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1. УВОД
1.1. Табеларни профил школе
Пун назив школе
Адреса
Директор школе
Телефони
Web -site
Е - mail
Дан школе
Број ученика
Издвојена одељења

Број ученика у издвојеним
одељењима
Број запослених
Језици који се уче у школи
Број смена у школи, начин
измене смена

ОШ „ Боривоје Ж. Милојевић“
Радничка 2
Драган Благојевић
015/7581-317
www.krupanj.edu.rs
borozm@yahoo.com
22. децембар
887
1. ИО Костајник
2. ИО Красава
3. ИО Дворска
4. ИО Церова
5. ИО Ликодра
6. ИО Богоштица
7. ИО Лазе
8. ИО Брштица
9. ИО Толисавац
10. ИО Шљивова
275
127
Енглески језик
Француски језик
Руски језик
5.-8.разред прва смена 7.30-13 ч
1.-4.разред друга смена 13-18 ч
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1.2. Реч директора

Бити на челу основне школе представља велики изазов, али и велику обавезу и одговорност. Поверење које деца и
родитељи имају у нас и у саму школу је нешто што се не сме изневерити. Како би смо оправдали то поверење и ове
школске године смо вредно радили и постигли одређене резултате.
Школска година 2016/17. била је успешна према процени остварености активности планираних Годишњим
планом рада школе. Задовољство ми је да истакнем чињеницу да се наша школа све више отвора према друштвеној
средини и постаје значајан културни центар општине. У прилог томе говори чињеница да смо се као партнери
укључили у неколико пројеката и успешно их реализовали, а популација која је центар планираних активносту јесу,
управо, ученици наше школе. Резуллтат такве интезивне и квалитетне сарадње са јавним установама, обраѕовним
институцијама и невладиним организацијама јесу разноврсне активности, богатији школски живот и веће
задовољство наших ученика.
На овом пољу може се урадити још више и с тога очекујем да ће у наредним годинама резултати бити још
бољи.
Циљеви и задаци образовно-васпитног рада школе за школску 2016/17. годину утврђени су и оперативно
разрађени Годишњим планом рада.
Образовно-васпитни рад реализовало је 89 наставника и то: у разредној настави 33 наставника, у предметној
настави 55 наставника и у настави за ученике са посебним образовним потребама 1 наставник.
У Матичној школи су у току претходне школске године завршени сви радови на постављању нове столарије,
реконструкцији крова и топловода, тако да смо у нову школску годину ушли са значајо реновираним објектом који је
омогућио много боље услове за рад ученика и радника школе. Извршена је санација котларнице из донације
Амбасаде Јапана у износу од око 1.500.000 динара, a току лета 2017. извршено је комплетно кречење и глетовање
Матичне школе.
Локална управа је уложила 2.000.000 динара у потпуну реконструкцију издвојене четвороразредне школе у
Толисавцу. Средствима донације преко локалне управе сређене су приступне стазе, извршно је кречење школе и
сређена је канцеларија Месне заједнице која се налази у склопу школе, а средствима школе урађен је подашив.
Радови на овој школи нису још у потпуности завршени; нису урађени олуци, нису постављени громобрани и нема
мокрог чвора.
Санирано је клизиште у ИО Ликодра, уређен је савремени мокри чвор и сређене приступне стазе школи, тако
да су ученици из Ликодре школску 2016/17. годину започели у својој школи. Уређење мокрог чвора и стаза је
финансирала локална управа и износу од око 500.000 динара, а потпорни зид је направљен из средстава
међународних донатора.
На школи у Костајнику урађене су само неопходне поправке ради несметаног одвијања наставе. У стару
школску зграду није уложено много, јер се очекује да се за потребе школе реновира објекат који већ постоји у
школском дворишту.
Од значајнијих радова треба истаћи и уређење платоа на уласку у школу у издвојеном четвороразредном
одељењу у Брштици и замену пећи за централно грејање, такође у Брштици у вредности од 150.000 динара. Радови у
Брштици су финансирани из средстава локалне управе.
На свим осталим објектима извршене су неопходне поправке како би настава могла да почне на време и да се
одвија у условима безбедним за ученике и раднике школе.
Општина је на време расписала тендер, па је превоз ученика обављало предузеће „Банбус“. Од маја је дошло
до измене превозника, па је превоз ученика у целости преузело предузеће „Гајић 95“, које је до тада превозило
ученике на досадашњим релацијама школског аутобуса.
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Општина је извршила набавку потребних количина угља и дрва, па је грејање је било добро у свим
издвојеним одељењима и матичној школи, упркос јачој зими него претходних година, што је допринело да услови за
боравак ученика у школи буду оптимални.
У школској 2016/17. управљање Спортском халом преузела је Комисија за уређење коришћења спортске хале
у периоду ваннаставних активности коју је у августу именовало Општинско веће Општине Крупањ. Школи су
остављени термини за извођење наставе, а распоред осталих термина и начин коришћења Хале ван наставе одређује
комисија, с тим да донете одлуке биду верификоване од стране органа управљања школе. У првом полугодишту хала
је потпуно окречена, извршено је фарбање свих радијатора, сређени су мокри чворови, као и електрична инсталација.
23. јуна 2017. је, због временских непогода. дошло до подизања комплетног крова спортске хале и значајних
оштећења у унутрашњости. Школа је одмах покренула поступак код осигуравајуће куће ДДОР, тако да је по овом
основу за обнову обезбеђено 9.614.500,00 динара, а прва рата је већ уплаћена. Такође, Општина је првим
ребалансом буџета определила 8.062.734,00 динара за реконструкцију крова. Овим је руководство Општине брзо
реаговало, па очекујемо да ће у кратком року, како то процедуре спровођења јавних набавки налажу, овај проблем
бити решен. Треба реконструисати кров, паркет, громобранске и електро инсталације.
Кухиња функционише без икаквих примедби. У овој школској години хранило се просечно око 650 ученика. 84
ученика се бесплатно хранило. Трошкове њихове исхране покрио је Центар за социјални рад. Кухиња функционише
у матичној школи и издвојеним одељењима: Богоштица, Ликодра, Красава, Брштица, Шљивова, Костајник, Дворска
и Церова.
И у овој школској години у нашој школи су организоване многобројне ваннаставне активности у циљу веће
информисаности ученика, побољшања њихове опште културе, здравственог образовања и подизања свести код
ученика о потреби укључивања у друштвени живот средине у којој живе. Неке од тих активности су прописане
Законом, а остале су резултат иницијативности ученика и радника школе, као и сарадње школе са установама и
организацијама из локалне заједнице.
У школи је организована здравствена заштита ученика у виду систематских здравствених прегледа,
вакцинације и здравственог просвећивања ученика. Ученици трећег, петог и седмог разреда су у октобру и новембру
имали редован систематски преглед а ученици петог разреда у новембру су имали и систематски преглед зуба. Већ
годинама је сарадња школе и Дома здравља у Крупњу изузетно добра, што се није променило ни сада. Већ више
година уназад Патронажна служба Дома здравља у сарадњи са психолошко-педагошком службом школе и
одељенским старешинама по одређеном распореду у школи држи предавања у вези са очувањем и унапређивањем
здравља деце и омладине, а теме су прилагођене узрасту деце.Ове године је са више активности обележен 1.
децембар, Светски дана борбе против сиде: Ученички парламент је анкетирао ученике 5-8. разреда са циљем да
утврди колико ученика зна шта се обележава 1. децембра. Резултат анкете, која је обухватили 190 ученика, показао је
да само 30 % ученика зна да је 1.децембар – Светски дан борбе против сиде. Подстакнути овим резултатом, ученици
