Позивање
аутора
семинара и
договор око
организације
и реализације
семинара

Директор
школе

У току шк.
год.

Заказани
семинари

Извештај са
одржаних
семинара
Уверења

Евиденција о
стручном
усавршавању и
извештавање
на
тромесечном

Учитељи,
наставници и
стручни
сарадници
достављају
Тиму доказе:

На крају
сваког
класиф.
периода

Постоји
евиденција о
стручном
усавршавању у
електонском
облику и у

Електронска
база и папирна
документација

Чланови Тима
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нивоу

Ажурирање
већ постојеће
електронске
базе и папирне
документације
о СУ

сертификате,
уверења,
потврде...о
стручном
усавршавању.
За све
учитеље,
наставнике и
стручне
сараднике
постоји
документациј
а која се
допуњава и
евалуира

папиру

Чланови Тима континуирано
Учитељи
Наставници
Стручни
сарадници

Постоји
електронска
база података о
стручном
усавршавању
као и папирна
документација

Увид у
електронску
базу и
портфолије
(фасцикле са
документацијом
)

Стално
стручно
усавршавање је
у функцији
побољшања
образовних
постигнућа
ученика

Извештај
стручних већа
Записник са
седница већа

Стално
стручно
усавршавање у
функцији
побољшања
образовних
постигнућа и
практичне
примене
новостечених
знања

Анализа
Стручна већа
стручног
усавршавања
са аспекта
примене
стечених
копетенција и
у функцији
побољшања
образовних
постигнућа
ученика

У току шк.
године

Стално
стручно
усавршавање у
функцији
вредновања и
самовредновањ
а рада школе

Анализа
стручног
усавршавања
у функцији
вредновања и
самовреднова
ња рада
школе

Тим за
самовреднова
ње

Јун

Стално
стручно
усаврша
вање је у
функцији
вредновања и
самовредновањ
а рада школе

Извештај Тима
за вредновање и
самовредновањ
е рада школе

Евалуација
планираног
стручног
усавршавања у
установи и ван
установе у
школској
2021/22.год.

Тим врши
евалуацију и
подноси
извештај о
осварености
плана СУ
Учитељи,
наставници и
стручни
сарадници
подносе
извештај о
остварености
личног плана

Тим за
стручно
усавршавање

Јун-август

Извршена
евалуација
плана стручног
усавршавања

Извештај о
реализованим
активностима
које су
планиране у
годишњем
плану стручног
усавршавања на
нивоу установе
као и у личним
плановима
стручног
усавршавања.

Тим за
професионалн
и развој

Извештај о раду
школе
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стручног
усавршавања
и праве план
за наредну
шк. годину
Чланови Тима за професионални развој:
1.Милица Видановић
2.Снежана Васић
3.Марта Илић
4.Лола Глођајевић Цветковић
5.Снежана Крњаја
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План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника за
школску 2021/22. годину

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање
компетенција наставника и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и
унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика.
Стручно усавршавање представља стални, плански, систематизовани и
програмирани процес а којим се обезбеђује: стицање нових и што савременијих
педагошких, психолошких методичких и дидактичких знања и усавршавање тих знања до
нивоа њихове примене у раду са ученицима и родитељима ученика, стално праћење нових
достигнућа у струци, продубљивање и развој стеченог знања из области педагогије,
психологије и методике у функцији остваривање наставних садржаја, полазећи од узраста
детета и ученика, њихових психолошких карактеристика, могућности и потреба, увођење
нових знања у образовни и васпитни рад са ученицима.
У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 64 сата
годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 20 сати право на плаћено
одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата
стручног усавршавања у школи, у оквиру својих развојних активности.
Стално стручно усавршавање наставника остварује се у активностима које школа
предузима у оквиру својих развојних активности и броја сати за сваку активност, коју
сваки наставник прати самостално путем свог личног документа за планирање и
реализацију, као и облицима стручног усавршавања ван установе у периоду од 5 година.
Стално стручно усавршавање наставника у школи, остварује се током школске
године, у следећим активностима:
1. Извођење угледних и огледних часова, односно активности са дискусијом.
2. Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом.
3. Стручна предавања/приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа,
дидактичког материјала и теме из области образовања и васпитања
4. Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих мултимедијалних
садржаја
5. Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства књиге, приручника,
наставних средстава
6. Остваривање истраживања које доприноси унапређивању и афирмацији образовноваспитног рада
7. Стручне посете и студијска путовања дефинисана Школским развојним планом,
предавања и радионице ван школе, потврђено сертификатом установе, институције,
организације
8. Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у школи:
9. Рад са студентима, менторски рад
10. Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града / општине који
доприносе унапређењу и афирмацији образовно васпитног процеса.
11. Маркетинг школе
12. Рад у радним телима и програмима од националног значаја
13. Професионална оријентација
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14. Културне манифестације
15. Активности ван школе
Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника, током школске године,
одвијаће се континуирано кроз наведене активности /Табела 1/, према плану Интерног
стручног усавршавања и програму за посету акредитованих семинара /Табела 2/, који је
сачињен на нивоу школе.
Табела 1
Активности
Практична примена знања у настави стеченог на акредитованим
семинарима, стручним трибинама...
Индивидуално усавршавање путем праћења стручне литературе и
најновијих достигнућа у оквиру струке
Индивидуално усавршавање стручних сарадника путем праћења
стручне литературе
Увођење наставника приправника у посао
Праћење најновијих достигнућа и промена везаних за струкуненаставно особље

Носиоци
Наставници
Наставници
Стручни сарадници
Психолог, педагог,
спец. педагог
Наставници, ППС
Ненаставно особље

Реализација наставних часова увођењем иновација у образовноваспитни рад
( информациона техологија, методе активног учења ) уз
компаративну анализу између огледних и традиционалних часова

Тим за
самовредновање,
ШРТ, ППС

Реализација и компарација часова на нивоу стручних актива

Стручни активи

Стручна предавања на нивоу актива и наставничких већа
Праћење стручне периодике
Пријава на конкурсе за акредитацију семинара и сарадњу са ЗУОВом

Наставници,
стручни сарадници
Запослени у домену
својих послова
Наставници и
стручни сарадници

Стално стручно усавршавање остварује се, између осталог, и активностима које се
спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова
Семинари ће се похађати у складу са компетенцијама и приоритетима, према
индивидуалном плану наставника и стручних сарадника, а у складу са финансијским
могућностима Школе.
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Похађање акредитованих семинара
Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу
исказаних личних планова професионалног развоја наставника и стручних сарадника,
резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о
остварености стандарда постигнућа, задовољства ученика и родитеља, односно старатеља
деце и ученика и других показатеља квалитета образовно-васпитног рада.
Наставници који су похађали семинар или неки други облик стручног
усавршавања ван школе имају могућност и обавезу да усвојено знање пренесу колегама
на стручним састанцима у школи.
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Лични план стручног усавршавања
У јуну месецу 2021. године запослени су израдили Годишњи лични план стручног
усавршавања за школску 2021/22. годину, водећи рачуна о томе које приоритетне области
и компетенције желе да развију.
Приоритетне области:
1. Превенција насиља, злостављања и занемаривања
2. Превенција дискриминације
3. Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено
маргинализованих група
4. Комуникационе вештине
5. Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области
иновативних метода наставе и управљања одељењем
6. Сарадња с родитељима, ученицима и ученичким парламентом
Наставничке компетенције:
1. Уже стручна област
2. Поучавање и учење
3. Подршка развоју личности детета и ученика
4. Комуникација и сарадња
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10.6 План рада тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва за школску 2021/22. годину
На основу Закона о основама система образовања и васпитања који прописује да у Школи
постоји Тим за међупредметне компетенције и предузетништво, директорка школе, г-ђа
Љиљана Мијић, именовала је чланове тима: Марија Ђурић,наст. географије и руководилац
тима, Александар Тодосијевић, наст.историје, Данијела Илић, проф.разредне наставе ,Марта
Илић, наст.енглеског језика.
Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у
Републици Србији су:
1.компетенција за учење
2.одговорно учешће у демократском друштву
3.естетичка компетенција
4.комуникација
5.одговоран однос према околини
6.одговоран однос према здрављу
7.предузимљивост и орјентација ка предузетништву
8.рад са подацима и информацијама
9.решавање проблема
10.сарадња
11.дигитална компетенција
Активности које су планиране имају за циљ квалитено образовање ученика, које подразумева
солидно знање, као и развијање компетенција потребних за даље учење и лични развој,
одговорност у личном, приватном, радном и друштвеном животу и информатичком окружењу.
То подразумева активности које подстичу ученике да истражују и успостављају различите
односе међу информацијама, подацима и чињеницама из различитих области.
Школа, у складу са својом мисијом васпитања и образовања младих нараштаја, свима пружа
могућност да у њој развијају своја интересовања и задовоље своје социјалне потребе.
 Учитељи и наставници унапређују наставу користећи савремене облике наставе и ИТ
које
су
предуслов
успешних
ученика
и
наставника
у
21.веку.
Такође подстиче креативност подржава талентоване. Размена искустава, енергија,
померање граница, обогаћује комуникацију. Најважнија је комуникација и
сарадња.Лични бенефит, поделити добро у људима и надградимо себе, да бисмо
остварили своје снове....О квалитету рада у школи најбоље сведоче резултати. По њима
смо константно међу три најбоље школе у Земуну. Чињеница је да смо били рационални
и умели да закључимо у којим сегментима школских активности се истичемо.Чинимо
људима лепе ствари, подстичемо их и они верују у нас и да чинимо све да бисмо били у
друштву најбољих. Резултати су видљиви. Да бисмо одржали овај ниво постигнућа, у
школи ради велики број секција и одвијају се многобројне ваннаставне
активности.Негујемо традиционалне вредности, али уводимо и новине у наставни
процес.Наставни кадар, који је значајно подмлађен, своје компетенције усавршава сваке
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године учешћем на одговарајућим семинарима и обукама за рад на савременим
наставним средствима.
 У пројекте укључујемо и родитеље и децу (Оснаживање породице, Професионална
оријентација, Кликни безбедно...) Имамо сертификат програма УНИЦЕФА „Школа без
насиља“. Посебан фокус на превенцију и превентивне активности вршњачког насиља.
Како формирати пријатељску атмосферу у вршњачким групама, како научити
децу/ученике да конструктивно решавају конфликте, како разумеју и уважавају друге
али и своје потребе и границе, које технике можемо користити у циљу развијања
асертивности код деце/ученика...
 Пратећи европске стандарде увели смо интерактивне (паметне) табле и опремили два
дигитална кабинета. Свака учионица има компјутер и приступ интернет: Коришћење
рачунара за припрему ефективније наставе. Користећи рачунар ученик треба да је
активан, да истражује, допуњује учење.Учитељ/наставник мора да креира средину, која
подстиче учење, пратећи интересовања и потребе деце, негујући учење у групи.Фокус је
на креативности и машти...подстицати креативност.
 Основно правило којег се придржавамо од првог сусрета са ђацима јесте стварање
позитивне климе, да се осете важним, тј.орасположити ђаке, одобровољити, насмејати,
јер само такви су спремни за усвајање нових знања и богаћење личних искустава.
 Развијамо предузетничке вештине, креативности, стваралачко мишљење и надахнуће,
покретање, организовање и иновирање. Учење и развијање функције знања је предуслов
за развој предузетничких вештина, независно од тога да ли таленат постоји или не.
Предузетништво и пројектна настава су неодвојиве целине.
 Инклузивни модел образовања омогућио нам је да свако дете укључимо у образовни
систем, који је врло често ригидан и крут према њима. Тренинг наставника не обухвата
обуке за рад са децом са сметњама у развоју, те су наставници принуђени да се свако на
себи својствен начин суочава са нимало лаким проблемом. Свако према својим личним
могућностима покушава да постане успешан медијатор између система с једне и ученика
с друге стране.
У раду са децом улажемо много љубави и важна нам је отворена комуникација у којој владају
поштовање и поверење. Свако дете има право да детињство и школске дане проводи окружено
пријатељством и љубављу.
Пројекат ,,Средом у Бранку“ колектив својом активношћу подстиче, афирмише и унапређује
рад са децом у њиховом слободном времену у оквиру секција, ансамбала, клубова у центрима
за одмор и рекреацију, у организацијама и институцијама за децу у различитим подручјима
дечије духовности и друштвене бриге о деци,стварајући позитивно јавно мњење у корист деце и
њихових потреба.
Активности предложене овим пројектом засноване су на добровољном опредељењу коришћења
слободног времена, могућности избора сваког детета, а у циљу позитивног утицаја на развој и
васпитање деце.
Реализацијом овог прогама желимо да допринесемо програмски осмишљеним и организованим
активностима ученика наше школе, јачању улоге и значаја родитеља, наставника и васпитача у
остваривању програма за слободан и свастран развој личности и потреба детета .
Реализоваћемо изложбу слика и радионице са Домом пензионера из Нових Бановаца.
Верујемо да заједно/ удруженим снагама/ можемо да осигурамо осмех сваког детета и старих
лица створимо услове за одрастање у здравој средини која ће му омогућити напредовање сваког
дана све више.
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-Имамо десетогодишње искуство у УНИЦЕФ-овом пројекту „Школа без насиља“. Желимо да
истакнемо значај и потребу заједничког и усклађеног деловања школе, породице и локалне
заједнице у настојању да потпуно очистимо наше учионице од насиља и да овај програм
богатимо даље.
-Развоју детета доприносе ваннаставне и ваншколске активности. Најважније је придобити децу
и квалитетно им организовати време, не дозволити им да се изгубе у досади и доколици.
Наставак пројекта ,,2000 дигиталних учионица“ у организацији МПНТР са циљем
спровођења дигитализације у образовању.15 учитеља и наставника се обучава, а прошле године
је обучено 18 учитеља и наставника.Технолошке промене намећу нам обавезу да се укључимо у
савремене токове учења, те да се императивно информатички образујемо и стечено знање у
настави применимо.
Пројекат ,,Еко-школа“
.
EKO-пројекти у организацији наше Школе:
 Формирање Еко-патроле
 Обележавање Дана без аутомобилског дима
 Рециклажни маратон:прикупљање старе хартије, пластичних боца, лименки,чепова
 Зелени фестивал – сајам екологије
 Посета другом Пупиновом ЕДУ ФЕСТ-у
 Учешће на конкурсу ,,Употреби машту, покрени рециклажу“
 Учешће на конкурсу ,,Не прљај, немаш изговор“
 Учешће на Еко-квизу ,,Прљаво, или чисто није исто“
 Енергетска ефикасност у Еко-школама, квиз поводом обележавања 5.марта, дана
Енергетске ефикасности, реализован на часовима физике, техничког и информатичког
образовања, грађанског васпитања и одељењске заједнице.
 Пројекат ,,Еко-авантура“
Настављамо успешну сарадњу са суседним школама реализујући заједничке пројекте:
Фестивал музике три батајничке школе/ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ, спортски турнири у
фудбалу и одбојци.
Чланови Клуба родитеља ОШ „Бранко Радичевић, представници родитеља из Савета
родитеља школе“ помажу да реализујемо школске активности и афирмишу позитивне
вредности против насиља.
ФОРМИРАТИ „Дечији научни клуб“. ЦИЉ: Превазилажење баријере према науци као
нечему што је тешко, неразумљиво и недостижно.
Учествоваћемо у организовању Дечијих стваралачких кампова.
У сарадњи са КУД ,,Батајница“, Туристичком организацијом Батајнице и ПАБ –ом
реализоваћемо пројекат ,,Батајничко културно лето“.
О свим догађањима у школи постоји писани траг на паноима, сајту школе или у школском
листу „Бранко“.
Пројкат ,Основи безбедности деце“ ћемо реализовати кроз часове одељењске заједнице
једном месечно са ученицима првог, четвртог и шестог разреда Школе, МУП Земун.
Наставак реализације пилот пројекта „Учионица какву желим“ који води др Снежана
Паравиња Шкрбић, учитељица одељења 3-6.
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У наставку следи план активности које су усмерене на развијање међупредметних компетенција
и предузетништво:
Aктивност