7. и 8. разреда који учествују у раду Ђачког парламента су обишли сва одељења, укратко их информисали о значају
овог датума и том приликом позвали све ученике 8. разреда да дођу на предавање о ХИВ-у.
Предавање о ХИВ-у реализовала је патронажна служба Дома здравља и ученици средње школе – волонтери Црвеног
крста. Ученици су погледали кратак, едукативни филм и попунили упитник о томе шта су научили на овом
предавању.
Ове школске године у нашој школи обележена је и недеља здравих зуба. У оквиру те недеље одржане су
многобројне активности којима је био обухваћен већи део ученичке популације различитих узрасних група.
У сарадњи са Организацијом Црвеног Крста и Патронажном службом Дома здравља у Крупњу у току другог
полугодишта реализована су предавања на различите теме за наставнике, родитеље и ученике.
Једна од активности је предавање Црвеног Крста и Патронажне службе у Крупњу на тему „Туберкулоза - Контрола
туберкулозе“. Предавање је одржано 28. марта 2017., а слушало га је 60 ученика седмог разреда.
Такође, 17.05.2017 одржана је презентација за ученике шестог разреда на којој су представници Црвеног крста
Крупањ информисали ученике о организацији Црвеног крста, о њиховим задужељима и задацима као и о значају
активности које се изводе у оквиру њихове организације.
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Патронажна служба је у марту 2017. организовала и предавање на тему „Депресија“ за наставнике и предавање за
родитеље ученика четвртог разреда на тему „ХП вирус, могућности заштите и превентивних мера“
Ове школске године у нашој школи обележена је и недеља здравих зуба у периоду од 15. до 19. маја 2017. У оквиру
те недеље одржане су многобројне активности којима је био обухваћен већи део ученичке популације различитих
узрасних група.
Једна од реализованих активности је едукативно-такмичарски програм за ученике нижих разреда. Др Маја Полић,
школски зубар одржала је занимљиво предавање у вези очувања здравља уста и зуба код деце и младих. Едукативни
програм овог догађаја имао је за циљ групно учење младих и проверавање стечених знања у области очувања и неге
уста и зуба. Промовисан је лепо осмишљен начин групне едукације: такмичарски дух, бодрење, навијање, пружање
подршке и учење показало је изузетан ефекат схватања важности очувања здравља уста и зуба. Др Маја Полић је
такође ученицима показала практичне савете и технику прања зуба.
Такође, одржано је предавање о оранлој хигијени за ученике петог и шестог разреда наше школе, који су активно
учествовали и у практичним вежбама показали заинтересованост и разумевање за поменуту тему. Велику подршку
за реализацију недеље здравих уста и зуба пружио нам је дневни боравак „Зора“, удружење за децу и младе са
инвалидитетом.
У марту 2017. године одржано је предавање за ученице шестог разреда наше школе у циљу јачања и
проширивања мера које помажу младим људима да заједнички науче да живе здравије и безбедније. Предавање се
односило на очување репродуктивног здравља и подизања нивоа здравствене културе и образовања код ученика.
Организатор едукативног програма који носи назив „Аlways-едукативни школски програм о пубертету- Све што
желиш да знаш о пубертету“ је Завод за унапређивање образовања и васпитања. Едукатор је Јована Илић. Предавању
је присуствовала око 50 ученица матичне школе, а касније предавање је одржано и у издвојеним одељењима.
У сарадњи са НВО Еко бајк 23. септембра поводом Недеље безбедности деце у саобраћају организована је
манифестација која се одвијала у затвореној улици у граду. Ученици су учествујући у програму дали свој допринос
да манифестација буде што боља и привуче што већи број заинтересоване деце, родитеља и пролазника. 15 ученика
наше школе учествовало је и на „Ролеријади“ коју је ово удружење организовало9 15. априла.
Настављена је сарадња са Ватрогасном јединицом у Крупњу, као и са Полицијском станицом. 28. 9. 2016. ученици
млађих разреда присуствовали су показној вежби ватрогасаца. По лепом и сунчаном дану ватрогасна бригада
показала је окупљеним малишанима како се гаси пожар и шта све ватрогасци спасиоци знају и могу. 1. новембра је у
школи у Крупњу изведена велика демонстративна вежба спасавања ученика и запослених у случају избијања
пожара. Вежбу је извео Центар за против пожарну заштиту и Ватрогасна јединица Крупањ, а учесници вежбе су
били сви ученици и запослени у матичној школи. Гости посматрач вежбе је био Александар Лазаревић, начелник
Националног тренинг центра за ванредне ситуације.
У сарадњи са Ватрогасном јединицом учитељица 4/2 Љиљана Ковачевић осмислила је и одржала час на тему
„Опасност и заштита од пожара“ који је због своје изузетности одабран за презентацију на овогодишњем Сабору
учитеља Србије.
У настојању да се унапреди ниво безбедности ученика и школа, Министарство унутрашњих послова и Министарство
просвете, науке и технолошког развоја сачинили су заједнички пројекат „Безбедно детињство – развој безбедносне
културе младих“, који има за циљ да омогући одржив модел информисања ученика о безбедносној култури. Овај
пројекат се у школама спроводи већ неколико година, а у нашој школи је спроведен крајем новембра 2016.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Крупњу, у сарадњи са стручним сарадницима и наставницима,
реализовали су предавања за ученике петог разреда у издвојеним одељењима Костајник, Красава, Дворска и у
матичној школи.
И ове године обележена је Дечја недеља, како у матичној школи тако и у свим издвојеним одељењима. Ученици
наше школе су различитим активностима обележили Дечју недељу од 3. до 9. октобра 2016. године под мотом
„НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ“. Организована је радионица са темом Дечја права, посета градској
библиотеци, спортски дан, дан када су деца цртала, гледање цртаног филма у биоскопу, а на крају недеље маскенбал
и приредба „Покажи шта знаш“.
Ученички парламент је традиционално организовао Весели турнир у одбојци у коме су учествовале екипе из
старијих разреда са по једним наставником као чланом сваке екипе. Победник Турнира је новац од улазница уложио
у куповину рутера да би се цела школа покрила бежичним интернетом
.Дечја недеља је ове године посебно садржајно обележена у издвојеној осморазредној школи у Красави. Спроведена
је хуманитарна акција "ДРУГ ДРУГУ“ коју су организовали и спровели ученици, учитељице, наставници и педагог
школе. Прикупљено је много одеће и обуће која је током Дечије недеље пронашла нове мале
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власнике. Одржан је огледни час хемије "Чаролије" на коме су ученици старијих разреда своје млађе другаре
упознали са чаробним светом хемије изводећи низ занимљивих експеримената. На крају Дечје недеље организован је
и тематски маскенбал "Свемирци су међу нама".
Наставили смо сарадњу са Центром за таленте из Лознице и у октобру смо, заједно са њима организовали тестирање
ученика 7. разреда како би најбољи од њих били уписани у базу података Републичког Центра за таленте што им
омогућава значајну подршку у укључивању у научну заједницу уколико одлуче да се касније баве научним радом.
Традиционално добру сарадњу и даље имамо са Библиотеком "Политика" која је и ове године бесплатно учланила
све прваке и организовала конкурс за најлепше новогодишње честитке и продајну изложбу, где су наши ученици
били веома активни. Новац од продаје четитки уручен је школи и биће употребљен за помоћ најсиромашнијим
ученицима.
Ове године смо са Библиотеком Политика успоставили и нови вид сарадње. Драмска секција ученика млађих разреда
под вођством учитељица Данке Пајић и Љиљане Ковачевић од септембра је припремала позоришну представу
"Седам Снежана и патуљак". Пробе су одржавали у Дому културе, а премијера је одржана такође у Дому културе
26.12.2016. у вечерњем термину. Представа је била изузетно посећена, а мали глумци у одушевили публику.
Представа је била хуманитарног карактера, а сав прикупљен новац дониран је Удружењу "Зора", Дневи боравак за
децу и младе са ивалидитетом, који су сашили костиме за представу и оранизацији Црвеног Крста у Крупњу.
Наши ученици активно учествују и на традиционалном песничком конкурсу „Десанкине искрице“ коју Библиотека
Политика организује сваке године током маја и јуна.
Почетком новембра, у сарадњи са Амбасадом Словачке, у школи је одржана изложба илустрација дечјих књига, а
гости су нам били службеници Словачке амбасаде и Мирослав Регитка, један од најбољих словачких илустратора
књига за децу. Он је са ученицима старилих разреда том приликом одржао и радионицу на којој су се деца упознала
са основама рада на илустровању књига.
Такође у новембру школа се укључила у велико истраживање Факултета физичке културе из Новог Сада на тему
здравих стилова живота. Ученици старијих разреда су радили упитник о својим животним навикама у вези са
здравом исхраном, вежбањем, бављењем спортом и сл, а предавање о томе им је одржала професор Факултета
физичке културе Вишња Ђорђић.
И у овом полугодишту наставили смо реализацију пројеката у вези са професионалном орјентацијом
ученика 8. разреда у оквиру кога су планиране радионице, професионално информисање као и реални сусрети у
свету занимања. У оквиру ових активности ученици 8. разреда су организовано ишли на Дане отворених врата у
Средњој школи у Крупњу како би се непосредно упознали са профилима и условима рада у овој школи.
Са локалном самоуправом смо се повезали и у области екологије и имамо представника у Зеленом савету. Значајна
активност у овој области била је практична радионица која је организована у оквиру ГИЗ пројкта „Управљање
отпадом и отпадним водама“ 29.11.2016. године. У радионици је учествовало 20 ученика од 5.-8.разреда. Поред
теоријских знања, ученици су имали и практични део где су заједно са предавачима учестовала у прављењу
компоста, што их је још више заинтересовало да се активно укључе. Едукатор ове радионице била је Ксенија
Мартон, члан пројекта компост тима. 03. марта 2017. урађена је и евалуација овог пројекта у оквиру које је
организован обилазак пилот пројекта компостирање. Посети су присуствовали Керстин Бар, шефица комисије за
евалуацију, Барбара Оелз, чланица комисије за евалуацију, Снежана Лекић Рашовић и Зоран Јаковљев из GIZ
IMPACT.
Остварена је и сарадња са Удружењем гљивара у Крупњу. Крајем децембра у холу школе је постављена и
изложба овог Удружења о гљивама које се могу наћи на нашем подручју.
Ове школске године наша школа била је укључена у два пројекта која су реализована у сарадњи са
Канцеларијом за младе Крупањ а то су пројекати „ОснаЖене“ и „Здравије сутра“.
У оквиру пројекта „ОснаЖене“ које је реализован у марту 2017. године одржано је предавање на тему „Превенција
родно заснованог насиља“. Предавање је одржала др Нада Ђурић, председница невладиног удружења грађана Искра,
у оквиру борбе против насиља над женама и пројекта „ОснаЖене“ који је покренут од стране Канцеларије за Младе
у Крупњу и неформалне групе Оснажене. Одржана су два предавања за групе ученика седмог и осмог разреда
Основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“.
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Такође, у нашој школи у оквиру пројекта „ОснаЖене“ организована је радионица „Стереотипи и
предрасуде о роду“ за групу ученика седмог и осмог разреда на којој су учествовала и два члана Удружења „Зора“.
Радионица је организована у Оквиру пројекта „ОснаЖене“ уз подршку Марије Манојловић, координатора пројекта,
неформалне групе „ОснаЖене“ и стручних сарадника школе Слађане Тешић и Јоване Деспотовић. Циљ ове
радионице је освешћивање и разумевање родних стереотипа. Такође ученици су имали прилику да праве букмаркере
са исписаним речима и порукама подршке женама у оквиру борбе против насиља над женама, које су касније делили
женама у организованој шетњи у затвореној улици у Крупњу.
У спортској сали Основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ у Крупњу, у оквир упројекта „Здравије сутра“ који је
реализован у априлу 2017. године одржано је предавање младима (ученицима петог и шестог разреда наше школе) о
безбедности у спорту, о здрављу и уопштено о значају бављења спортом и физичком активношћу. Да подсетимо да
је „Здравије сутра“ део пилот пројекта „Искорачи и Ти! Спортски.Здраво.Безбедно.“, који реализује Кровна
организација младих Србије са партнерима Антидопинг агенцијом Републике Србије, Заводом за спорт и медицину
спорта Ребублике Србије и локалним партнерима: Удружење „Зора“ и одбојкашки клуб „Рађевац“ у оквиру пројекта
„Искорак“, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.
Предавање је одржао Никола Пајић, наставник физичког васпитања наше школе, који је говорио о личним спортским
искуствима као тренер и као спортиста. Навео је зашто је битно бавити се спортом, са посебним акцентом на
бављење спортом на здрав и безбедан начин. Поред предавања, оджане су и радионице на три теме: здравље и
здрава исхрана, безбедност у спорту и тимски дух за ученике седмог и осмог разреда наше школе. У
реализацији радионица учествовале су Јана Грбић, Ђурђина Танасић, Марија Милутиновић, Јована Дивљаковић и
стручни сарадници школе Слађана Тешић и Јована Деспотовић.
Ове школске године у нашој школи обележена је недеља физичке активности и „Дан изазова“, манифестација која
има за циљ промоцију рекреативног бављења спортом. У нашој школи је промовисано рекреативно вежбање кроз
редовне часове физичког васпитања, разне полигоне, надвлачење конопца конопца, учествовање у плесу и разним
играма итд.
У сарадњи са Организацијом Црвеног Крста у новембру смо организовали "Трку за срећније детињство", средства од
продатих стартних бројева искоришћена су за лечење болесног ученика наше школе. Ученички парламент је у
децембру организовао и веома успешну акцилу прикупљања слаткиша за новогодишње пакетиће које смо предали
Црвеном Крсту, а том приликом су наши млади волонтери Црвеног Крста и поделили пакетиће деци из наше
општине која су у хранитељским породицама.
Крајем ове школске године ученици ОШ „Боривоје Ж.Милојевић“ су организовали продајну изложбу и продају
дечијих радова у затвореној улици у Крупњу. У акцији су учествовали ученици IV разреда са учитељицом Љиљаном
Ковачевић,ученици III разреда са учитељицом Данком Пајић и ученици II разреда са учитељицом Весном Лазаревић.
Сва средства од продаје, деца и учитељице су уплатили Црвеном крсту Крупањ за помоћ угроженој деци.
У овој школској години реализоване су многобројне културне активности за ученике наше школе. Прваке
смо дочекали програмом који су за њих припремили ученици 2. до 4. разреда. За ученике млађих разреда и из
матичне школе и из издвојених школа Општина Крупањ и Библиотека Политика организовале су бесплатну
представу "Магична лира" као новогодишњи поклон. У априлу је изведена још једна бесплатна позоришна представа
– „Пеђолино“, такође за ученике разредне наставе.
Учитељи матичне школе су ове школске године остварили сарадњу са Удружењем жена Рађевине „Рађевска
нит“, које се већ годинама бави очувањем народне традиције и израдом сувенира и рукотворина. Удружење
„Рађевска нит“ традиционално организује манифестацију под именом „Рађевско прело“. Ове године су ученици
млађих разреда, са учитељицом Данком Пајић узели учешће на тој врло занимљивој вечери која је организована у
библиотеци „Политика“. Деца су рецитовала, певала и глумила, а затим су се упознали са неким предметима који су