Носилац активности

Време
реализације

Молебан за успешну школску годину у
храму Рођења Пресвете Богородице –
наставници верске наставе

наставници верске наставе

Септембар

Математички квиз

Стручно веће наставника
математике, информатике,
технике и технологије

Септембар

Постављање изложби и паноа

Марија Кнежевић,

IX

Молебан за успешну школску годину у
храму Св. Јована Шангајског – Драгана
Кончаревић

Наталија Дабић
Пројекат – Едукативна шетња градом

Стручно веће учитеља

IX
X

Рециклажни маратон:
Чланови Еко-тима :

IX

Хуманитарна акција „ Деца деци“

Стручно веће учитеља

IX

Дан без аутомобила

Стручно веће учитеља

IX

Пројекат :«Покренимо нашу децу« вежбајмо сви

Стручно веће учитеља

I X , IV

Учешће на манифестацији « Дечија пијаца
« у оквиру манифестације « Дани европске
баштине «

Актив учитеља 4. разреда

IX

1. прикупљање чепова
2. прикупљање лименки
3. прикупљање старе хартије
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Планирање посета музејима и
позориштима

Посета музеја Николе Тесле

X
Стручно веће учитеља

Стручно веће наставника
математике, информатике,
технике и технологије

Учешће на конкурсима за опремање школе
рачунарском опремом
Стручно веће наставника српског
Посета Сајму књига
језика и књижевности и верске
Посета позоришту и биоскопу (наставници наставе
српског језика и књижевности)

Октобар

Октобар

Садимо дрво генерације

Актив првог разреда

X

Дечја недеља

Стручно веће учитеља

X

Угледни часови

Стручно веће учитеља

током године

Организација новогодишњих спортских Стручно веће наставника
сусрета између наставника и ученика у физичког васпитања и спорта
одбојци и фудбалу
Приредба поводом пријема првака у
Јелена Павлица
Дечији савез

Децембар

Организација спортског програма поводом Стручно веће наставника
Дана школе
физичког васпитања и спорта

Март

Уређење паноа поводом обележавања
Дана здраве хране

Стручно веће учитеља

X

Зелени фестивал

Стручно веће учитеља

X

Фестивал традиционалних колача

Стручно веће учитеља

X

Озелењавање школског простора

Чланови Еко-тима :

XI

Математички квиз „Стоји у част“

Актив учитеља другог и трећег
разреда

XI

Припрема новогодишње приредбе

Данијела Илић

XI

Посета - "Фестивал науке"

Стручно веће наставника
математике, информатике,

Децембар

X
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технике и технологије
Причешће ученика у божићном посту
(наставници верске наставе)
Квиз-такмичење Немањићи (наставници
верске наставе)

Стручно веће наставника српског
језика и књижевности и верске
наставе

Децембар

Стручно веће наставника српског
језика и књижевности и верске
наставе

Током године

Приредба поводом празника Материце
(наставници верске наставе)
Израда паноа поводом предстојећих
празника (наставници верске наставе)
Огледни час: Лингвистичка секција
(Анализа реченице 5. и 6. разред) – Анита
Петровић Богдановић
Током првог полугодишта: Припрема и
организација приредбе за школску славу
Светог Саву (наставници веронауке,
српског језика, музичке и ликовне
културе, учитељи).
Огледни час из области акцентологије на
тему Дуги и кратки акценти (пети разред)
– Бојана Брашанац
Реализација угледног часа „Поход на
Мјесец” и „Чудесна справа” Б.Ћопића
(Јунаци Ћопићевих приповедака) –
Виолета Тошић
Путујућа учионица – посетити храм
Рођења Пресвете Богородице и храм
Светог архангела Гаврила (наставници
верске наставе)
Посета Храма Светог Саве (наставници
верске наставе)
Посета музеју СПЦ (наставници верске
наставе)
Украшавање паноа поводом празника:
Божића, Светог Саве, Васкрса и већих
хришћанских празника
Наступ драмске секције у школи – Драгана
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Ступар
Учешће на активностима „Недовршена
прича” и Жири дечје критике, Пријатељи
деце Земуна – Мирјана Облаковић
Вођење рецитаторске секције и
учествовање на школским приредбама и
такмичењу у рецитовању – Мирјана
Облаковић
Учешће на литерарним конкурсима
(наставници српског језика и
књижевности)
Новогодишњи базар (изложба и продаја
предмета )
Новогодишња приредба

Стручно веће учитеља
Данијела Илић

XII
Децембар

Новогодишње украшавање хола

Актив другог разреда

XII

Посета позоришту

Стручно веће учитеља

XII

Новогодишњи маскенбал

Стручно веће учитеља

XII

Ликовни и литерарни састав на тему «
Пред ликом СВ.Саве»

Стручно веће учитеља

XII

Украшавање хола поводом школске
славе Светог Саве

Актив четвртог разреда

I

Светосавска академија

Жељка Павловић,

I

Стручно веће учитеља
Коришћење разноврсних облика и метода
рада у настави у циљу пружања помоћи
ученицима који заостају у раду и
стимулисање оних који брже напредују

II
Стручно веће учитеља

Посета позоришту

Стручно веће учитеља

II

Разумевање прочитаног, први разред

Психолошкиња

II

Актив учитеља првог разреда
Огледни час из области књижевности,
Стручно веће наставника српског
роман „Хајдук Станко” Јанко Веселиновић језика и књижевности и верске
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– Милица Бједов

наставе

Фебруар

Стручно веће наставника српског
језика и књижевности и верске
наставе

Март

Посета производно радној организацији

Стручно веће наставника
математике, информатике,
технике и технологије

Март

Ускршњи базар/фестивал колача

Стручно веће

III

Приредба поводом школске славе Светог
Саве (наставници веронауке, наставници
српског језика, наставници музичке
културе и учитељи)
Консурс/такмичење „Светосавље и наше
доба” (наставници верске наставе)
Причешће ученика у васкршњем посту
Приредба поводом Дана школе
Реализација огледног часа: „Романтизам у
српској књижевности”, 8. разред (Мирјана
Облаковић)

Украшавање хола поводом Дана школе Актив учитеља трећег разреда

III

Приредба поводом Дана школе

Наставници српског
језика,Стручно веће

III

Посете музејима и позориштима

Стручно веће учитеља

IV

Украшавање хола за Ускрс

Актив првог разреда

IV

Радионица поводом манифестације - "Мај
месец математике"

Стручно веће наставника
математике, информатике,
технике и технологије

Мај

Стручно веће учитеља

IV - V

Учешће у литији поводом Недеље
православља –

наставници верске наставе

Мај

Међународни Дечији карневал

Љиљана Мијић

V

Херцег Нови

Данијела Илић

Изложба ученичких радова од петог до
осмог из ТИО
Путујућа учионица
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Једнодневна екскурзија

Стручно веће учитеља

V

Приредба за прваке

Актив учитеља 4. разреда

VI

Завршне одељењске приредбе

Стручно веће учитеља

VI



Организација школског такмичења Данијела Младеновић,
„Најраспеванија одељенска заједница“ Милица Тишма,
Зорана Исаиловић

X



Корелација између ликовне секције
(од првог до четвртог разреда) заједно
са наставником ликовне културе
Припрема ученика за такмичење
„Златна сирена“, „Мали вокални
састави“ и „Најраспеванија одељенска
заједница“

Марија Кнежевић,
Наталија Дабић

XI

Данијела Младеновић, Зорана
Исаиловић, Милица Тишма

XI





Рад на припреми програма
обележавање Дана Светог Саве



Рад на припреми програма
обележавање Дана Светог Саве



за Јулка Кнежевић,
Данијела Младеновић

XII

за Данијела Младеновић, Зорана
XII
Исаиловић, хорска секција,
оркестарска секција, рецитатори,
ученици изборног предмета Хор и
оркестар
Припрема ученика за такмичење Данијела Младеновић, Зорана
XII
„Златна сирена“, „Мали вокални Исаиловић, Милица Тишма
састави“ и „Најраспеванија одељенска
заједница“



Општинско
такмичење Учитељ, Милица Тишма, Данијела XII
„Најраспеванија одељенска заједница“ Младеновић, Зорана Исаиловић



Припрема новогодишњих радова и
уређење простора на тему „Нова
година“
Припрема
тачака
поводом
обележавања Дана Светог Саве

Марија Кнежевић,
Наталија Дабић

XII

Данијела Младеновић, Зорана
Исаиловић

I



Општинско
такмичење
„Златна Данијела Младеновић, Зорана
сирена“ и „Мали вокални састави
Исаиловић, Милица Тишма

I



Приредба поводом обележавања Дана Вероучитељи, учитељи,
Светог Саве
наставници српског језика,
Данијела Младеновић, Зорана
Исаиловић, Марија Кнежевић,
Наталија Дабић

I
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Одабир хорског и оркестарског
програма и припрема паноа за
обележавање Дана школе
Припрема радова за наступајуће
конкурсе
дечјег
ликовног
стваралаштва
и
свих
осталих
наступајућих конкурса и активности
Припрема
ученика
за
градско
такмичење „Златна сирена“ и „Мали
вокални састави“

Данијела Младеновић, Зорана
Исаиловић, Марија Кнежевић,
Наталија Дабић
Марија Кнежевић,
Наталија Дабић

II

Данијела Младеновић, Зорана
Исаиловић, Милица Тишма

II

II



Припрема
програма
и
уређење Данијела Младеновић, Зорана
простора за обележавање Дана школе
Исаиловић, Марија Кнежевић,
Наталија Дабић

III



Градско такмичење „Златна сирена“ и Данијела Младеновић, Зорана
„Мали вокални састави“
Исаиловић
Наставници српског језика,
Обележавање Дана школе
учитељи, Данијела Младеновић,
Зорана Исаиловић, Марија
Кнежевић,
Наталија Дабић
Припрема радова поводом завршетка Марија Кнежевић,
школске године и матурске вечери
Наталија Дабић

III

Изложба радова поводом завршетка Марија Кнежевић,
школске године
Наталија

IV-VI







III

IV-VI



Посета Ботаничкој башти

Н.Ристичевић,Ј.Петровић,
Д.Лилић-наст. биологије

IX



Посета Еко сајму

Н.Ристичевић,Ј.Петровић,
Д.Лилић- наст. биологије

X



*Обележавање Дана здраве хране
*Обележавање годишњице рођења Г.Милић- наст. физике
Михајла Пупина

X

Обележавање месеца борбе против Н.Ристичевић,Ј.Петровић,
болести зависности
Д.Лилић- наст. биологије

XI



*Посета Музеју Јована Цвијића

М.Ђурић- наст.географије

XI





Посета- Фестивалу науке

Стручно веће природних наука

XII






*Обележавање Дана борбе против Н.Ристичевић,Ј.Петровић,
сиде
Д.Лилић- наст. биологије
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*Посета Етнографском музеју

М.Ђурић-- наст.географије

XII



Посета Заводу за заштиту природе

Н.Ристичевић,Ј.Петровић,
Д.Лилић- наст. биологије

IV



Посета—Музеј хлеба Пећинци



Час пројектне наставе—Од зрна Стручно веће природних наука
пшенице до хлеба

IV



Организовање
Николи Тесли

IV



*Организовање- Квиз знања из Стручно веће природних наука
области природних
наука и
историје за ученике 7.разреда

V



*Посета Конаку кнеза Милоша

V

Посета заштићеном
Засавица

квиза

–Знање

природном

о Г.Милић-- наст. физике

М.Ђурић-- наст.географије

добру Стручно веће природних наука

V



Учешће на конкурсу ''Лик Русије'' у Наст. Руског језика
организацији
Руске
школе

Октобар 2021.

Међународно такмичење ''Willkommen’’

Наст. енглеског језика

Новембар

Посета Руском дому – наставници руског
језика – Годишњи концерт ученика
основних школа
Масленица у Бранку – наставници руског
језика

Наст. Руског језика

Децембар

Наст. Руског језика

Март

Конкурс – Годишњи међународни
фестивал руског језика у организацији
московског центра за квалитет образовања
Енглеско-руски рецитал – Стручно веће
страних језика
Посете позоришту, музеју, галерији,
коцерту...
Учествовање на такмичењима из свих
предмета која су у организацији
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја

Наст. Руског језика

Март

Наст. Руског и енглеског језика

Април

Предметни наставници

Према
календару
такмичења
Руководилац тима,
Марија Ђурић
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10.8. План спровођења и анализе завршног испита
Садржаји рада/активности
Континуирано праћење и
презентовање расположивих
информација о завршном испиту
Обука запослених за примену
образовних стандарда и завршни
испит (организација, дежурство,
преглед тестова и сл.)
Упознавање ученика са образовним
стандардима за крај обавезног
образовања и начином провере
њихове остварености на завршном
испиту
Набавка збирки задатака за завршни
испит, Информатора и Конкурса
Информације за ученике осмог
разреда

Пробни завршни испит

Ученици којима је потребна додатна
подршка током припреме и
полагања завршног испита

Сукцесивно уношење података о
ученицима осмог разреда –
генералије, оцене 6, 7. и 8. разред у
јединствени програм

Начин остваривања
Флајери за ученике,
штампани материјали за
ОС и наставнике
Информисање, договор

Носиоци
Чланови
Тима

Време
Током године

координатор,
директор

Друго
плугодиште

Часови редовне и
припремне наставе
српског ј., математике,
историје,
географије, биологије,
физике и хемије
Прикупљање броја
ученика, поручивање,
дистрибуција
Огласна табла за
информације о ЗИ и
упису у средњу школу,
проверу
података и др.
Спровођење, анализа
остварености стандарда
по предметима, доношење
акционог плана за
унапређивање
Евидентирање и
пријављивање ученика
за мере афирмативне
акције и Окружну
здравствену комисију,
израда
индивидуалних планова
подршке, давање
мишљења
о ученицима, сарадња
са родитељима
Сарадња са ОС,
уношење података,
сарадња са
окружним
координатором за упис у
СШ, проверавање

Предметни
наставници

Током другог
полугодишта

ОС, директор, Друго
секретар
полугодиште
Координатор Друго
полугодиште

Педагог, ОС,
предметни
наставници,
директор

2526.03.2022.

психолог,
координатор

Од априла

координатор,
ОС

Од априла
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података

„Водич за избор занимања, завршни
испит и упис у средњу школу“
Упознавање са Приручником за
спровођење завршног испита

Начин полагања завршног испита –
техничка процедура полагања
Прибављање лекарских уверењa

Општи родитељски састанак
Формирање Школске комисије,
избор
наставника који иду на дежурство,
прегледање тестова и решавање
приговора
Припрема за полагање завршног испита

Спровођење завршног испита,
прегледање тестова,
резултати завршног испита, решавање
приговора,
уношење измена

Презентација за ученике 8.
разреда, дискусија
Анализа, израда плана
тока ЗИ, умножавање
упутстава, припрема и
попуњавање
образаца...
Обука за ученике,
ОС и наставнике
Сарадња школе са
Домом здравља

Педагог и
психолог
координатор,
директор

Мај

координатор

Мај

координатор

Мај

Информисање родитеља о
начину полагања ЗИ и
упису у СШ
Договор на седници
НВ, информисање,
подела
упутстава и задужења,
пружање додатне
подршке и помоћи
Обезбеђивање
простора и услова,
набавка
коверата,
припрема
идентификационих
картица, израда тестова за
ученике којима је
потребна додатна
образовна подршка и
обезбеђивање посебних
услова и др.
Организација,
координирање
активностима, брига о
безбедности, вођење
рачуна о процедурама,
уношење
података у јединствени
програм...