се користили у прошлости. Имали су прилику да виде разбој, преслицу, вретено и сличне предмете. Прело је
одржано 22.02.2017. године.
Такође, учитељи су наставили сарадњу са Домом за старе у Крупњу. Ове године ученици су заједно са
својим учитељицама Данком Пајић, Љиљаном Ковачевић и Весном Лазаревић поново били гости Дома за старе у
Крупњу. Већ традиционално у оквиру Ускршњих празника ученици су извели пригодан програм. Дружење је било
на обострано задовољство и корист.
Половином децембра у школи је снимљена емисија ТВ Подриња "Омладински екран" у којој је
представљена школа и наши најуспешнији ученици и наставници из различитих области: најуспешнији такмичари из
области науке, драмска секција млађих разреда, најбољи рецитатори, надарени ученици из области музике. Емисија
је приказана на ТВ Подрињу у оквиру пројекта афирмативног представљања младих.
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Половином децембра ученици 7. и 8. разреда су, у пратњи наставника, посетили Сајам науке у Београду,
а превоз је обезбедила Општина Крупањ.
Трудимо се да посбену пажњу посветимо инклузивном образовању и сарадњи са удружењем "Зора" за
децу и младе са инвалидитетом. Већ је речено да смо у активности драмске секције млађих разреда укучили
Удружење тако што су његови чланови сашили костиме за позоришну представу. Традиционална инклузивна
активност је и заједничка радионица пред Нову Годину која је одржана 21. децембра, а на којој су ученици из Ђачког
парламента, ученици нашег одељења за децу са посебним потребама и чланови Удружења "Зора" заједно правили
новогодишњи накит, а затим тим накитом и окитили јелку постављену у холу школе. Захваљујући разумевању
локалне управе у школи је од ове године ангажован још један лични пратилац ученика, тако да сада ученицима са
сметњама у развоју помажу два лична пратиоца.
У децембру смо се, на иницијативу Ученичког парламеннта и наставнице енглеског језика Марије
Цветиновић прикључили и акцији "Чеп за хендикеп", тако да и ученици наше школе прикупљају чепове чијом
продајом ће помоћи у набавци неопходних помагала за особе са инвалидитетом. Стручни сарадници и представници
Ученичког парламента су упознали ученике о значају ове хуманитарне акције. Ученици наше школе вредно су
сакупљали и доносили чепове током другог полугодишта ове школске године. У марту смо послали први пакет
сакупљених чепова. Акција се наставља на задовољство свих нас. Значај ове хуманитарне акције огледа се у
развијању еколошке свести код деце, како би од малих ногу стекли навику да сваки отпад може да се рециклира и
касније обради и поново изради нов производ. Овом акцијом такође развија се хуманост код ученика јер се упознају
са проблемима и потребама особа са инвалидитетом као и значај сакупљања пластичног отпада кроз креативност и
уметност за рециклажу и њен даљи процес.
У јуну ове године у нашој школи одржани су, седми по реду, Вазнесењски дани у организацији Друштва
учитеља Рађевине. Тема овогодишњег конкурса за ликовне и литерарне радове била је „Комадић завичаја у огледалу
традиције“. У финансирању маифестације учествовало је, осим локалне самоуправе и Друштва учитеља Рађевине и
Министарство културе и информисања Републике Србије, које је препознало значај и квалитет овог пројекта. На
конкурсу је учествовало више од двадесет школа из целе Србије. Изузев школа из региона, учествовале су и школе
из Краљева, Зрењанина и Ниша. Финална манифестација је трајала два дана. Првог дана су се школе представиле и
уручене су награде добијене на конкурсу. Наша школа представила се позоришном представом „Седам Снежана и
патуљак“. Другог дана су одржане креативне радионице.
И ове године смо остварили значајну сарадњу са Удружењем Рађеваца у Београду ућешћем на њиховом
конкурсу за литерарне и ликовне радове на тему „Боје завичаја“. Ученици који су урадили најбоље радове награђени
су Видовданским наградама које су ове године биле знатно богатије него раније. Удружење од ове године
проглашава и посебно награђује и најбољег ђака Рађевине, а први добитник те награде је Ученик генерације наше
школе Александар Протић.
Од средстава добијених од министарства просвете значајно смо обновили књижни фонд школске
библиотеке. набављене су књиге у вредности од 156.000 динара.
У школској 2017/18. Години планирамо следеће пројекте:
Санација оштећења на фискултурној сали настале услед временских непогода
Уређење паркинга код спортске хале- у оквиру пројекта Канцеларије за обнову школа Министарства
просвете
Уређење осветљења око школе у Крупњу и сређивање степеништа испред школске зграде где
планирамо и рампу за инвалиде
Санација мокрих чворова у матичној школи и спортској хали
Санације школе у Костајнику - у оквиру пројекта Канцеларије за обнову школа Министарства просвете
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1.2.2. Приоритети у овој школској години
Развојним планом наше школе утврђене су потребе на петогодишњем ниво и то:
-неговање свих видова сарадње унутар колектива
- промене у садржају и организацији ваннаставних активности
-подизање коомпетенција директора даљим стручним усавршавањем
-унапређење система за праћење и вредновање квалитета рада
-боље промовисање и подржавање резултата ученика и наставника
-унутрашње и спољашње уређење школског простора
- опремање школе наставним средствима
-побољшање ефикасности рада ученика и наставника на часу
-подстицање личног и професионалног развоја ученика
-изграђивање позитивних животних ставова код наставника и ученика
- унапређење стручног усавршавања наставника
У току ове школске године планирамо да се горе наведене потребе почну остваривати кроз следеће
активности:
1.УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ШКОЛЕ – редовни састанци Педагошког колегијума и тражење
модела ѕабољу информисаност и комуникацију матичне школе и ИО ради квлитетнијег функционисања школе.
2.Унапредити рад Тимова, стручних већа, актива и комисија ради боље координација и усклађивања
активности, реалније и правовремено планирање итд.
3.Унапредити процес праћења, извештавња и анализе рада установе
4. Радити на побољшању сарадње са родитељима кроз подстицање укључивања родитеља и старатеља у рад
школе – укључити их у акције школе, боље их информисати, омогућити им да присуствују у реализацији редовне
наставе и ваннаставних активности и другим сегментима рада школе.
5.Увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања- присуство семинарима, боља сарадња стручних
већа, примена стечених знања у оквиру стручног усавршавања, подстицање укључивање већег броја наставника на
реализацију угледних часова у оквиру стручног усавршавања унутар школе.
6.Подстицати коришћење додатних извора знања и развијање одговорности код ученика за резултате рада
7.Формирати већи број секција које ће бити у складу са интересовањима ученика, побољшати рад постојећих
секција и укључити већи број ученика– боље промовисање ваннаставних активности и укључивање већег броја
ученика из социјално угрожених категорија. Ова активност се посебно односи на иѕдвојена одељења
8.Интезивнија васпитна активност школе – промовисање културних активности , спортских друштава,
учествовање у пројектима локалне заједнице итд.
9. Унапредити превенцију насиља – информисање раодитеља и ученика са Протоколом, доследна примена
правилника о дисциплинској одговорности, интезивније радити на превенцији дигиталног насиља кроз радионице и
часове информатике.
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1.2.3. Мисија и визија школе
Развојним планом наше школе, који је усвојен на петогодишњи период и важи до 2020. школске године,
одређена је мисија и визија наше школе за тај период:

Мисија

Ово је школа са дугом традицијом која настоји да буде центар васпитно-образовних али и културних, спортских
и осталих јавних дешавања у својој средини. Свој рад заснива на стручном кадру, квалитетном и уравнотеженом
образовању и васпитању заснованом на тековинама и достигнућима савремене науке и прилагођеним узрасним и
личним образовним потребама сваког ученика.

Визија

У наредном периоду желимо да стварамо добру атмосферу и међуљудске односе, мотивишемо ученике како
би остварили што боље резултате у наставним и ваннаставним активностима, развијамо професионалне
компетенције и способност руковођења, да нивоом опремљености наставним средствима пратимо научно
технолошки развој и побољшамо материјално-техничке услове за рад школе, чиме ћемо достићи још виши ниво
образовних постигнућа на завршном испиту и класификационим периодима и да унапредимо наставу и учење
повећањем одговорности запослених и ученика и применом различитих начина учења, користећи све предности
модерних информационих технологија.
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2. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ
Полазне основе рада школе за школску 2017/18. годину засноване су на циљевима и задацима васпитања који
произлазе из следећих докумената:
Закон о основама система образовања и васпитања Републике Србије
( Сл. гласник РС – Просветни
гласник бр. 62/2003, 64/03, 58/04, 62/04 i 72/09.) ;
Закон о изменама и допунама закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 55/2013)
Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013)
Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС Просветни
гласник бр. 4/90, 2/91, 2/92, 13/93, 1/94, 5/95, 6/96, 4/2001, 06/06 и 09/06 .);
Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и
наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања;(Сл. гласник РС – Просветни
гласник бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 1/05.)
Правилника о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за први и други разред
основног образовања ( Сл. гласник РС – Просветни гласник бр. 01/05. ).
Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања ( Сл. гласник РС –
Просветни гласник бр. 03/06.)
Правилника о наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања ( Сл. гласник РС –
Просветни гласник бр. 06/07.).
Правилник о измени правилника о наставном плану за други циклус основног основног образовања и
васпитања и наставном програму за пети разредосновног образовања и васпитања (“ Сл. гласник РС Просветни гласник ”, бр. 11/2016)
Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања ( Сл. гласник РС –
Просветни гласник бр. 06/07.).
Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања ( Сл. гласник РС –
Просветни гласник бр. 06/09.).
Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања ( Сл. гласник РС –
Просветни гласник бр. 06/10.).
Правилника о календару oбразовно-васпитног рада основне школе за школску 2015/2016. ( Сл. гласник РС
– Просветни гласник, бр. 4/2015. );
Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи ( Сл. гласник – Просветни гласник бр. 2/92 и 2/2000. );
Правилника о оцењувању ученика у основној образовању и васпитању (Сл. гласник РС, бр. 67/13.);
Правилника о вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа (Сл. Гласник РС, бр. 9/2011)
Правилник о ближим упутсвима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и
вредновање (Сл.гланик РС, бе. 76/2010)
Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа, (Сл. Гласник РС, бр. 7/2011)
Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника („ Просветни гласник“, бр. 5/12.)
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних
сарадника, ( „Службени гласник РС“, бр. 85/2013 и 86/2015 – др. правилник)
Правилник о изменама и допунама правилника о о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и
стручних сарадника: („Службени гласнику РС“, број 73/16);
Правилник о општим стандардима постигнућа за крај првог циклуса образовања и за крај обавезног
образовања
Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професиналног развоја,
(Сл.гласник, бр. 5/2012)
Посебног колективног уговор за основну школу (Сл. гласник бр. 12/09);
Уредба о организовању у остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у основној и
средњој школи ( Сл. гласник РС – Просветни гласник 46/2001.);
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 – УС)
Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2017/2018. годину
Школски програм ОШ ''Боривоје Ж. Милојевић ''
Развојни плана ОШ ''Боривоје Ж. Милојевић ''
Статут ОШ ''Боривоје Ж. Милојевић '
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-