ОС,
мај
координатор
Директор

Мај

Мај - јун

координатор, Јун
директор,
секретар,
наставници,
чланови ИОП
тимова

координатор,
директор

22, 23. и
24.6.2022.
Јун
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Листе жеља

Организовање простора,
подршка ученицима у
попуњавању листа,
уношење података у
програм, провера
података
Расподела ученика по средњим
Благовремено
школама
информисање и давање
упутстава
ученицима
Квантитативна анализа завршног испита: Сређивање и
статистичка обрада
 Приказ укупних постигнућа и
података, израда
постигнућа по предметима графикона и табела
укупно, просечно и на нивоу
појединачних задатака
 Поређење са постигнућима на
нивоу Републике, школске управе,
округа, општине
 Поређење постигнућа у односу на
пол, успех и оцене ученика,
постигнућа из претходне године,
постигнућа на пробном ЗИ
 Приказ постигнућа у односу на
области сваког предмета
 Анализа успешности решавања
задатака са основног, средњег и
напредног нивоа постигнућа...
Квалитативна анализа завршног испита Извођење закључака,
уочавање јаких и слабих
страна, утврђивање мера
за подизање нивоа
успешности ученика на
завршном
испиту, израда
извештаја и акционог
плана за
унапређивање

ОС,
координатор

јул

ОС,
координатор

Јул

Чланови
Тима

Јул - август

Чланови
Тима

Август
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10.8. План припреме приправника за полагање испита за лиценцу
ПЛАН ПРИПРЕМЕ ПРИПРАВНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦУ
Време
реализације
IX
Током
године

Садржај
активности
Утврђивање листе приправника и одређивање ментора

Носиоци
реализације
директор,
секретар
ментор,
приправник

Током
године

Присуствовање одговарајућем облику образовно-васпитног
рада ментора, а по препоруци ментора и раду других
наставника и стручних сарадника у трајању од најмање 12
часова у току приправничког стажа
Пружање помоћи приправнику у припремању и
извођењу образовно-васпитног рада

Током
године

Континуирано праћење ангажовања приправника од
стране ментора

ментор и
директор

Током
године

Пружање помоћи приправнику у припреми за
проверу савладаности програма увођења у
посао
Писање извештаја директору о оспособљености
приправника за самостално извођење образовноваспитног рада
Формирање Комисије за проверу савладаности
програма за увођење у посао

ментор

Присуствовање Комисије на часу приправника

ментор и комисија

Писање извештаја Комисије о савладаности програма за
увођење у посао

комисија

Током
године
XIII - IX
Током
године
Током
године

ментор

ментор

директор
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10.9 План и програм рада тима за обезбеђивање квалитета и развој
установе у шк. 2021/22. години















Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе се стара о :
Обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе ;
Остваривању Школског програма;
Остваривању циљева, стандарда и исхода постигнућа;
Развијању компетенција ;
Вредновању резултата рада наставника и стручних сарадника ;
Праћењу и утврђивању и резултата рада ученика .
Улога Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе у функционисању
интерног система квалитета биће посебно значајна у :
Развоју методологија самовредновања у односу на стандарде квалитета рада
установе
Коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој школе ;
Давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника, стручних
сарадника ;
Праћењу развоја компетенција наставника и стручних сарадника ( праћење
стручног усавршавања ) у односу на захтеве квалитетног образовно-васпитног
рада, резултате самовредновања и спољашњег вредновања ;
Праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате .

Садржаји рада/активности

Начин остваривања

Носиоци

Време

Формирање Стручног тима

Избор координатора,
подела задужења

Чланови
Стручног тима

Август

Плана и програма рада Стручног
тима

Анализа закона и
упутстава, предлагање,
договор, развијање
плана и програма рада

Чланови
Стручног тима

Август

Анализа резултата
самовредновања и
спољашњег
вредновања, резултата
ОВ рада у претходној
школској години,
утврђивање
критеријума квалитета
ОВ рада, динамике
праћења и начина
вредновања, развијање
акционог плана,
предстаљање акционог
плана свим актерима
ОВ рада

Чланови
Стручног тима

Први квартал

Договор о методама и
техникама, начинима
прикупљања и анализе
података, конструисање

Директор,
педагог,
психолог,
Стручни тим за

Први квартал
Према плану
самовредновања

Успостављање интерног система
квалитета рада у школи и старање
о његовом функционисању,
посебно у:

1. Развој методологије
самовредновања у односу на
стандарде квалитета рада
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установа

методолошких
инструмената,
успостављање и
развијање критеријума
и фаза самовредновања,
вредновање ефеката
акционог плана
самовредновања

самовредновање

2. Коришћењу аналитичко –
истраживачких података за
даљи развој школе

Сагледавање реалног
стања квалитета ОВ
рада и утврђивање мера
за повећање квалитета
коришћењем резултата
квантитативних и
квалитативних анализа
ОВ радa

Чланови
стручног тима

Квартално

3. Давању стручних мишљења
у поступцима за стицање
звања наставника и стручног
сарадника - вредновање
резултата рада наставника и
стручног сарадника

Давање стручног
мишљења о
кандидатима у
поступку стицања
звања уз Потпуну
примену Правилника о
сталном стручном
усавршавању и
напредовању у звања
наставника, васпитача и
стручних сарадника

Чланови
стручног тима

По потреби

4. Праћењу развоја
компетенција наставника и
стручног сарадника у односу
на захтеве квалитетног
образовно – васпитног рада,
резултата самовредновања и
спољашњег вредновања

Праћење развоја
компетенција
наставника и стручног
сарадника уз потпуну
примену Правилника о
стандардима
компетенција за
професију
наставника/стручних
сарадника и њиховог
професионалног развоја

Чланови
Стручног тима,
Стручни тим за
професионални
развој

Током школске
године

5. Праћењу напредовања
ученика у односу на
очекиване резултате

Сагледавање стања и
утврђивање мера за
напредовање ученика
након спроведеног
самовредновања,
провере остварености
стандарда постигнућа
(национални и школски
ниво), вредновања
остварености Развојног
плана, извештаја о
развијености
међупредметних
компетенција,
евалуације ИОП-а

Чланови
стручног тима,
Стручни тим за
самовредновање,
Стручни актив за
развој Школског
програма,
Стручни актив за
развојно
планирање,
Стручни тим за
ИО, Стручни тим
за развој
међупредметних
компетенција и

jануар/фебруар,
мај/јун,
након ЗИ...
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Предлагање мера за повећање
квалитета образовно – васпитног
рада

предузетништва
Чланови
стручног тима

Развијање акционих
Током школске
планова и праћење
године
ефеката њихове
примене
Начин праћења остваривања плана и програма:
Увидом у записнике са састанака Стручног тима, извештаји са седница Наставничког већа,
Педагошког колегијума, акционе планове, сајт школе, резултате праћења...

Руководилац Тима:
Љиљана Мијић, директор
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10.10 План рада тима за здравствену и социјалну заштиту ученика за
школску 2021/22.годину
„Социјалне потребе“ је појам који обухвата базичне и изведене потребе које људи могу
задовољити само у социјалној заједници и међусобној интеракцији.Као посебан вид
потреба појединца,породица и друштвених група заједничке су за све грађане у локалној
заједници.Њихово задовољење је битан услов егзистенције и социјалне сигурности
грађана.Социјалне потребе се могу задовољити изван или у оквиру услова тржишне
економије,мада је њихово задовољење најефикасније,уколико се остварује преко
специјализованих друштвених институција,служби или установа,као и путем посебних
институционализованих система права и услуга.

Садржај рада
Идентификација
ученика у
емоционалном
развоју,сазревању и
оних са тежим
породичним
проблемима,деце са
променама у
понашању,тешкоћам
а у напредовању и
деце из
депривираних
средина
Пружање подршке
деци из осетљивих
група
Праћење адаптације
ученика из
осетљивих група

Време
остваривањапр
ограма

Континуирано
током школске
године

Континуирано
током школске
године
Континуирано
током школске
године

Сарадња са
родитељима ученика
из осетљивих група

Континуирано
током школске
године

Сарадња са Центром
за социјални рад

Континуирано
током школске
године

Начин
остваривања
програма

Носиоци
остваривања
програма

На основу разговора
са
ученицима,родитељ
има и
наставницимаучитељима и
васпитачима

Наставници,
учитељи
педагог
психолог

Избор врсте
подршке
Праћење
прихваћености у
вршњачкој
групи,разреду
(комуникација,социј
ализацијa,постигнућ
а…)
Информисање
родитеља о врстама
помоћи које могу
остварити у школи
и институцијама
локалне самоуправе
Информисање
родитеља о врстама
помоћи које могу
остварити у Центру
за социјални
рад.Допуна
информација о

Одељенски
старешина,стручн
и сарадници
Одељенске
старешине,
стручни
сарадници

Секретар
школе,одељенске
старешине,
стручни
сарадници
Стручни
сарадници,
Стручњаци из
Центра за
социјални рад
општине Земун,
стручни
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материјалном
породичном
статусу.Синхронизо
вано праћење
породичног статуса
Информисање
родитеља о врстама
помоћи које могу
остварити у
Црвеном крсту

сарадници

Сарадња са Црвеним
крстом

Континуирано
током школске
године

Сарадња са
Интерресорном
комисијом

Континуирано
током школске
године

Информисање
родитеља о врстама
помоћи које могу
остварити преко
Интерресорне
комисије

Давање савета за
решавање проблема
ученика који су
настали као
последица
поремећених
породичних односа
Сарадња са
здравственим и
социјалним
институцијама које
доприносе
остваривању циља
образовно-васпитног
рада
Посредовање у
остваривању права
на материјалну
помоћ-за
уџбенике,трошкове
исхране,хуманитарне
пакете,екскурзије,нас
таве у
природи,медицинска
помагала,лечења..
Организација
Хуманитарних акција

Континуирано
током школске
године

Психолог,педагог
,учитељи,наставн
Саветодавноинструктивни рад са ици,васпитачи и
родитељима,учениц сарадници ЦСР
има

Континуирано
током школске
године

Предавања,саветода
вни разговори и
тематскоедукативне
радионице

Континуирано
током школске
године

Током школске
године

Након договора са
корисником,писање
дописа Центру за
социјални рад

На основу разговора
са
родитељима,учениц
има и наставницима

Одељенске
старешине,
психолог и
руководилац
организације
Црвеног крста
Одељенски
старешина,
Стручни
сарадници

Завод за јавно
здравље,Поливал
ентна патронажна
служба

Тим за пружање
додатне подршке
ученицима

Психолог,Ученич
ки
парламент,Настав
ници који воде
УП

Координатори тима учитељица Данијела Илић и педагог Марија Симић
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10.10.1 План рада здравствене заштите за школску 2021/22. годину
Реализација планираних активности у школи зависиће од ванредне ситуације везане за
ковид 19.
САДРЖАЈИ
Сарадња са ДЗ у вези лекарских
прегледа деце која полазе у припремни
разред
Сарадња са ДЗ у вези лекарских
прегледа деце која полазе у 1.разред

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Мај, јун
текуће школске
године
Август
текуће школске
године
Током године

НОСИОЦИ
Секретар школе,
разредне старешине

Превентива карјеса, мотивација, обука
оралне хигијене (I разред)
Правилне технике прања зуба на
моделу (I – IV разред)
Здрава храна, правилна исхрана (I – II
разред)
Чистоћа је пола здравља, болести
прљавих руку (IV разред)
Брига о телу (Заразна жутица)
(V разред)
Дрога, алкохол, дуван – превенција
болести зависности

Током године

Секретар школе,
разредне старешине,
педагог
Секретар школе,
разредне старешине
Секретар школе,
разредне старешине
Стоматолог

Током године

Стоматолог

Током године

Педијатар, учитељ

Током године

Педијатар

Током године

Патронажна сестра

Мај, 2020.

Хумани односи мељу половима –
репродуктивно здравље (V - VIII
разред)
У здравом телу – здрав дух
(V - VIII разред)
Предавање о физичким променама у
пубертету и хигијени

Мај – јун 2020.

МУП Србије
Завод за болести
зависности
Др Душица Недељковић

Редовни систематски лекарски
прегледи
Вакцинације

Током године

Током година
Током године

Наставници физичког
васпитања
Представници Always–a
Педагог школе,
Марија Симић
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10.11 План рада Савета родитеља школе за школску 2021/22. годину
Савет родитеља школе представља асоцијацију у којој су делегирани родитељи,
представници свих одељења. Он расправља и помаже у решавању свих битних питања из
живота и рада школе, и својим радом представља најважнију спону родитеља и школе.
Кроз своје облике рада и сарадњу са родитељима помаже у решавању васпитно образовних проблема: побољшање услова рада у школи, проблема успеха и дисциплине,
организовање исхране, екскурзија, излета, рекреативне наставе, одржавању објеката
зграде и друга питања од виталног интереса за живот и рад школе у целини.
У току школске 2021/22. године, Савет ће се бавити и расправљати о следећим питањима:

Време
рализације

Садржај рада

Извршиоци

Констиуисање новог Савета родитеља, избор
председника, заменика и записничара

Чланови
Савета

Разматрање и усвајање Плана рада Савета за
2021/2022. годину

Председник
Савета

Упознавање и разматрање Годишњег плана рада
школе за шк. 2021/22.

Директор

I
редовна
седница

Разматрање Извештаја о остваривању Годишњег
плана рада школе за шк. 2020/21.
Информисање о почетку рада школе, припремљеност
за нову школску годину

Директор

Септембар

Договор око новчаних потраживања од ученика
(солидарне акције, Црвени крст, дечији динар, папир
и тонер, осигурање ученика, спортски динар, чувар,
ужина, уређење школе…)

Чланови
Савета

Информисање родитеља о реализацији екскурзија и
наставе у природи и доношење одлуке о надокнади за
бригу о деци намењену наставницима који реализују
екскурзију и наставу у природи.