'Извештај о раду школе за 2016./17.годину
Извештај о самовредновању рада школе за 2016/17. годину
Осталих упутстава и подзаконских аката
Извештај
о
завршном
испиту

16

школске

2016/17.године
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3. МАTEРИЈАЛНИ И КАДРОВСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ
3.1.Материјално-технички ресурси
3.1.1. Школски објекти и простор
У школској 2017/18. години живот и рад ученика биће организован у укупно 16 школских објеката. Матична
школа у Крупњу поседује jeдну зграду. Четвороразредна издвојена одељења поседују по једну школску зграду
(укупно 7). Костајник има 3 школске зграде, Красава 2 и Дворска 3.
Објекти четвороразредних школа, сем школа у Церови и Брштици, грађени су у периоду од 1945-1955.
године. Одликују се довољним учионичким (око 5 м2/учен.) и школским простором и пространим школским
двориштима. Ови објекти су у доста добром стању, осим зграда у Лазама.
Школски објекти осморазредних школа су новијег датума, сем по једне школске зграде у Дворској и
Костајнику и имају довољно учионочког простора у односу на нормативе. Све осморазредне школе имају солидно
опремљене кухиње са трпезаријама, а школска дворишта су довољно пространа. У Костајнику, Красави и Шљивови
се у оквиру школских дворишта налазе спортски терени са асфалтним подлогама.
Школска зграда у Крупњу је стара 31. годину и одликује се лепим изгледом и функционалном
унутрашњошћу.
Димензије учионица су у складу са педагошким нормативима, а једини проблем је библиотека чија површина
од 54м2 не задовољава школске нормативе. Наставни простор чине 16 учионица општег типа, 4 специјализоване
учионице, 3 кабинета и 2 радионице.
У матичној школи и издвојеним осморазредним школама постоје библиотеке и медијатеке које су опремљене
значајним књижним фондом (Крупањ 13267 књига, Костајник - 6596 књига, Красава - 2844 књига, Дворска - 1579
књига), општим наставним средствима и дидактичким материјалима. У издвојеним четвороразредним школама
постоје мање приручне библиотеке.
У амбијенту библиотеке се реализују часови у оквиру наставе српског језика и разредне наставе.
Библиотекари у матичној школи су задужени и за рад на фотокопир апаратом који је смештен у библиотеци.
Радно време библиотеке је утврђено одлуком Наставничког већа.

3.1.2. Наставна средства и опрема
Намештај у матичној школи је углавном обновљен захваљујући донацијама. Да би се спречило његово брзо
руинирање, пред наставно особље постављен је озбиљан задатак да васпитним радом са ученицима утичу на
одговорност и чување школске имовине. Намештај у издвојеним одељењима је стар и похабан, па је неопходно, што
пре, обезбедити средства за обнову школског намештаја. Када говоримо о школском намештају, у нашим условима
се то односи углавном на ђачке клупе, ђачке столице и ормаре, јер другог посебног намештаја за кабинете и
кабинетску наставу готово и да не поседујемо.
Наставна средства су оскудна и застарела јер се већ дужи низ година није улагало у обављање ових и те како
ѕначајних средстава за квалитетнији образовно-васпитни рад. Посебно треба нагласити да је набавка нових
наставних средстава, посебо за предмете природних наука и издвојене осморазредне школе, неопходна без одлагања.
3.1.3. Закључак о расположивим материјално-техничким ресурсима школе (стандард 7.3., 7.4.), реална
употребна вредност, нормативи
Основна учила и наставна средства школа поседује у минимиалном броју, испод Норматива су, а услови у
којима школа ради отежавају њихово коришћење. Наставни предмети за које су обезбеђена, у матичној школи,
скоро па оптимална наставна средства су : физичко васпитање и техничко и информатичко образовање . Захваљујући
учешћу на Конкурсу "Дигитална школа" обновили смо комплетну информатичку опрему. Матична школа и
издвојене осморазредне школе имају свака по рачунарски кабинет са бројем радних јединица који је сразмеран са
бројем ученика, а све издвојене четвороразредне школе су добиле преносне рачунаре и пројекторе.
3.1.4. Ресурси локалне средине
Савремено функционисање школе као образовно-васпитне институције није могуће остварити без сарадње и
подршке локалне заједнице, и ослањања на њене потенцијале. С обзиром да је главна одлика наше локалне заједнице
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економска нерзвијеност, очекивано је да су финансијска средства као додатна подршка школским активностима,
скромна и ограничена. Оно чиме наше окружење располаже је природно богаство и институције које функционише
на нивоу општине. Задатак школе огледаће се у препознавању што више ресурса из локалне средине који би могли
да допринесу њеном квалитетнијем раду. Поред потенцијала локалне средине тежиште рада управних органа школе
биће и успостављање сарадње са суседним локалним заједницама и институцијама које могу бити веома значајни
фактори у подстицању развоја наше школе.
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3.2. Кадровски ресурси
3.2.1. Руководство школе и наставно особље
Квалификациона структура запослених радника на извођењу наставе је, углавном, усклађена са потребама
школе, те се може рећи да је готово у потпуности стручно заступљена.

Радно место

Степен стручне спреме
IV
VI
прос.
изврш
радно
изврш
и-лаца
искуст
илаца
во

Директор
Помоћник директора
Педагог
Психолог
Библиотекар
Наставник у разредној настави
Наставник у предметној настави

1

8
10

19

VII
прос.
радно
искуст
во

1

прос.
радно
искуст
во
29

2,5
1
1
24
47

5
26
27
21
23

изврш
и-лаца

33
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3.2.2. Ненаставно особље
а) Административно-правна служба
У овој области заступљена су два радна места: секретар школе и административни секретар за
административно-техничке послове и ученичка питања.
Секретар обавља послове у складу са Правилником о систематизацији радних места: прати правне прописе,
усклађује нормативна акта са Законом, пружа правну помоћ у раду Школског одбора, заступа школу на суду,
организује рад помоћног и техничког особља, организује друге послове по налогу, овлашћењу или у договору са
директором.
Административно-технички секретар такође обавља послове у складу са описом послова у Правилмику о
систематизацији радних места: дактилографски послови, вођење Деловодног протокола, вођење персоналне
документације радника, пријављивање и одјављивање радника код ПИО, издавање потврда ученицима и радницима,
сређивање архивске грађе и други послови.
б) Финансијско-рачуноводствена служба
Финансијско-рачуноводствена служба се састоји од два радника: шеф рачуноводства и благајник. Послови
које они обављају су: вођење књиговодства и синтетике, ликвидација - плаћање, прављење финансијских планова и
контрола извршења, вршење финансијске анализе, састављање финансијских извештаја органима управљања,
вршење готовинских уплата и исплата, вођење благајне, вођење евиденције о испчатама личних доходака и
средстава заједнићке потрошње, вођење евиденције о исплатама путних трошкова, рачуноводствени послови
Синдиката и др.
в) Техничка служба
У оквиру ове службе заступљена су следећа радна места: 5 домара и ложача. Ложачи ће обављати и неке
послове домара, нарочито ван грејне сезоне.
Школски домар брине о одржавању школског инвентара, инсталација и делом школских објеката. Задужен је
за превоз хране из Матичне школе, превоз наставног материјала као и ученика и наставника.
Основни послови ложача су: ложење котлова, одржавање котларнице и топловодне инсталације, поправка
школског намештаја и брига о школским објектима.
Послове ложача у Дворској, Красави и Церови обављају помоћни радници који истовремено одржавају и
хигијену у школи.
г) Радници у кухињи
Ове године ће радити кухиње у Крупњу, Костајнику и Церови. Из кухиње у Матичној школи храна ће се
дистрибуирати у школе у Красави и Дворској, као и у околне четвороразредне школе. Послове у вези са кухињом ће
обављати куварица (са 50% ангажовања) и две сервирке.
д) Радници на одржавању чистоће
На одржавању чистоће школских објеката запослено је 20 радника; од тога 10 радника је у Матичној школи,
по 2 у школама у Костајнику и Красави и један у Дворској, Брштици и Шљивови, а по један са непуним радним
временом у издвојеним четвороразредним школама Лазе, Толисавац и Богоштица.
Послови ових радника су: одржавање чистоће школских просторија и дворишта, ложење и чишћење пећи
тамо где на постоји парно грејање, припрема огрева, курирски послови, кречење објеката и други послови по налогу
директора или овлашћеног лица.
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4. ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА
4.1. Укупан број ученика, одељења и ученика по одељењима за школску 2017/18. годину
Разред
Одељења

22
25
21
22

∑
5-8
94
100
97
94

∑
1-8
181
190
138
94

113
12
6
6

90
12
4
8

385
42
28
26

603
80
57
47
17
3
31
18
22
1

24
137
481

24
114

96
481

I

II

III

IV

∑

V

VI

VII

VIII

1
2
3
4
5
∑
Костајник
Красава
Дворска
Ликодра
Толисавац
Брштица
Церова
Шљивова
Лазе

24
24

21
22
19

17
21
22

24
24

86
91
41

26
23
25
23

19
25
22
19

27
27
29
30

48
5
10
7
2
0
8
2
6
0

62
8
8
4
5
2
6
4
5
1

60
15
5
5
3
1
8
4
5
0

48
10
6
5
7
0
9
8
6
0

218
38
29
21
17
3
31
18
22
1

97
7
10
7

85
11
8
5

Богоштица

3
43
91

3
46
108

1
47
107
406

1
52
100

8
188
406

24
121

24
109

Свега

8
284
887

887

У односу на прошлу школску годину број ученика је мањи за 55 ученика, што указује на настављање тренда опадања
броја деце. Овај податак, који мери колико се смањује број ученика по школској години, се дуплирао у односу на
предходну годинну. Имајући у виду анализу социјалне структуре пре би се могло рећи да је узрок томе повећана
миграција, односно исељавање у веће средине породица са школском децом и значајније смањење наталитета.
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4.2. БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ УЧЕ ПО ИОП-у 2
Разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Укупно

Број ученика
0
0
1
3
3
1+2
2
3+2
13

У табели је евидентиран број ученика са којима се наставља рад према промењеним стандардима и у школској
2017/18. Извесна одступања у броју ученика су могућа у току школске године.
По ИОП-у 1 прошле године радило је укупно четири ученика. Један ученик у другом, један у трећем разреду и два
ученика у петом разреду.Ове школске године по ИОП-у 1 ради укупно пет ученика. Два ученика у првом разреду,
два ученика у трећем разреду и један ученик у шестом разреду.
Школа је упутила Министарству просвете, науке и технолошког развоја захтев за формирање одељења за децу са
сметњама у развоју (шести и осми разред са по два ученика). Интерресорна комисија је за ове ученике дала
мишљење да похађају, уколико је могуће, одељење за децу са сметњама у развоју.
Уколико одговор Министарства буде негативан, ученици који су похађали одељење за децу са сметњама у развоју,
биће укључена у редовну наставу.
Припремни предшколски програм
Реализоваће се у издвојеним одељењима где нема довољан број предшколаца за формирање групе у оквиру
дечје установе „Наша радост“.
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4.3. Социјална структура ученика
Према Закону о основном образовању и васпитању, члан 81. социјални статус ученика и родитеља одређује се
према следећим подацима:
подаци о условима становањима
удаљеност домаћинства од школе
стању породице (број чланова породичног домаћинства, запослење итд...)
4.3.1. Путовање ученика
У нашој школи, због веома разуђене школске мреже, велики број ученика путује и то око 30 % од укупног
броја ученика.
Ученицима је обезбеђен превоз у сарадњи са локалном самоуправом.
4.3.2. Породично стање ученика
Породица
Непотпуна породица

I
4

II
8

III
5

IV
8

V
2

VI
6

VII
4

VIII
3

СВЕГА
40

Број дефицијентних породица се не мења значајно већ дужи низ година. Кад се анализира врста
дефицијентности види се да је последњих неколико година повећан број разведених родитеља. Од укупног броја
дефицитарних породица већи број породица је непотпун јер је један од родитеља преминуо.
4.3.3. Образовна структура родитеља
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