Чланови
Савета

Разматрање понуда за ужину

Чланови
Савета

Усвајање записника са прве седнице Савета родитеља

II
редовна
седница
Новембар

Разматрање извештаја о успеху и владању ученика и
предлог мера за побољшање истих
Разматрање извештаја о реализацији екскурзије
ученика и наставе у природи реализованих у јесењем
периоду

Директор

Чланови
Савета
Помоћник
директора
Директор
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Информација о инклузији у школи
Информације о пријему ученика првог разреда у
Дечји савез
Договор око наставка активности помоћи родитеља
школи, анализа досадашњих искустава и ефеката
Усвајање записника са друге седнице Савета
родитеља

III
редовна
седница
Фебруар

IV
редовна
седница
Април

Помоћник
директора
Руков.
Дечјег савеза
Председник
Савета, директор
Чланови
Савета

Разматрање извештаја о успеху и владању ученика на
крају првог полугодишта школске 2021/2022. и
предлог мера за побољшање истих

Помоћник
директора

Разматрање полугодишње реализације Годишњег
плана рада школе и Плана самовредновања за
школску 2021/2022.годину

Помоћник
директора

Извештај о текућим пројектима у школи

Директор

Могућност сарадње породице и школе у циљу
остваривања безбедности и заштите деце током
боравка у школи

Чланови
Савета

Однос ученика према школској имовини

Директор

Осврт на обележавање значајних датума у школи

Директор

Усвајање записника
родитеља

са

треће

седнице

Савета

Разматрање извештаја о успеху и владању ученика и
предлог мера за побољшање истих

Чланови
Савета родитеља
Помоћник
директора

Изор понуде за фотографисање ученика

Чланови
Савета родитеља

Избор понуде за матурско вече

Чланови
Савета родитеља
8. разреда
Директор

Информација о избору уџбеника за наредну школску
годину
Упознавање родитеља са значајем и реализацијом
професионалне оријентације

Помоћник
директора

Информације о завршном испиту ученика осмог
разреда

Директор

Усвајање записника са четврте седнице Савета
родитеља

Чланови Савета
родитеља
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V
редовна
седница
Јун

Извештај о успеху и владању ученика на крају
школске 2021/2022. године

Помоћник
директора

Резултати ученика на такмичењу у току године

Директор

Упис ученика 8. разреда у средње школе

Директор

Разматрање Извештаја о реализацији екскурзије
ученика и наставе у природи реализованих у пролеће
2022. године
Разматрање програма екскурзија, излета и наставе у
природи за наредну школску годину

Директор
Директор,
чланови Савета

Разматрање предлога избора изборних предмета и
слободних наставних активности за наредну школску
годину

Директор

Предлагање мера за унапређивање услова рада школе
и могућности донаторства у школи

Директор,
чланови Савета

Предлог плана рада за наредну школску годину

Чланови савета

Задужена за рад са Саветом родитеља
Сузана Васиљевић, помоћник директора
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10.12 Годишњи план рада пројекта „Еко-школа“ за шкoлску 2021/22. годину
ОШ ,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ''
Браће Михајловић бр. 2
Чланови Еко одбора: Љиљана Мијић, Миланка Чабрило, Вера Бабић, Драгана Лилић, Гордана Гаврић, Нада Ристичевић, Весна Даничић, Лидија
Буловић, Данијела Илић, Снежана Васић, Ивана Филиповић Готић, Јелена Петровић, Срђан Зарић, Добрила Каблар
Координатор: Снежана Паравиња Шкрбић
Ред.
Бр.
1.

Активност
Израда
програма рада

2.

Формирање
Еко патроле

3.

Акција ,,Чеп за
осмех''

Садржај
активности
Израђује се програм
рада Еко одбора

Формирање Еко
патроле од ученика
од 1. до 8. разреда,
који ће водити,
контролисати акције
и извештавати
надлежним
наставницима и
дати пример
осталим ученицима
како треба да се
понашају.
Прикупљање чепова
за помоћ деци са

Носилац
активности
Снежана
Паравиња
Шкрбић и
чланови Еко
одбора
Еко одбор

Еко одбор,
одељењске

Учесници

Време
реализације
септембар

Записник са састанка

Ученици и
одељенске
старешине

септембар

Записник са састанка

Сви запослени у
школи, ученици

Током шк.
2020/2021.

Фотографије, подаци о
сакупљеним чеповима

Еко одбор

Напомена (извор)
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4.

5.

5.

6.

7.

8.

9.

хендикепом
Прикпљање и
одлагање хартије за
рециклажу
Ученици и
наставници наше
школе ће
бициклима,
тротинетима и
ролерима доћи у
школско двориште.
Радна акција у
Чланови локалне
локалном
заједнице позваће
простору
наше чланове Еко
патроле приликом
организовања
радних акција
Биолошка
Ученици се у току
разноврсност
излета упознају са
разноврсним
биљкама и
животињама
Очување
У уводном, или
ваздуха,
завршном делу часа
земљишта и
остваривати циљеве
воде
ЕШ
Еко базар
Организовање
продаје предмета
направљених од
рециклажних
материјала
Израда
Организовање
појединачних и изложбе свих радова
Акција
сакупљања
старе хартије
Међународни
дан заштите
озонског
омотача

старешине
Еко одбор,
учитељи и
наставници
Еко тим,
директор школе
Љиљана Мијић,
Слободан Каблар
са саобраћајном
секцијом, Марија
Кнежевић
Еко одбор

Учитељи,
наставници,
ученици
Учитељи,
наставници,
ученици

Током шк.
2021/2022.

Фотографије, подаци о
сакупљеној хартији

16.9.2021.

Фотографије, чланак на
сајту школе

чланови Еко
патроле

Током
2021/2022.
год.

Фотографије, сајт
школе, новине

Еко одбор,
Одељенске
старешине

Ученици и
одељенске
старешине

новембар

Извештаји са излета,
фотографије

Учитељи и
наставници

Учитељи,
наставници и
ученици

новембар

Припреме са одржаних
часова

Одељењске
старешина 1-4.
разреда

Ученици 1-4.
разреда и
учитељи

децембар

Чланак на сајту школе
и фотографије

Одељењске
старешине 1-4.

Ученици 1-4.
Разреда, учитељи

Децембар
2020.

Чланак на сајту школе
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10.

11.

групних радова
на тему Екошколе

и учешће на
конкурсу

Учешће на
конкурсу Екошколе
Вода и
квалитет
живота

Активности које
буду предвиђене
конкурсом
Разумевање значаја
воде као битног
чиниоца, не само
као извора живота
на нашој планети,
већ и као градивног
елемента и
животног станишта
за многа жива бића
Продаја ученичких
радова креираних од
рециклажних
материјала. Приход
намењен за
куповину садница.
Састав на тему:
Добар човек је
пријатељ свих
живих бића;
Организовање
акустичног концерта
поводом
Међународног дана
заштите од буке
Израда паноа,

12.

Ускршњи Еко
базар

13.

Еко недеља

14.

Дан планете

разреда и
наставници
техничноинформатичког
образовања
Еко одбор

и наставници

-март 2021.

Ученици,
наставници,
учитељи
Ученици 1 - 8.
разреда

Последња
недеља марта

Фотографије, сајт

март

Ликовни радови

Еко одбор и
учитељи

Учитељи и
ученици 1-4.
разреда

април

Фотографије

Еко одбор,
Милица Тишма

Сви запослени,
Ученици секције
хор и оркестар

април

Фотографије, радови
ученика

Еко одбор

Чланови Еко

22. април

Изложени панои,

Еко одбор
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земље

15.

16.

Озелењавање
простора
школског
дворишта и
уређење
школског
дворишта
Акција
сакупљања
пресованих
лименки

17.

Заштитимо
шуме

18.

Обележавање
Дана заштите
животне
средине

делови часова
посвећени заштити
животне средине
Орезивање
жбунастих форми
биљака, окопавање
садница, сађење
нових и заливање
биљака
Лименке сакупљају
учитељи и ученици
у кабинетима. Сав
приход је намењен
за финансирање
дечије представе
Еколошки циљеви
се реализују
приликом наставе у
природи
Израда паноа,
делови часова
посвећени заштити
животне средине

одбора, ученици

фотографије,

Еко одбор

Чланови Еко
патроле, Еко
одбор и
родитељи

Трећа недеља
маја

Фотографије,сајт

Учитељи и
ученици 1-4.
разреда

Учитељи и
ученици 1-4.
разреда

Током
школске
године

Сајт,
фотографије,
подаци о сакупљеним
лименкама

Еко одбор и
разредне
старешине

Разредне
старешине и
ученици 1-7.
разреда
Учитељи,
наставници и
ученици

мај

Планови екскурзије и
излета

јун

Изложени панои,
фотографије

Еко одбор, Актив
4. разреда

Координатор: др Ивана Филиповић Готић
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10.13 План превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и
достојанства личности за школску 2021/22. годину
Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства личности јесу мере и
активности које предузима установа да се предупреди сваки облик дискриминаторног понашања, као
и понашања којим се вређа углед, част или достојанство личности, у било ком од односа, подигне
свест свих у установи о његовим негативним последицама на лица, групу лица, односно установу.
Циљеви:
1. Усклађивање постојећих подзаконских аката установе
2. Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака
3. Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно –
образовних активности
4. Организовање разговора, трибина, представа и изложби о дискриминацији
5. Дефинисање правила понашања и последица кршења правила
6. Стручно усавршавање запослених
7. Умрежавање свих кључних носилаца превенције дискриминаторно понашање, вређање угледа,
части и достојанства личности (Савет родитеља, Школски одбор, Ученички парламент,
Наставничко веће)
1. Циљ: Усклађивање постојећих подзаконских аката установе:





Правилник о понашању ученика и запослених у школи (директор и секретар школе)
Правилник о безбедности ученика (директор и секретар школе)
Правилник о материјално – дисциплинској одговорности запослених и ученика (директор и
секретар школе)
Усвојити нове правилнике на Школском одбору, Савету родитеља, Ученичком парламенту и
Наставничком већу

2. Циљ: Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака
РУКОВОДСТВО
1. Усклађивање постојећих подзаконских аката установе
2. Координира израду и реализацију програма заштите ученика од дискриминације
3. Обавезно учешће у процедури када је у питању дискиминаторно понашање и вређање угледа,
части и достојанства личности од стране ученика, запослених у установи или одрасле особе
која није запослена у установи (консултације у установи, предузимање мера према запосленом,
информисање родитеља, предузимање заштитних мера према ученику)
4. Организује консултације у установи и процењују нивое ризика
5. Прикупља документацију
6. Сарађује са релевантним установама
7. Подношење пријава надлежној служби
8. Припрема план наступа установе пред јавношћу и медијима
9. Праћење и вредновање предузетих мера у заштити ученика
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10. Извештава стручна тела и органе управљања

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ





Обавезно учешће у процедури када је у питању дискриминаторно понашање, вређање угледа,
части и достојанства личности (прекидање или обавештавање одговорне особе, смиривање
ситуације или хитна акција, прикупљање информација, учествује у консултацијама у установи,
праћење понашања потенцијалних учесника)
Обавезно вођење сопствене евиденције о појавама дискриминаторног понашања
Обавезно учешће у процедури када је у питању дискриминаторно понашање и вређање угледа,
части и достојанства личности од стране ученика, запослених или одраслих особа које нису
запослене у установи

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ






Обавезно учешће у процедури када је у питању дискриминаторно понашање, вређање угледа,
части и достојанства личности (прекидање или обавештавање одговорне особе, смиривање
ситуације или хитна акција, прикупљање информација, учествује у консултацијама у установи,
информисање родитеља, договор о заштитним мерама, праћење ефеката предузетих мера,
праћење понашања потенцијалних учесника, пружање подршке детету)
Обавезно вођење сопствене евиденције о појавама дискриминаторног понашања и израда
извештаја на крају школске године
Обавезно одржавање ЧОС –а и упознавање ученика са правилником о понашању и кућним
редом школе
Стални разговори са ученицима одељења уз процену нивоа ризика од дискриминације

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ





Обавезно учешће у процедури када је у питању дискриминаторно понашање, вређање угледа,
части и достојанства личности од стране ученика или запослених особа (прекидање или
обавештавање директора, смиривање ситуације или хитна акција МУП-а, прикупљање
информација, учествују у консултацијама у установи )
Доследно спровођење одредби из правилника о дежурству наставника
Обавезно вођење евиденције о појавама дискриминаторног понашања у књизи дежурног
наставника

ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ (администрација, помоћно особље)


Обавезно учешће у процедури када је у питању дискриминаторно понашање, вређање угледа,
части и достојанства личности од стране ученика или од стране запослених особа (прекидање
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или обавештавање дежурног наставника и директора, смиривање ситуације, прикупљање
информација, учествују у консултацијама у установи)

УЧЕНИЦИ



Обавезно обавештавање о свакој врсти дискриминације
Одељењска заједница обавештава одељењског старешину о случајевима дискриминаторног
понашња у одељењу

3. Циљ : Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно
– образовних активности
Циљ ће бити остварен кроз:






Теме у оквиру ЧОС–а, које се односе на превазилажење стереотипа и предрасуда, развијање
свести о опасности и штетним последицама дискриминације, унапређивање толеранције и
разумевања, интеркултуралности, уважавање и поштовање различитости
Теме у оквиру грађанског васпитања, верске наставе и осталих предмета
Трибине и турнире за ученике
Пано-презентације

4. Циљ: Организовање разговора, трибина, представа и изложби о дискриминацији







Кроз ЧОС-ове (од. старешине)
Кроз трибине, на пр. Стереотипи и предрасуде, У школи су сви равноправни, Мој живот-моје
право, Религија и толеранција ...
Кроз чланове Вршњачког тима
Састанци Ученичког парламента
Пано-прикази
Ученичке представе

5. Циљ: Дефинисање правила понашања и последице кршења правила




Консултације са свим запосленим (кроз стручна већа и личне контакте) око предлога (у
писаној форми) за осавремењивања Правилника о понашању
Осавремењивање Правилника о понашању ученика и запослених, тј. укључивање нових
обавеза , одговорности и захтева
Дефинисање последица кршења правила (секретар)
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6. Циљ : Стручно усавршавање запослених


Организовање обука ради унапређивања компетенција наставника за препознавање
дискриминације и целисходно реаговање на дискриминаторно понашање, превазилажење
стереотипа и предрасуда, развој толеранције, прихватање и уважавање различитости,
конструктивно превазилажење сукоба.

7.Циљ: Умрежавање свих кључних носилаца превенције дискриминаторно понашање, вређање
угледа, части и достојанства личности (Савет родитеља, Школски одбор, Ученички парламент,
Наставничко веће)



извештавање стручних тела и органа управљања...
сарадња са реалевантним установама;

Време
реализације

Септембар

Планирана
активност
1. Упознавање
ученика и њихових
родитеља са
правилима понашања
у школи
2.Израда
дисциплинског листа
за праћење понашања
ученика на часу и
плана подршке за
поједине ученике

Начин
реализације

Носиоци
активности

ЧОС

Одељењске
старешине

Родитељски
састанак

Састанак и договор

1. Вођење
дисциплинског листа

Праћење понашања
ученика на часу и
евидентирање

2. Реализација
педагошких
радионица за ученике
на тему
дискриминације

Реализација
радионица кроз
ЧОС, часове
грађанског
васпитања и верске
наставе

Током године

Чланови Тима за
заштиту од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања
Предметни
наставници
Одељењске
старешине
Предметни
наставници
Стручни сарадници

3. Спровођење
Програма превенције
проблема у понашању
ученика у
организацији

Реализација
радионица на
часовима
одељењске
заједнице

Студенти Одељења
за превенцију и
третман поремећаја
понашања
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студената ФАСПЕР-а
1. Анализа
дисциплинских
листова у одељењу на
ЧОС-е
На
класификационим 2. Свођење резултата
периодима
дисциплинских
листова на нивоу
школе
3.Праћење и
вредновање
предузетих мера у
заштити ученика од
дискриминације,
насиља, злостављања
и занемаривања
Октобар

Новембар

Током
године

1.Израда
информативних паноа
за родитеље и децу о
различитим врстама
дискриминације

Анализа на ЧОС-е

Одељењски
старешина

Састанак и анализа

Чланови Тима за
заштиту од
дискриминације,
насиља,
злостављања и
занемаривања
Чланови Тима за
заштиту

Састанак и анализа
Одељењске
старешине
Састанак са
одељенским
старешинама и
члановима УП и
ВТ и израда паноа.

1.Договор о
укључивању
представника МУП-а
у организовању
предавања за ученике

Састанак
Писање дописа
представницима
МУП-а

1.Организовање
вршњачког учења,
свакодневних
заједничких
активности и о-в рада
са ученицима са
посебним образовним
потребама

Организовање
додатне
индивидуалне и
групне подршке у
учењу ученицима
са посебним
образовним
потребама

2. Договор о
укључивању
представника
Саветовалишта за
децу и омладину у
организовањe
предавања за

Састанак
Писање дописа
представницима
Саветовалишта за
децу и омладину

Чланови Тима за
заштиту
Чланови УП и
Вршњачког тима
Одељењске
старешине
Директор
Стручни сарадници
Представници
МУП-а
Чланови
Тима за ИО
Наставници
ПП служба
Чланови
Вршњачког тима
Чланови Тима за
заштиту
ПП служба
Представници
Саветовалишта за
децу и омладину
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родитеље и
наставнике
1.Организовање ферплеј турнира

Сарадња са
Ученичким
Парламентом и
Вршњачким тимом

Април-Мај
2.Покретање кампање
„Навијај спортски и
буди толерантан“

Јун

Сарадња са
наставницима
Физичког
васпитања и ОС

1.Анализа поштовања
процедуре у случају
дискриминаторног
понашања, вређања
угледа, части и
достојанства
личности и предлог
мера за унапређење
заштите

Упознавање
ученика са
Кодексом
понашања на
јавним
манифестацијама

Састанак, анализа и
договор

Наставници
Физичког
васпитања
Одељењске
старешине

Директор
Секретар
Чланови Тима за
заштиту

Специјални педагог, Славица Денић
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10.14 План ученичке медијације за 2021/2022. годину
Време реализације

септембар

октобар

новембар

децембар

јануар

Садржај активности
-формирање ученичке групе
- договор о динамици рада
-план и програм реализације радионица и
усвајање истог
-упознавање са приручницима ,,Ученик
медијатор“
-договор о проглашењу и обележавању
месеца медијације
-информисање и сагласност родитеља за
семинар школске медијације
-израда паноа
-свечано отварање кутка за медијацију
-радионица 1: Уводна радионица –
упознавање
-радионица 2: Слушам те, слушаш ме
-радионица
3:
Модел
ненасилне
комуникације
-форум театар
-савети и разговор са ученицима о примени
наученог у учионици
-израда паноа
-радионица
3:
Модел
ненасилне
комуникације
-радионица 4: Бес и шта да радимо са бесом
-радионица 5: Сарадња
-форум театар
-израда симбола/грба медијаторског тима
-савети и разговор са ученицима о примени
наученог у учионици
-посета и презентација ученичке медијације
ученицима млађе смене
-израда паноа
-радионица 6: Сукоб и мир
-радионица 7: Како видимо ствари око нас
-радионица 8: Медијација
-форум театар
-савети и разговор са ученицима о примени
наученог у учионици
-посета и презентација ученичке медијације
ученицима млађе смене
-израда паноа
-радионица 8: Медијација
-посета и презентација ученичке медијације
ученицима млађе смене
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фебруар

март

април

мај
јун

-радионица 9: Медијатори на делу са
различитим улогама
-форум театар
-савети и разговор са ученицима о примени
наученог у учионици
-радионица 10: Медијатори на делу
-радионица 11: Медијатори планирају
-форум театар
-савети и разговор са ученицима о примени
наученог у учионици
-посета и презентација ученичке медијације
ученицима млађе смене
-израда паноа
-савети и разговор са ученицима о примени
наученог у учионици
-форум театар
-посета и презентација ученичке медијације
ученицима млађе смене
-израда паноа
-презентовање рада и промоција ученичке
медијације
-посета и презентација ученичке медијације
ученицима млађе смене
-радионица 12: Заветовање, слављење,
евалуација

Општи циљ радионице је унапређивање знања и вештина ученика у примени медијације у
ненасилном решавању сукоба, док су специфични циљеви унапређење знања и вештина ученика за
рад на: превенцији, трансформацији и управљању сукоба, примени модела медијације, унапређење
комуникације, међусобних односа и атмосфере у школској средини, умрежавању и ширењу идеје
медијације у школама и животним ситуацијама. Кроз планиране радионице ученици имају прилику да
на интерактиван начин сазнају и разумеју, да се кроз игровни контекст слободно изражавају и
истражују.
У плану је, такође, и повезивање са другим школама, посете изложбама, биоскопима , позориштима,
трибинама и осталим манифестацијама које обрађују тему ненасилне комуникације, пријаве на
такмичења из те области, промоција вршњачке медијације у сваком смислу и најважније,
имплементација медијације у учионице на радионицама у оквиру часа одељењског старешине.
Планом се предвиђа и стална сарадња са Ученичким парламентом и Вршњачким тимом школе.
Ученици који су чланови медијаторског тима имају могућност да и сами воде обуку у свом одељењу.
У зависности од тога који месец буде проглашен месецом медијације, тог месеца организоваћемо низ
активности везаних за ученичку медијацију.
Литература: ,,Приручник за водитеље и ученике из области образовања за вештине медијације за
основну школу – Ученици медијатори“ аутора: Станиславе Видовић и Марине Остојић.
Носилац активности и координатор тима за медијацију,Марта Илић
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10.15 План унапређивања васпитно-образовног рада
Основни циљ овог програма је осавремењивање, рационализација и оптимализација васпитнообразовбог процеса путем:
 стварања услова за максималну активизацију ученика и развијање њихових потенцијала,
објективизација вредновања достигнућа ученика
 унапређивања васпитно-образовног рада који ће се одвијати путем примене савремених
метода и облика рада у настави, примена иновација у образовној технологији у настави
 применом актуелних психолошко – педагошких, дидактичко – методичких и стручних
достигнућа у раду
 подизањем квалитета рада одељењских заједница кроз рад са наставницима на упознавању
нових метода васпитног рада са ученицима
 ментор уводи у посао приправника пружањем помоћи у припремању и извођењу образовноваспитног рада, присуство на часовима, анализирањем образовно-васпитног рада у циљу
праћења напредовања приправника и пружањем помоћи у припреми за проверу савладаности
програма.
Директор школе,
Љиљана Мијић
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11. СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТИМОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
Називактива / тима
Педагошки
колегијум

Име и презиме

Задужење

Љиљана Мијић

руководилац

Сузана Васиљевић

записничар

Марија Симић, педагог

члан

Ђурђа Шакић, психолог

члан

Славица Денић, специјални педагог

члан

Јелена Момировић, психолог

члан

Миланка Чабрило (ОВ 1. разреда)

члан

Анита Бура (ОВ 2. разреда)

члан

Мирјана Бабовић Килибарда(ОВ 3. члан
разреда)
Ана Матић(ОВ 4. разреда)

члан

Бојана Брашанац(ОВ 5. разреда)

члан

Анита Мрђић(ОВ 6. разреда)

члан

Јованка Вујаковић(ОВ 7. разреда)

члан

Стеван Месаровић (ОВ 8. разреда)

члан

СветланаБјелопавлић(стручновећеучит члан
еља)
ЖељкаПавловић(стручновећесрпскогје члан
зика и веронауке)
АлександарТодосијевић
(стручновећеисторије и
грађанскогваспитања)

члан

ТатјанаБура
(стручновећестранихјезика)

члан

БранаШарац(стручновећематематике и члан
информатике)
НадаРистичевић(стручновећеприродни члан
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хнаука)
ЗоранЂорђевић(стручновећенаставник члан
афизичког и здравственогваспитања)
ЗоранаИсаиловић(стручновећеликовне, члан
музичкекултуре и
слободнихнаставнихактивности)
Mарта Илић (координатор Ес
дневника)
Марија Симић
Милана Марић
Миланка Чабрило
Анита Бура
Мирјана Бабовић Килибарда
Ана Матић
Бојана Брашанац
Јованка Вујаковић
Анита Мрђић
Стеван Месаровић
Тамара Смиљанић
Душан Обилић
Марија Симић
Тимзаинклузивнообраз Милица Тишма
Сузана Васиљевић
овање
Љиљана Мијић
Анита Мрђић
Дубравка Мишчевић
Мирјана Бабовић Килибарда
Слободанка Јаић Таталовић
Зоран Ђорђевић
Брана Шарац
Милица Бједов
Наталија Дабић
Ивана Ивковић (Радмила Шоргић)
Јасна Раковић
Данијела Гордић
Марта Илић
Славица Денић

Стручниактивза
развојшколског
програма

Тимзазаштитууче
никаоддискримин
ације, насиља,
злостављања и
занемаривања

Славица Денић
Јелена Момировић
Љиљана Мијић
Савка Нешић
Сузана Васиљевић
Јелена Дуловић

члан
руководилац
записничар
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
руководилац
записничар
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
представник Савет
родитеља
руководилац
записничар
члан
члан
члан
представник Савет
родитеља
представник Ученичког
парламента
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Савет родитеља
Тимзаобезбеђењеквал
итета и
развојустанове

Дубравка Мишчевић
Слободан Каблар
Марија Кнежевић
Светлана Бјелопавлић
Дивна Атлагић
Наталија Дабић
Мирјана Облаковић
Љиљана Мијић
Сузана Васиљевић
Љиљана Мијић
Виолета Тошић
Дивна Атлагић
Горан Милић
Александар Тодосијевић
Снежана Паравиња Шкрбић
Анита Петровић Богдановић
Дивна Атлагић
Милица Видановић
Бранислава Кромпић

Тимзаразвојмеђупре
дметнихкомпетенци
јаи предузетништва

члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
руководилац
записничар
руководилац
записничар
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
Представник локалне
самоуправе
представник Савет
родитеља
Представник Ученичког
парламента

Марија Ђурић

руководилац

Аница Јанковић

записничар

Горан Милић

члан

Александар Тодосијевић

члан

Драгослава Петровић

члан

Драгана Соломун

члан

Милан Шево

члан

Драгана Кончаревић

члан

Милица Видановић
Тимзапрофесионалнираз
Снежана Васић
вој
Марта Илић
запослених
Лола Глођајевић Цветковић
Снежана Крњаја
Тимзапрофесионалнуоријент Ђурђа Шакић
Јелена Момировић
ацију
Јелена Момировић
Тимзасамовредновање
Ивана Тошић
рада школе
Ђурђа Шакић
Слободанка Јаић Таталовић

руководилац
записничар
члан
члан
члан
координатор
записничар
руководилац
записничар
члан
члан
Представник Ученичког
парламента
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Слободанка Јаић Таталовић
Катарина Цветковић Пантић
Тим
Нада Ристичевић
заобразовнапостиг
Данијела Петровић
нућаученика
Драгана Ступар
Данило Косановић
Драган Грбић
Љубинка Павловић
Аница Јанковић
Ђурђа Шакић
Тимзанаставу и учење
Јелена Петровић
Марија Ђурић
Славица Денић
Татјана Бура
Драгана Илић
Снежана Паравиња Шкрбић
Стеван Месаровић
Милица Видановић
Стручниактивзаразвојнопл Тамара Стојаковић
Мирјана Рацић
анирање
Љиљана Мијић
Сузана Васиљевић
Марија Симић
Ђурђа Шакић
Анита Бура
Јадранка Травица

Јелена Соврлић

Тим за естетско уређење
школе

Тим за спровођење
међународног програма
„Еко“ школа

Марија Кнежевић
Наталија Дабић
Драгана Тривковић
Јелена Крњајић
Ивана Ивковић (Радмила
Шоргић)
Јасна Раковић
Ивана Филиповић Готић
Вера Бабић
Драгана Лилић
Лидија Буловић
Марина Стевић

представник Савета
родитеља
координатор
записничар
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
координатор
записничар
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
руководилац
записничар
члан
члан
члан
члан
члан
члан
Представник локалне
самоуправе
Представник Савета
родитеља
Представник Ученичког
парламента
координатор
члан
члан
члан
члан
члан
координатор
записничар
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Тим за ученичку медијацију Марта Илић
Ђурђа Шакић
Анита Петровић Богдановић
Мирјана Облаковић
Данијела Илић
Тим за здравствену и
социјалну заштиту ученика Никола Стикић
Данијела Радаковић
Славица Стегић
Светлана Личанин
Тамара Стојаковић
Ивана Тошић
Вршњчки тим
Јадранка Травица
Бранкица Прица
Аница Јанковић
Ученички парламент
Наталија Дабић
Школска уписна комисија Љиљана Мијић
Савка Нешић
Сузана Васиљевић
Душан Стојиљковић

МУДЛ платформа
Ес Дневник
Комисија за попис

Тим за културну и јавну
делатност школе

Дечији Савез
Црвени Крст
Комисија за преглед
матичних књига

Јелена Момировић
Снежана Крњаја
Марта Илић
Младен Ђекић
Слододан Каблар
Верица Гојковић
Катарина Цветковић Пантић
Јасмина Милић
Вишња Месаровић
Марија Кошчица
Јана Вујасић
Анита Мрђић
Зорана Исаиловић
Данијела Младеновић
Жељка Павловић
Милица Бједов
Милан Шево
Бојана Брашанац
Драгана Ступар
Драгана Кончаревић
Јелена Павлица
Данијела Илић
Марија Симић
Дивна Атлагић
Мирјана Облаковић

координатор
члан
члан
члан
координатор
члан
члан
члан
члан
члан
координатор
записничар
члан
координатор
записничар
председник
секретар
координатор ЗИ
информатички
координатор
члан
члан
координатор
координатор
председник
члан
члан
члан
члан
члан
члан
координатор
записничар
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
координатор
координатори
члан
члан
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Драгана Илић
Наташа Ђорђевић
Виолета Тошић
Савка Нешић
Мира Мркела
Дивна Атлагић
Мирјана Облаковић
Миланка Чабрило
Драгана Илић
Весна Божић
Добрила Каблар
Љиљана Мијић
Тим за спровођење већ
дефинисаних
Савка Нешић
противепидемијских мера за Добрила Каблар
спречавање уноса и ширења Зденка Мијаљевић
Covid 19 инфекције у школи
Комисија за ФУК

члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
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12. ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ
САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Један од главних задатака Школе је да успостави и обезбеди квалитет рада. То подразумева:
• одговорност свих актера у образовном систему
• општеприхваћене и усаглашене стандарде квалитета рада школа
• примену стандарда у пракси
• међусобно поверење.
Зато је један од најделотворнијих механизама за обезбеђивање квалитета рада школе
самовредновање.
Самовредновање није само обична процена сопственог квалитета прикупљањем и анализом
података, већ представља процес који се одвија кроз више могућих фаза и активности:
• дискусија у што ширем кругу –анализа стања у школи;
• избор кључних области и подручја вредновања;
• сагледавање постојећег стања у изабраним кључним областима;
• уочавање јаких и слабих страна;
• израда плана за отклањање уочених слабости;
• утврђивање ефекта планираних активности.
Резултати самовредновања школе представљају основу за израду како акционих планова, тако и
развојног плана за период од три до пет година.
Како се школа одлучила за вредновање по две кључне области годишње, израђен је План рада
Тима за самовредновање и вредновање рада школе, а поједини Тимови за кључне области
израдили су Акционе планове. Наведени и детаљно разрађени Акциони планови су уједно и основа
за реализацију процеса самовредновања у Школи.
У циљу прегледности и детаљнијег описа процеса самовредновања које ће се реализовати
током школске 2021/22. године, представљамо израђене Акционе планове по областима.
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Активности

Носиоци посла

Формирање тима за
самовредновање и вредновање
рада школе

Директор

Евалуација рада, реализације
активности планираних за
протеклу школску годину и
подношење извештаја

Координатор
тима
Чланови ТЗС

Упознавање Наставничког већа
и Школског одбора и Савета
родитеља са извештајем ТЗС за
протеклу школску годину

Координатор
тима

Одабир подручја
самовредновања;
Подела активности у оквиру
ТЗС за координацију рада свих
тимова;

Директор

Израда и усвајање плана рада
ТЗС и појединачних тимова по
одабраним кључним области

Координатор и
чланови ТЗС и
представници
одабраних
кључних области
Наставничко веће

и

Координатор
ТЗС,
представници и
чланова тимова
по одабраним
кључним
областима
Координатор,
представници
тимова по
одабраним
кључним
областима

Начин праћења

VIII

Записник са
Наставничког већа

VIII, IX

Евиденција тима,
педагошка
евиденција и друго

IX

Реализација
консултативних
састанака
координатора
и
представника тимова

Анализа
рада
тима
реализованих активности

Време
реализације

VIII

VIII, IX

Евиденција тима,
извештај са Н.В.,
Савета родитеља и
Ш. О.
Записник
са
Наставничког већа

Евиденција тима,
Годишњи
план
рада школе за шк.
2021/22.

Евиденција тима
двомесечно

Евиденција тима,
извештаји о раду
II, VI, VII,
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Eвалуација
рада,
степена
остварености
планираних
задатака

ТЗС

II, VII, VIII

Евиденција тима,
извештаји о раду

Упознавање
колектива
са
степеном реализације задатакаснагама и слабостима области
вредновања

ТЗС

VIII

Евиденција тима,
извештаји о раду

Напомена: динамика рада тимова биће одређена од стране самих чланова. Сваки тим
појединачно одговоран је за доношење месечних или двомесечних планова у складу са
глобалним планом рада за текућу годину.

План направио координатор Тима за самовредновање рада школе
Сузана Васиљевић, помоћник директора
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13. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА САМОВРЕДНОВАНУ ОБЛАСТ НАСТАВЕ И
УЧЕЊА
Школске 2021/22. године, Тим за наставу и учење бавиће се следећим стандардима и њиховим
индикаторима:
Стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу вредноваћемо преко
следећих индикатора :
2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове.
Овај критеријум вредноваћемо преко анкете за ученике старије наставе. Пажљивим одабиром питања за
анкету и анализом добијених одговора утврдићемо у којој мери и код којих наставника и којим
предметима се испуњава овај стандард.
2.1.4. Наставник
сложености.

поступно

поставља

питања/задатке/захтеве

различитог

нивоа

У вредновању овог индикатора неопходна нам је помоћ ПП службе, директора или помоћника.
Кључан је увид у документацију ПП службе, нарочито анализа педагошких свезака или извештаја са
посете часовима, а који би садржали одговоре на питања из овог индикатора и којима би се осигурала
анонимност наставника.
Стандард 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика
вредноваћемо преко следећих индикатора:
2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика.
2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал индивидуалним
карактеристикама сваког ученика.
2.2.3. Наставник посвећуjе време и пажњу сваком ученику у складу са његовим
образовним и васпитним потребама.
2.2.4. Наставник примењуjе специфичне задатке/активности/материjале на основу ИОП-а
и плана индивидуализациjе.
2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у заjедничким активностима
коjима се подстиче њихов напредак и интеракциjа са другим ученицима.
2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама
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ученика.
Ове индикаторе проверићемо кроз увид у месечне планове рада наставника, дневне припреме, тестове
знање, педагошке свеске, свеске ученика и запажања директора, помоћника директора и стручних
сарадника с посећених часова. Анализом њихових извештаја доћи ћемо до сазнања у којој мери се
реализују дати стандарди.
Стандард 2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу
вредноваћемо преко следећих индикатора :
Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/ унапреди учење.
Овај индикатор проверићемо анонимном анкетом ученика старије наставе. Анкету треба пажљиво
саставити уз помоћ ПП службе тако да питања подстакну ученике на давање искрених и реалних
одговора. Анализом одговора доћи ћемо до сазнања у којој мери се реализује дати стандард.
Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ наставника
У вредновању овог индикатора потребно је на састанку са ПП службом утврдити да ли норме и
стандарди који они прате приликом посета часова омогућују добијање одговора на дато питање.
Уколико то није случај заједно допунити норме које се прате на часовима како би дали одговоре на
задати индикатор, а каснијом анализом извештаја о посети часовима утврдити у којој мери и на којим
часовима ученици планирају, реализујују и вреднују пројекате у насатви самостално или уз помоћ
наставника.
Стандард 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења ћемо покушати да вреднујемо кроз 3
индикатора:
Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, укључујући и оцењивање оног
што су ученици показали током рада на пракси
У вредновању овог индикатора поћи ћемо од оцењивања током посећених часова, па ће нам за то
требати помоћ ПП службе, помоћника директора и директора, како бисмо имали релевантне податке.
Њих ћемо замолити да у својој чек листи о посећеним часовима посебно поведу рачуна о оцењивању.
На крају шк.год. очекујемо извештај о оцењивању током часова, који ће сачинити заједнички или
појединачно они који су посећивали часове.
Од помоћи ће нам бити и анализа педагошких свезака, коју могу да ураде педагог и психолог током
посете часова, а којом ће утврдити да ли наставници формативно бележе напредовање појединачних
ученика и колико су прецизне те белешке.
Такође ћемо затражити помоћ координатора есдневника, који ће током трогодишње контроле рада у
есдневнику посебно обратити пажњу на сумативно оцењивање (уношење оцене са КВ најкасније 8
дана од дана израде, не више од 1 оцене из усменог или писаног испитивања током једног часа) и
формативно оцењивање (активности и белешке о раду ученика). Запажања координатора ћемо
затражити у облику извештаја о запажањима.
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Ученику су јасни критеријуми вредновања
Да бисмо вредновали овај индикатор, користићемо анкету за ученике старијих разреда, те ће питање о
овом индикатору бити само једно од постављених питања. Сматрамо да је вишестепена скала прави
начин за вредновање, те ће она и бити понуђена као одговор.
Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду, укључујући и
јасне препоруке о наредним корацима
За вредновање овог индикатора такође ћемо користити анкету, али ћемо у вези овог поставити два
питања, да бисмо добили књучне информације:
да ли наставник даје повратну информацију о раду ученика која је разумљива и потпуна
да ли даје препоруке за наредне кораке.
За оба питања би било корисно добити информацију колико често то наставник ради, па ће начин
одговарања поново бити преко вишестепене скале која ће, овог пута, садржати временске прилоге
(увек, често, повремено, никад).
Стандард 2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан ћемо покушати да вреднујемо кроз три
индикатора:
2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважавају,
наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и на
конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима.
У вредновању овог индикатора поћи ћемо од оцењивања и анализе посећених часова, те ће нам за то
бити потребна помоћ ПП службе, помоћника директора и директора како бисмо имали релевантне
податке. Њих ћемо замолити да приликом посете часова, у својим чек листама посебно обрате пажњу
на начин комуникације између свих субјеката наставног процеса, као и на то, на који начин наставник
успоставља и одржава дисциплину на часу.
2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења
2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу
успеха
У вредновању ова два индикатора, такође ће нам од велике помоћи бити ПП служба, помоћник
директора и директор, односно њихове анализе посећених часова. Замолићемо их да током посете
часова посебно обрате пажњу на активности наставника и ученика (колико је чија активност на часу
заступљена), које методе и облике рада наставник користи, да ли оставља довољно времена
ученицима за размишљање, како реагује на нетачне одговоре ученика, да ли их мотивише за подизање
степена аспирације.У вредновању ових индикатора користиће се и анкета за ученике старијих разреда,
где ће се наћи горе наведена питања о активностима ученика и наставника на часу, начину рада на
часу, мотивацији ученика за даљи рад и успех. За питање мотивације ученика за даљи рад и успех би
било корисно добити информацију колико често то наставник ради, па ће начин одговарања бити
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преко вишестепене скале, док ће за остала питања бити понуђено више одговора од којих ће ученици
такође моћи да изаберу више од једног одговор.
Назив кључне области:

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Координатор кључне области:

Ђурђа Шакић

Чланови задужени за реализацију:

Јелена Петровић
Марија Ђурић
Славица Денић
Татјана Бура
Драгана Илић
Снежана Паравиња Шкрбић
Стеван Месаровић
Милица Видановић
2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу

индикатор

Опис активности

2.1.2.

Анкетирањем ученика старије
наставе и анализом добијених

Носиоци
активности

Чланови Тима
одговора покушаћемо да утврдимо
код којих наставника и у којој мери
ученици разумеју објашњења и
упутства за рад, као и кључне

2.1.4.

Време
реализације

Извор доказа

Ученик разуме
Попуњене анкете
објашњења, упутства
и
Током школске
кључне
појмове
године

појмове
Аанализа извештаја са посета
часовима који би садржали
одговоре на питања о томе да ли
наставник даје јасна упутства и

Критеријум успеха

-Наставник поступно -Запажања ПП
поставља
службе,
Чланови Тима,
стручни сарадници

питања/задатке/за
Током школске хтеве различитог
нивоа сложености
године

објашњења, какве захтеве и задатке
поставља...

директора или
заменика
директра са
посећених часова

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика

2.2.1.

2.2.2.

Посета часовима и анализа истих са стручни сарадници, Током
циљем евидентирања различитих
школске
индикатора за остваривање
године
директор,
стандарда квалитета и праћења
индивидуализације
помоћник директора

раст процентуалног
удела активних
облика рада и
ндивидуализације у
укупном броју
реализованих
посета

- попуњене чек листе
за посматрање и
вредновање
наставног часа

2.2.3.
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2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.
2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу
2.3.5.

Анонимном анкетом ученика
старије
Чланови
наставе покушаћемо да проверимо у
којој мери ученици примењују
Тима, стручни
повратну информацију да реше задатке сарадници
или унапреде своја знања.

Током

-Ученик

Попуњене

примењује

анкете

школске
године

повратну
информацију да
реши задатак/
унапреди учење

Анкету треба пажљиво саставити уз
помоћ ПП службе како би питања
подстакла ученике на искрене и реалне
одговоре.
У договору са ПП службом утврдити да Чланови Тима,
кроз њихове посете часовима испрате у стручни
којој мери и на којим часовима ученици сарадници
планирају, реализују и вреднују
пројекте у настави самостално или уз
помоћ наставника. Касније анализирати
извештаје о посети часовима.

Током
школске
године

Ученик планира,
реализује и

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења
2.4.1.
ПП службу ћемо замолити да у својој Чланови Тима,
чек листи о посећеним часовима
стручни
посебно поведу рачуна о оцењивању. сарадници
На крају шк. године очекујемо извештај
који ће сачинити

Током
школске
године

Наставник
Запажања ПП
формативно и
службе са
сумативно оцењује у посећених часова и
складу са
анализа извештаја о
прописима,
посети часовима,
анализа извештаја
укључујући и
оцењивање оног
што су ученици
координатора
показали током рада есдневника о
на пракси
запажањима

2.3.6.

заједнички или појединачно они који су
посећивали часове. Такође, од помоћи
ће бити и анализа
педагошких свезака.
Потражићемо помоћ и координатора
есдневника, који ће током

Запажања ПП
службе са
посећених часова и
вреднује пројекат у анализа извештаја
настави самостално о посети часовима
или уз помоћ
нставника

(сумативно и
формативно
оцењивање)

трогодишње контроле рада у
есдневнику посебно обратити пажњу на
сумативно и формативно оцењивање.
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2.4.2.

Анкетирањем ученика старијих разреда Чланови Тима
и анализом анкете покушаћемо да
утврдимо у којој мери су ученицима
јасни критеријуми вредновања.

Током
школске
године

Ученику су јасни
критеријуми
вредновања

Попуњене анкете

2.4.3.

Анкетирањем ученика старијих разреда Чланови Тима
и анализом анкете покушаћемо да
утврдимо да ли наставник даје повратну
информацију о раду ученика која је
разумљива и потпуна и да ли даје
препоруке за наредне кораке.

Током
школске
године

Наставник даје
Попуњене анкете
потпуну и
разумљиву повратну
информацију
ученицима о
њиховом раду,
укључујући и
јасне препоруке о
наредним корацима

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан
2.5.1.
ПП службу ћемо замолити да у својој Чланови
Током
чек листи о посећеним часовима
комисије, стручни школске
посебно поведу рачуна о начину
сарадници
године
комуникације између свих субјеката
наставног процеса, као и на то, на

Наставник/инстру
ктор наставе и
ученици се
међусобно
уважавају,
наставник/инстру
ктор практичне
наставе подстиче
ученике на

који начин наставник успоставља и
одржава дисциплину на часу.

Запажања ПП
службе са
посећених часова и
анализа извештаја о
посети часовима,
анализа,
попуњене анкете

међусобно
уважавање на
конструктиван
начин успоставља и
одржава
дисциплину у
складу са

2.5.3.

ПП службу ћемо замолити да у својој
чек листи о посећеним часовима
посебно обрате пажњу на активности
наставника и ученика, методе и
облике рада које наставник користи.

Чланови Тима,
стручни
сарадници

Током
школске
године

договореним
правилима
Наставник подстиче
интелектуалну
радозналост и
слободно изношење
мишљења

Запажања ПП
службе са
посећених часова и
анализа извештаја
о посети часовима,
попуњене анкете

Такође, ученици старијих разреда
биће анкетирани. У анкети ће се наћи
питања о активностима ученика и
наставника на часовима, начину
рада. Анекте ће се анализирати.
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2.5.5.

ПП службу ћемо замолити да у својој Чланови Тима,
чек листи о посећеним часовима
стручни
посебно обрате пажњу на активности сарадници
наставника и ученика, на то да ли
наставник оставља довољно времена
ученицима за размишљање, како
реагује на нетачне одговоре, да ли
мотивише ученике за подизање степена
аспирације. Такође, ученици старијих
разреда биће анкетирани. У анкети ће
се наћи горе поменута питања. Анкете
ће се анализирати.

Током
школске
године

Наставник показује Запажања ПП
поверење у
службе са
могућности ученика посећених часова и
и има позитивна
анализа извештаја
очекивања у погледу о посети часовима,
успеха
попуњене анкете

Преглед наших активности смо најпре дали табеларно, јер је тако прегледније и прецизније. Ево сада и
детаљнијег приказа.
*Препоруке на основу којих се развијају активности за развој предмета самовредновања
Ове године ћемо самовредновати пет стандарда (са укупно 16 индикатора) Веома је важно да видимо
да ли наставници ефикасно управљају процесом учења на часу (2.1.), да ли наставник прилагођава рад
на часу образовно-васпитним потребама ученика (2.2.), да ли ученици на часу стичу знања,
вредности, развијају вештине и компетенције (2.3.), да ли су поступци вредновања у функцији дањег
учења (2.4.) и да ли заиста сваки ученик има прилику да буде успешан (2.5.).
* Конкретне активности које су у функцији остваривања препорука за развој
Током наредне школске године, наша Tим ће спровести једну анкету за ученике старијих разреда, којом
ћемо добити одговоре који ће помоћи у самовредновању доста индикатора. Планирано је да
анкетирамо ученике од 5. до 8. разреда, највероватније по 2 одељења сваког разреда. Питања ћемо
саставити веома пажљиво, прецизно и у сарадњи са ПП службом. како бисмо подстакли ученике на
давање искрених и реалних одговора. (Анкета ће нам помоћи у вредновању индикатора 2.1.2.; 2.3.5.;
2.4.2.; 2.4.3.; 2.5.1.; 2.5.3.; 2.5.5.)
Посета часовима и прикупљање различитих података том приликом је још једна од активности које ће
се спроводити током шк. 2021/22. год. и која ће нам користити за вредновање свих стандарда.
(индикатори 2.1.4.; 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6, 2.3.6.; 2.4.1.; 2.5.1.; 2.5.3.; 2.5.5.)
Сарадња са координаторима есдневника ће бити од велике користи приликом вредновања индикатора
2.4.1.Прегледање педагошких свезака може да да релевантне податке за самовредновање индикатора
2.1.4. и 2.4.1.Обилазак учионица ради евидентирања постојања (или непостојања) одељењских паноа са
правилима понашања унутар учионице и на часу ће нам обезбедити потребне податке за вредновање
индикатора 2.5.1.
Време реализације активности
Због актуелне пандемије време реализације свих планираних активности није прецизирано, већ ће се
планиране активности реализовати у току школске године у складу са могућностима, начином рада у
новој школској години, те су могуће и измене и одступања од плана.
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Током школске године, на састанцима Тима, ћемо повремено пратити прикупљање података свим
набројаним активностима. То је уједно и најбољи начин да отклонимо евентуалне тешкоће у
прикупљању података или елиминишемо грешке које приметимо.
Критеријуми успешности
За сваки индикатор који ћемо у овој школској години самовредновати, у горњој табели су дати јасни
критеријуми успеха, те нема потребе да их овде понављамо.
Извори доказа о реализацији
У зависности од методе и технике прикупљања података за самовредновање појединих индикатора,
имаћемо и различите изворе доказа.
За податке сакупљене путем анкете, ту су пре свега попуљени примерци исте, као и урађена писана,
статистичка анализа резултата.
За све активности где ће нам помагати снимци часова стручних сарадника, извор доказа ће бити
њихови извештаји о присутности/одсутности одређеног индикатора током посећеног часа, као и о
активности наставника и ученика (колико је чија активност на часу заступљена), евиденцији метода и
облика рада наставника, о томе да ли наставник оставља довољно времена ученицима за
размишљање, како реагује на нетачне одговоре ученика, да ли их мотивише за подизање степена
аспирације... Дакле, извештаји стручних сарадника су још један од важних извора доказа.
Како ће часове посећивати и директор и помоћник директора, замолићемо и њих да нам на крају шк.
год. предају своје извештаје о посетама часова, где ће и они евидентирати све што ћемо се договорити
на почетку школске године.
Како ће стручни сарадници и координатори есдневника прегледати дневнике и разредне и предметне
наставе два пута током школске године, њихови извештаји ће имати обједињене податке за оба
прегледа.
*Носиоци, учесници и сарадници у реализацији активности
Носиоци свих активности, током целе школске године биће, наравно, чланови нашег Тима.
Учесници су ученици који ће бити анкетирани, наставници чији ће часови бити посећени и чије
педагошке свеске ће бити прегледане, а наши сарадници и ове, као и свих претходнихх година су, пре
свега, стручни сарадници – дакле педагог и психолог, помоћник директора, директор, координатори
есдневника као и разредне старешине које ће организовати анкетирање ученика у својим одељењима.
*Шта може да нас омете
Било би лепо рећи – ништа! Али, епидемиолошка ситуација је таква каква јесте, чињеница је да не
знамо како ће настава следеће школске године изгледати и да ћемо се сви у „у ходу“ прилагођавати.
Управо из тих разлога, можемо очекивати проблеме у реализацији овог Акционог плана. Али, и њега
ћемо прилагођавати тренутку и условима рада, па ћемо свакако из наредне школске године извући
највише и најбоље што можемо!
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14. Aкциони план за област Образовна постигнућа ученика
Тим за образовна постигнућа ученика је одржао један састанак у августу на коме су сви
чланови информисани о новом правилнику о самовредновању и одлучено је да сходно
новонасталим околностима пажњу Тима фокусирамо на постигнућа ученика и онлајн
наставу. С обзиром да је претходна школска година учинила да сви ученици ,наставници
и родитељи савладају основне принципе учења на даљину, сви учесници наставног процеса
су свесни предности и мана оваквог вида учења, а тим ће анализирати постигнућа ученика
претходних школских година, при онлајн настави и у новој школској години.
Школске 2021/22. године, Тим за образовна постигнућа ученика бавиће се следећим
стандардима и њиховим индикаторима:
Стандар 3.1. : Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда постигнућа
наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења.
Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњегjезика и математике су на нивоу
или изнад нивоа републичког просека.
Наjмање 80% ученика остваруjе основни ниво стандарда постигнућа на тестовима из
српског/матерњегjезика и математике.
Наjмање 50% ученика остваруjе средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из
српског/матерњегjезика и математике.
Наjмање 20% ученика остваруjе напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима из
српског/матерњегjезика и математике.
Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког просека.
Ученици коjи добиjаjу додатну образовну подршку постижу очекиване резултате на завршном
испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходеучења.
Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег jезика и математике су
уjедначена.
Сматрамо да је завршни испит од важности за овај Тим и зато планирамо да испитамо све
индикаторе.
Стандард 3.2. : Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.
3.2.2.Ученици коjима jе потребна додатна образовна подршка остваруjу постигнућа у складу са
индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима.
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Тим ће у школској 2021/22. посебно обратити пажњу на постигнућа ученика који су у ИОПу и уче на
даљину. Планирамо да направимо анкету (Гугл упитник) коју ће попуњавати и ученици и наставници
крајем првог полугодишта.У вредновању, поред анализе анкете, користићемо и извештаје тима за
инклузију.
3.2.7. Резултати инициjалних и годишњих тестова и провера знања користе се у
индивидуализациjи подршке у учењу.
После спроведених тестирања стручна већа ће сачинити анализу и предложити мере даљег
унапређивања.
Назив кључне области:

Образовна постигнућа ученика

Координатор кључне области:

Слободанка Јаић Таталовић

Чланови задужени за реализацију:

Споменка Бакмаз,Наташа Иванковић,Мирјана Прокопљевић,Ружица Шешић,Љиљана
Милошевић
Стандар 3.1. :Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда постигнућа наставних
предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења.
Ред.
бр.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

Опис активности

Прикупљање и анализа
oбрaзoвних пoстигнућa
учeникa 8. разреда на
завршном испиту.

Носиоци
активности
Стручна већа за
предмете обухваћене
завршним испитом,
наставници , стручни
сарадници, чланови
комисије

Време
реализ.

јун

Критеријум успеха

Извор доказа

Резултати ученика показују
оствареност стандарда
постигнућа наставних
предмета,односно
оствареност постављених

Тестови знања,
анализа
ученичких
постигнућа кроз
Записнике
стручних већа.

индивидуалних циљева
учења.
80 % ученика остварује
основни ниво стандарда, 50
% средњи и 20 % напредни
ниво стандарда
Резултати су на нивоу или
изнад нивоа републичког
просека.
Ученици који добијају
додатну образовну подршку
постижу очекиване
резултате у односу на
индивидуалне
циљеве/исходе учења.
Просечна постигнућа
ученика одељења на
тестовима из српског језика
и математике су уједначена.
Стандард 3.2. : Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.
Ред.
Опис активности
Носиоци
Време
Критеријум успеха
бр.
активности
реализ.

Извор доказа
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3.2.2.

Анализа примењивања
индивидуализације/ИОПа у наставном процесу у
током учења на даљину.

Предметни
наставници,
одељењске
старешине, стручни
сарадниц, Тим за
ИОП

3.2.7.

Анализа иницијалних
тестирања у
организацији школе и
предлагање мера за даље
унапређење рада

Руководиоц
и стручних
већа.
Педагог
Директор

током
године

Септе
мбар

Наставници у дневним
припремама, контролним,
писменим задацима и
тестовима постигнућа имају
диференциране задатке за
одређене ученике.
Ученици којима је то
потребн имају израђене
ИОП-е.
Ученици за које је сачињен
ИОП остварују напредак у
складу са циљевима
постављеним у плану.
ОС редовно прате
напредовање својих ученика
и по потреби обавештавају
стручне сараднике како би
се на време предузеле
неопходне мере.
После спроведених
тестирања стручна већа су
сачинила анализу и
предложила мере даљег
унапређивања.
Са резултатима и мерама
унапређивања упознати су
Наставничко веће и Савет
родитеља.

Оперативни
планови,
дневне
припреме за
час,контролне
вежбе,
продукти
ученичког рада.
Увид у
дневнеприпреме
наставника и
израђене ИОП-е
Анкета

Записници
стручних
већа
Записник са
седнице
Наставничк
ог већа и
Савета
родитеља.
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15. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА
ПОРОДИЦОМ
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима
ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.
Програми у области сарадње са породицом усмерени су на јачање родитељске
компетенције и имају социо-едукативни и саветодавни карактер.
Циљ сарадње основне школе са породицом јесте:
- Повећање степена ефикасности образовно-васпитног рада
- Унапређивање и побољшавање услова рада у васпитно-образовном процесу
Родитељи се укључују у систематски васпитни рад школе ради праћења и подситцања
развоја њихове деце и усклађивање педагошког деловања родитеља и наставника. Задатак
школе је да успостави и организује сарадњу са родитељима ради консултовања и
доношења одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања.
Родитељи ученика школе су ангажовани у следећим активностима школе:
-

Учествовање у остваривању програма слободних активности, програма
професионалне оријентације
Учествовање у остваривању социјалних и здравствених ученика
Учествовање у организовању слободног времена ученика
Хуманитарне акције и други видови помоћи
Помоћ у организовању друштвено-корисног рада
Помоћ при извођењу посета, излета, екскурзија и др.
Спонзорске акције родитеља
Помоћ родитеља у побољшавању безбедноссти ученика
Помоћ родитеља приликом извођења разних радова у школи, одржавању школских
просторија, ограде и школског дворишта
Консултовање родитеља у доношењу одлука око безбедносних, наставних,
организационих и финансиских питања.
Укључивање родитеља у доношење одлука кроз активно учествовање у Савету
родитеља и Савету школе
Укључивање родитеља у културне манифестације школе

Сарадња са породицом одвијаће се плански и систематски током целе године
укључујући породице у планирању, реализацији и евалуацији те сарадње. Да би се што
боље одговорило потребама деце, породице и средине, сарадња ће се реализовати
применом и комбинацијом различитих облика сарадње.
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Обликсарадње

Општи родитељски
састанци

Саветодавни рад са
родитељима ученика
чија деца имају
потешкоћа у
понашању и учењу
Саветодавни рад са
родитељима
талентованих
ученика

Индивидуални
контакти са
родитељима

Отворена врата

Садржај, тема
Упознавање са
наставним планом
и програмом,
уџбеницима,
наставницима,
Правилницима о
оцењивању,
заштити података
ученика и
безбедности
ученика, успех и
дисциплина
ученика, настава у
природи и
екскурзије
Различити облици
саветодавног рада
у зависности од
проблема, размена
информација,
упућивање
Различити облици
саветодавног рада
На иницијативу
родитеља, стручне
службе,
одељенског
старешине,
предметног
наставника са
циљем
информисања
родитеља о
напредовању
Присуство
родитеља
различитим
облицима
васпитно
образовног
процеса

Носиоци

Време

Одељењске
старешине

Септембар,
новембар, фебруар,
април

Одељењске
старешине,стручни
сарадници

Према потребама
родитеља
(посебном
договору)

Одељенске
старешине,стручни
сарадници

Према потребама
родитеља
(посебном
договору)

Oдељенске
старешине,
предметни
наставници,
стручни сарадници

Једном недељно и
по потреби

Учитељи,
наставници,
стручни сарадници,
директор

Једном недељно
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Анкетирање
родитеља

Кутак за родитеље

Ради праћења
успешности
програма сарадње
са породицом,
школа, на крају
сваког
полугодишта,
организује
анкетирање
родитеља
(старатеља) у
погледу њиховог
задовољства
програмом
сарадње са
породицом и у
погледу њихових
сугестија за
наредно
полугодиште
У циљу
педагошкопсихолошког
образовања
родитеља стручни
сарадници сваког
месеца обрађују
по једну тему из
области васпитања
и образовања, од
значаја за даље
усмеравање и
однос одраслих
према деци и то
каче у КУТАК ЗА
РОДИТЕЉЕ на
школском сајту.

Одељенске
старешине, стручни
сарадници,
директор

Крај првог и другог
полугодишта

Стручни сарадници

Током целе
школске године
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Индиректни
контакти са
родитељима

Телефонски
позиви, службени
позиви, путујућа
свеска
(размена
информација о
активностима,
развоју и
напредовању
детета)

Одељенске
старешине

По потреби

Кутија за сугестије

Могућност
родитеља да
искажу потребе,
примедбе,
предлоге...

Учитељи,
наставници,
одељенске
старешине, стручни
сарадници,
директор

Свакодневно

Родитељи, ученици,
радници школе,
директор

Током целе
школске године

Чланови Савета
родитеља

Током целе
школске године

Учешће чланова
породице у
заједничким
активностима

Деловање Савета
родитеља

Школски одбор,
Савет родитеља,
манифестације
(пријем првака,
Дан школе, Свети
Сава, пријем
вуковаца),
завршни испит за
ученике осмог
разреда, прослава
мале матуре,
прославе,
празници, излети
Према
дефинисаној улози
у Закону о
основном
образовању

Ђурђа Шакић, психолог
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16.САРАДЊА СА ДРУГИМ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Са суседним школама у Батајници нарочито ћемо сарађивати у следећем:
-

Обухват ученика дораслих за школу;
Извођење свих акција у месту – заштита човекове околине;
Упис и распоређивање досељене деце.

Значајна је сарадња са Школом за образовање одраслих у Земуну, као и сарадња са Дечјим
вртићем „ Др. Сима Милошевић“ из Земуна, чији васпитачи раде са предшколском децом.
Сарађујемо са школом „С. Ј. Сирогојно“ из Земуна која има два одељења у нашој школи за
децу ометену у развоју. И ове школске године успоставићемо сарадњу са: Факултетом за
специјалну едукацију и рехабилитацију (у склопу плана примене програма превенције
проблема у понашању ученика), Учитељским факултетом, ПМФ као и осталим
факултетима чији студенти долазе на праксу у нашу школу. Отворени смо за сарадњу са
свим средњим школама нарочито у реализацији плана „Професионална оријентација
ученика“. Сарађујемо са Амбасадорима одрживог развоја у реализацији пројекта Екошколе.
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17. ПЛАН КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Циљ остваривања културних делатности школе је афирмација културно-уметничког
стваралаштва ученика, богаћење културних манифестација и културно-уметничког живота
ученика и родитеља школе
Задаци основне школе у остваривању културних активности су да: обезбеди учешће
ученика, наставника и школе као целине у културном и друштвеном животу, да омогући
утицај друштвене средине (учешћем културних и других институција) на остваривање
програма образовно-васпитног рада. Планирање и вредновање културних и друштвених
активности, остварује сe као саставни део Годишњег програма образовно-васпитног рада.
Надокнада часова за Дан школе, који је Календаром васпитно-образовног рада предвиђен
као наставни дан, ће се извршити одржавањем предчаса или седмог часа, што ће се
евидентирати у есДневнику васпитно-образиовног рада.

септембар

месец

Активности

Место

Пријем првака

Школа

Рециклажни маратон

Школа

Завршна фаза пилот пројекта
,,Учионица какву желим“снимање часова
Осликавање школе

Школа

Обележавање Дана традиције
,,Бирам Србију“

Школа

Обележавање верских празника
Обележавање 100 година од смрти
краља Петра Првог
Карађорђевића- радио емисија
Посета планетаријуму
Обележавање Дана без
аутомобилског дима
Турнир у фудбалу и Између две
ватре

О
кт
об
ар

Колективни упис првака у
библиотеку ,,Свети Сава“
Обележавање Међународног дана
старих лица, ликовна изложба

Школа

Храм рођења
Пресвете
Богородице
Школа
Школа
Школа

Школа

Библиотека
,,Свети Сава“
Школа

Носилац активности
Актив разредне наставе
првих разреда, ПП
служба, директор
Еко-тим, сви чланови
колектива
Др Снежана Паравиња
Шкрбић, ученици 3-6,
директор школе
Актив ликовне културе
Актив разредне наставе,
Актив ликовне културе,
Актив српског језика,
КУД ,,Батајница“
Актив верске наставе

Ученички парламент и
Вршњачки тим
Актив географије
Актив технике и
технологије и ученици
5.разреда, Актив разредне
наставе, Еко-тим
Актив разредне наставе,
Актив физичког и
здравственог васпитања
Библиотекар школе, сви
чланови колектива
Ученички парламент,
Актив музичке и ликовне
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,,Није тешко бити фин“
Посета сајму књига
Обележавање Дечје недеље
,,Добродошли у Дечји савез“представа за прваке

Обележавање Дана здраве хране
,,Зелени фестивал“
,,Песничка сусретања“
Посета издвојеном одељењу наше
школе у насељу Бусије
,,Дечји октобарски салон“-посета
Посета музеју Николе Тесле
Посета библиотеке ,,Свети Сава“

Посета Вуковом и Доситејевом
музеју и Андрићевом музеју
Посета оперској или балетској
представи
Организовање школске
манифестације ,,Фестивал науке“
Обележавање Међународног дана
толеранције ,,Дан розе мајица“читање кратких ауторских прича
ученика-радио емисија
Обележавање борбе против
зависности
Обележавање Дана дечијих права
, израда паноа са одељењским
правилима
Посета позоришту

децемба
р

новембар

Посета Еко- сајму

Сајам
Школа

Школа
Школа
Музеј
примењене
уметности
Музеј
Библиотека
,,Свети Сава“
Сајам
Музеј
Позориште
Школа

културе
Актив српског језика,
библиотекар
Актив разредне наставе
четвртих и првих разреда,
Ученички парламент,
Актив физичког и
здравственог васпитања,
ПП служба, библиотекар
Еко-тим, Актив разредне
наставе, Актив биологије,
ППслужба
Актив разредне наставе,
Актив српског језика,
библиотекар
Актив ликовне културе
Актив технике и
технологије
Актив разредне наставе,
библиотекар
Еко-тим, Актив
природних наука
Актив српског језика,
библиотекар
Актив музичке културе

Школа

Актив природних наука,
Активи разредне наставе
Актив разредне наставе
трећег разреда,Ученички
парламент

Школа

Актив природних наука

Школа

Посета Градском музеју

Музеј

Стручно веће учитеља,
Вршњачки тим, ПП
служба, библиотекар
Активи разредне
наставе,Актив српског
језика
Актив друштвених наука

Посета музеја Јована Цвијића

Музеј

Актив природних наука

Гостовање писца/песника за децу

Школа

Посета Руском дому

Руски дом

Актив српског језика,
библиотекар, активи
разредне наставе
Актив руског језика

Позориште

318

Годишњи план рада основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2020/21.годину

јан
уар

,,Један пакетић, много љубави“

Школа

Новогодишњи базар

Школа

Недеља програмирања у нашој
школи
Новогодишњи маскенбал за ученике
млађих разреда
Новогодишња представа за децу
предшколце, ученике
ОШ,,С.Г.Митраљета“ и ученике у
матичној школи и у издвојеном
одељењу на Бусијама
Посета фестивалу науке

Школа

Активи разредне наставе,
ПП служба
Активи разредне
наставе,активи виших
разреда
Актив информатике

Школа

Активи разредне наставе

Школа

Данијела Илић,
наставници музичке и
ликовне културе

Сајам

Актив природних наука

Обележавање Дана против сиде

Школа

Актив природних наука

Посета Етнографском музеју

Музеј

Актив природних и
друштвених наука
Актив верске наставе, сви
чланови колектива

Обележавање школске славе
Светог СавеСветосавска академија
Светосавски турнир у шаху

р

Школа
Школа
Школа

Обележавање Дана државности –
Сретење (радио емисија)

Школа

Садимо Дрво генерације
Студијско путовање
Посета Београдској филхармонијидечији концерти
Обележавање Светског дана
поезије- Поетски матине- читање
песама ученика

Школа
Србија
Београдска
филхармонија
Школа

Обележавање Светског дана
енергетске ефикасности- изложба

Дом културе
Батајница

Обележавање Дана школе,
приредба и спортски турнир

арт

Март

Фебруар

Обележавање Националног дана
без дувана ,,Чувајмо здравље“
Обележавање Масленице
Обележавање Европског Дана
језика- радионице

Матична
школа, Храм ,
насеље Бусије
Школа

Обележавање Светског дана

Душан Обилић и Јелена
Крњајић
Актив природних наука
Актив страних језика
Актив страних језика,
Актив српског језика,
библиотекар, ПП служба,
одељенске старешине
Актив
историје,Вршњачки тим,
Ученички парламент
Еко-тим
Сви чланови колектива
Актив музичке културе
Актив српског језика,
библиотекар, боравак

Еко тим, Актив технике и
технологије, Актив
природних наука
Матична
Бојана Брашанац, Активи
школа,
разредне наставе,
издвојено
наставници ликовне и
одељење у
музичке културе и
насељу Бусије
физичког васпитања
Позориште
Активи разредне
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позоришта- посета позоришту
Посета производној радној
организацији
Путујућа учионица: Посета музеју
ваздухопловства
Обележавање Међународног дана
дечје књиге- Читалачки клуб

јун

мај

април

Посета народној библотеци
Жири књижевне критике –
обележавање Светски дан књига
и ауторских права
Енглеско-руски рецитал
Обележавање Дана планете
земље- Earth day
Одговорно селектујте отпад

Производна
радна
организација
Музеј
Школа

Народна
библотека
Школа
Школа
Школа
Школа

Ускршњи базар

Школа

Обележавање Међународног дана
музеја- посета Музеју хлеба у
Пећинцима
Посета Заводу за заштиту природе

Музеј

Обележавање Светског дана
птица
Обележавање Светског дана
породице
Обележавање Међународног дана
спорта ,,Вежбајмо сви заједно“
,спортске игре
Обележавање Међународног дана
писмености(Св.Ћирило и Методије)

Међународни Дјечји карневал у
Херцег Новом
Обележавање Дана река- посета
заштићеном природном добру
Засавица
Обележавање Светског дана
добровољног давања крви
Завршна приредба ученика четвртог
разреда
Прослава матурске вечери

Завод за
заштиту
природе
Школа
ОШ,,Радивоје
Поповић“
Школа
издвојено
одељење у
насељу Бусије

наставе,активи виших
разреда
Актив технике и
технологије
Актив разредне наставе
Анита Петровић
Богдановић, Актив
српског језика,
библиотекар, боравак
Актив српског језика,
библиотекар
Мирјана Облаковић,
Актив српског језика,
библиотекар
Актив страних језика
Еко- тим, Актив
природних наука
Еко-тим, Локална
заједница, Дечји савез
Активи разредне наставе,
активи виших разреда
Активи разредне
наставе,Актив природних
наука
Актив природних наука
Актив технике и
технологије
Активи разредне наставе,
ПП служба
Актив физичког и
здравственог васпитања

Школа

Актив верске
наставе,Активи разредне
наставе,Актив српског
језика, Актив друштвених
наука
Данијела Илић, ученици
4-4, Љиљана Мијић
Актив природних наука

Кеј
ослобођења
Школа

Локална заједница,
Црвени крст
Актив четвртог разреда

Херцег Нови

Школа

Актив осмог разреда,
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Приредба за крај школске године

Школа

наставнице ликовне
културе
Активи разредне наставе

Праћење реализације ГПРШ вршиће се на следећи начин:
Сваки појединац, учесник у реализацији програмских задатака пратиће остваривање свог
дела програма током целе године на класификационим периодима, по завршетку 1. и 2.
Полугодишта, стручни органи ће разматрати успех и резултате реализације за одређени
период током 1. и 2. полугодишта, Наставничко веће, одељењска већа и стручна већа, као
и руководство ученичких организација разматраће реализацију свог програма рада.
Наставничко веће и Школски одбор разматраће извештај о целокупном раду школе и
остваривања ГПРШ.
Предметни наставници и разредне старешине обавезно дневно прате реализацију
наставних планова и програма.
Директор школе и стручни сарадници током целе школске године пратиће остваривање
свих програмских задатака кроз непосредан увид у рад и одређену документацију.
Увид у благовремено и уредно вођење педагошке документације вршиће током целе
школске године разредне старешине, стручни сарадници и директор школе.
Секретар школе ће у сарадњи са директором школе пратити рад помоћно-техничког
особља.
Директор школе ће пратити рад стручних сарадника и административног особља.
У току праћења реализације одређених програмских садржаја, обавеза је свих субјеката да
реагују на уочене пропусте, предлажу одређене мере за побољшање квалитета и
квантитета рада.
Процена остварених резултата рада вршиће директор школе са стручним сарадницима, а
на основу документације и општих аката школе.
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18. ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
Планирана активност

Начин реализације

Организовање свечаног
пријема првака

Обавештење
родитељима о датуму
пријема
Свечана приредба
Прозивка ученика
Родитељски састанак и
подела поклона за
ученике првог разреда

Предавање за родитеље
ученика првих разреда
„У школи је ђак првак“
Учешће у пилот
пројекту ,,Учионица
какву желим“
Приказивање
делатности школе
Обележавање Дечије
недеље
WEB презентације
Тематски дани,
презентовање
најуспешнијих ученика
и њихових постигнућа
ученицима,
родитељима и локалној
заједници
Изложба дечијих
радова у Дому културе,
Дому здравља,
Парохијском дому

Редовно обавештавање
родитеља о
активностима у школи
Посета Сајму књига

Едукативне трибине,
концерти и разне

Носиоци
активности
Учитељи првог
разреда, Стручно
веће разредне
наставе,
Стручни
сарадници,
Директор школе

предавање

психолог

Уређење учионице,
учешће у снимању ТВ
емисија

Др Снежана
Паравиња Шкрбић,
ућеници 3-6,
директор

Панои,флајери,
изложбе
Презентовање радова
ученика родитељима и
локалној заједници
Ажурирање сајта
школе
Радио емисије, израда
плаката, позивница,
израда извештаја,
фотографисање и
објава на сајту школе
Постављање паноа са
дечијим радовима у
холовима или
адекватним
просторијама
наведених
институцијама
Израда паноа за
информисање, флајери,
сајт школе
Организован превоз
ученика до сајма
Организовање
културних и спортских

Време
реализације
септембар

Септембар 2021.
Септембар 2021.

Ученици и
наставници
Ученици и
наставници

континуирано

Касандра Андрејић

континуирано

Одељењске
старешине,
Стручна већа

континуирано

октобар

Учитељи,
наставници
ликовне културе и
ученици

октобар,
децембар, март и
мај школске
2021/2022.године

Наставници и
ученици

континуирано

Ученици,
наставници,
библиотекари и
директор
Ученици,
наставници,

октобар
2021.године
током године
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манифестације
Издавање школског
часописа
Организовање
спортских турнира
Припремање
новогодишње приредбе
Школска слава
Прослава Дана школе
Сарадња са дечијим
вртићем ,,Петар Пан“

Континуирана сарадња
са осталим школама у
Батајници и са
локалном заједницом
Континуирана сарадња
са Општином Херцег
Нови

манифестација у
просторијама школе
Прикупљање
материјала и штампа
Утакмице између
ученика суседних
школа и између наших
ученика и наставника
Приредба за децу и
родитеље
Организовање свечане
академије
Организовање
приредбе и свечаног
ручка
Организовање
приредбе за
предшколце
,,Школа коју волим“
и дружење са
предшколцима
Фестивали, базари,
спортски турнири,
састанци
Учешће на ,,Дјечијем
карневалу“у Херцег
Новом

библиотекар
Чланови литерарне новембар и мај
секције, Ученички
парламент
Ученици,
школска
наставници
2021/2022.година
Ученици 4-4 и
учитељица
Данијела Илић
Ученици,
наставници,
директор
Сви запослени
Учитељице и
ученици

Децембар 2021.
27.јануар
2022.године
март 2022.године
мај 2022.године

Сви запослени

континуирано

Данијела Илић,
ученици 4-4 и
Љиљана Мијић

јун 2022.године

Интерни маркетинг подразумева информације и приказивање делатности школе путем
разгласа, школског листа, изложби, приказа, трибина, фестивала и сл.
Екстерни маркетинг подразумева информације и приказивање делатности школе у
средствима јавног информисања, локалне и шире средине.

323

Годишњи план рада основне школе „Бранко Радичевић“ за школску 2020/21.годину

19. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ШКОЛЕ
Праћење реализације ГПРШ вршиће се на следећи начин: појединац, учесник у
реализацији програмских задатака пратиће остваривање сваког дела програма током целе
године. На класификационим периодима, по завршетку 1. и 2. полугодишта, стручни
органи ће разматрати успех и резултате реализације за одређени период током 1. и 2.
полугодишта. Наставничко веће, одељенска већа и стручна већа, као и руководство
ученичких организација разматраће реализацију сваког програма рада. Наставничко веће и
школски одбор разматраће извештај о целокупном раду школе и остваривање ГПРШ.
Предметни наставници, разредне старешине дневно прате реализацију наставних
планова и програма. Директор школе и стручни сарадници током целе школске године
пратиће остваривање свих програмских задатака кроз непосредан увид у рад и одређену
документацију. Увид и уредно вођење педагошке документације вршиће током целе
школске године разредне старешине, стручни сарадници и директор школе.
Директор школе ће пратити рад стручних сарадника и административног особља у
току праћења реализације одређених програмских садржаја, обавеза је свих да реагују на
уочене пропусте, предлажу одређене мере за побољшање квалитета и квантитета рада.
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19.1 Педагошка документација о реализацији планираних задатака и
обавеза у школи
У школи се води следећа документација на основу које ће се сагледавати
реализација васпитно-образовних и других задатака свих учесника у реализацији ГПРШ:
 Глобални и ооперативни планови
 Писане припреме
 Разредне књиге
 Дневници рада слободних активности
 Књига дежурстава наставног особља
 Матичне књиге
 Књига записника Наставничког већа
 Књига записника Педагошког колегијума
 Свеске записника стручних већа
 Документација директора
 Документација психолог
 Документација специјалног педагога
 Документација педагога
 Документација библиотекара
 Документација пројекта „Школа без насиља“
 Књига записника управних и других друштвених органа у школи
 Књига записника о раду ученичких организација
 Књига записника састанака Савета родитеља школе
 Дневник рада домара школе
 Књига запажања о хигијенским и техничким условима рада у школи
 Књига дежурстава ученика
 Књига евиденције о стручном усавршавању наставног особља
 Евалуација развојног плана школе
Саставни део наведене документације су и извештаји кооје подносе предметни
наставници и разредне старешине, одељенска већа, стручна већа, стручни сарадници,
руководстав ученичких организација, директор школе.
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20. ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
Саставни део ГПРШ су сви глобални и оперативни планови непосредног рада са
ученицима, планови рада ОЗ, планови друштвено-корисног рада и остала документација
релевантна за рад школе. Такође, саставни део ГПРШ је и План самовредновања, акциони
план који следи из Развојног плана рада школе од 2020 до 2025.године.
ГПРШ следи из Школског програма од 1-8 разреда за период 2018-2022.година,
који је усклађен са Законом о основном образовању и васпитању и Законом о систему
образовања и васпитања.
План стручног усавршавања наставника разредне и предметне наставе је такође
саставни део ГПРШ, а ради боље прегледности је издвојен у посебан документ који
садржи појединачне планове наставника и стручних сарадника за школску 2021/22.годину.
У току школске 2021/22.године биће реализовани семинари и трибине за које
постоји највеће интересовање и које је могуће организовати у складу са финансијским
планом рада школе. Семинари ће бити одабрани и у складу са Школским развојним
планом, који је усмерен на јачање културне и васпитне улоге школе, унапређивање учења
и квалитета наставе и развијање ИОП-а.
Годишњи план рада за школску 2021/22. годину усвојен на седници Школског одбора од
15.09.2021. год.
У Батајници,
15.09.2021.године
Председник школског одбора,
___________________
Директор школе,
__________________
Љиљана Мијић
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