5

16

11

3

3

8

7

5

41

80

37

54

35

92

62

136

75 – 3.s
45 – 4.s

136

154

154

4

6

8

9

6

13

7

16

7

8

Без ОШ
Основна
школа
Средња
школа
Виша
школа
Висока
стручна
спрема

28
3.s-68
(o-37,m-31)
4.s.-40 (o-18,
m-22)
2

173

6

10

2

Укупно
38

430

121

1102

3

44

8

71

У односу на прошлу годину образовна структура родитеља није се значајно променила. Приметан је благи
раст броја родитеља са високим образовањем, и смањење број родитеља са осмогодишњим и вишим образовањем.
Ово указује да и даље постоји миграције образованог становништва.
Приметно је повећање броја родитеља без основне школе, а посебно ученика који ове године похађају први
разред.
Специфична образовна структура родитеља једна је од смерница за планирање сарадње школе и родитеља.
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4.4. Дечје и ученичке организације у школи
4.4.1. Ученички парламент
Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин
удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи.
Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда.
Пословником о раду парламента утврђује се начин рада и одлучивања, а седнице се одржавају према предвиђеном
плану рада и потреби.
4.4.2. Црвени крст
Црвени крст све своје програмске активности и акције прилагођава потребама локалне заједнице, а носиоци тих
активности су како лица професионално ангажована у Црвеном крсту тако и волонтери.
Уз ангажовање едукованих младих волонтера, Црвени крст реализује различите програмске активности и акције у
основним школама. Активности које се реализују у школама односе се на превенцију у области здравља, промоцију
хуманих вредности, такмичења и квизови "Шта знаш о Црвеном крсту?" и "Шта знаш о здрављу?".
С обзиром на фундаменталне циљеве школе у раду са ученицим који се односе на развој способности за улогу
одговорног грађанина у хуманитарном и демократском друштву и практиковање здравог начина живота, од ове
школске године планирамо да обновимо сарадњу са Црвеним крстом Крупањ.
Потреба за овом врстом сарадње уочена је још од поплава 2014.године када су наши ученици кроз лично искуство
схватили значај хуманитарног рада.
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4.5. Закључак о карактеристикама ученика школе
Специфичност поднебља у којем се школа налази условљава велику разуђеност издвојених одељења, а самим
тим и велики број ученика путника. Организован превоз ученика олакшава доступност школе свим ученицима али
отежава њену организацију рада, а посебно реализацију ваннаставних активности.
Велика већина ученика је стамбено ситуирана, а само мањи број ученика живе као подстанари.
Обаразовна структура родитеља је специфична. Највећи број родитеља има средњу стручну спрему, затим
следе родитељи који имају завршену само основну школу. Охрабрујући податак је да ове године имамо већи број
родитеља са високом стручном спремом, али се тај број недовољно повећава. оно што забрињава јесте пораст броја
одраслих особа који немају завршену ни основну школу, што указује на повећан број неписмених. Оваква образовна
структура је последицa миграција становништва са вишим степеном образовањау веће градове, a разлози су
немогућност запослења, неразвијена и неподстицајна средина. У складу са тим јесу и подаци о запослености. Већина
родитеља није у радном односу и баве се пољопривредом.
Социјална уграженост ученика у извесној мери онемогућава организовање одређених школских активности које
зависе од новчаних улагања родитеља. Ово се пре свега односи на организовање рекреативне наставе, излета,
разноврснију понуду културних активности.
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
5.1. Општа организација
Кључни задаци у програмирању рада школе
На основу искустава и резултата постигнутих у претходним годинама, закључака стручних органа школе,
развојног плана и извештаја обављеног самовредновања утврђују се задаци за рад у наредној школској години.
Поред редовне наставе, деци ће пре свега кроз часове грађанског васпитања и одељенске
заједнице бити пружене могућности да се баве разним активностима које треба да допринесу
формирању моралног карактера ученика који се састоји од моралних знања (знати шта је добро),
моралних осећања (желети добро) и моралног понашања (чинити добро).
Наставничко веће, као најважнији стручни орган у школи, посебну пажњу посветиће
стручном усавршавању наставника у циљу унапређивања целокупног рада школе, а у складу са
финансијским могућностима.
Наставља се и процес самовредновања рада школе. У плану је да се започне нов,
петогодишњи циклус самовредновања.
И ове школске године посебну пажњу посветићемо борби против насиља, а у циљу
повећања опште безбедности деце.
Организовање "ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ"- прва недеља октобара и недеље школског спорта.
Организација рада
Правилно и савремено поставити организацију рада школе програмирањем и доследним праћењем
реализације Програма рада свих тела и органа, као и појединаца.
Укупна анализа рада и успеха у протеклој школској години, а и раније, показала је да у наредном периоду
треба организованије и успешније приступити следећим активностима:
-развијати позитиван однос ученика према личној и школској имовини на часовима одељенског
старешине
-уводити континуирано ученике у технике самосталног рада
-студиозније користити све изворе знања, а посебно дидактичког материјала. Ове године, наставници ће
бити подстицани да што више сами израђују дидактички материјал.
-редовније и са квалетитнијим припремама изводити излете и посете,
-Побољшати организацију активности у циљу упознавања ученика четвртог разреда са преметном
наставом и наставницима.
-По потреби подсетити наставнике са прописима- закон о основној школи, закон о основама
система,правилник о оцењивању стандарди квалитета рада установе и стандарди компетенција
наставника и стручних сарадника и подстицати запослене да самостално прате законске регулативе које
су у вези са образовно-васпитним системом.
У току школске године вршиће се подстицање стручног усавршавања наставника, обрадомстручних тема у
оквиру стручних већа, огледним и угледним часовима и др. Тим за стручно усавршавање испланираће активности из
овог сегмента рада у складу са плановима стручног усавршавања наставника и стручних сарадника.

26

Годишњи план рада основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ за школску 2017/2018.
Редовна настава
Редовну наставу унапредити према закључцима стручних актива и Наставничког већа увођењем ефикасијих
наставних метода уз коришћење мултимедијалне опреме, индивидуализацијом наставе (сходно могућностима).
Поставити за циљ хоризонталну и вертикалну корелацију међу предметима и побољшатисарадњу свих стручних већа
како би се то и остврило.
Допунска настава
При организовању допунске наставе придржавати се јасних педагошких опредељења приликом избора
ученика за допунску наставу. Како организација рада не може бити као у редовној настави треба одредити место и
време извођења.
Најважније је да се редовно предузимају све педагошке мере ради спречавања неуспеха. Због тога је
потребно:
-извршити евидентирање ученика код којих се може појавити неуспех (муцавост, дисграфија,
емоционални проблеми, дислексија и сл.) и предузети превентивне стручне мере како не би дошло до
неуспеха.
-на часовима допунске наставе применити одговарајући метод и облик рада (индивидуализована настава,
употреба разноврсних наставних средстава, поштовати принцип очигледност итд.)
-у зависности од потребе за поједине ученике ће се правити индивидуални образовни планови.
Додатна настава
На основуанализе рада и искустава у прошлој школској години активности додатне наставе могу се
побољшати и унапредити у циљу развијања изразитих способности ученика. Зато је потребно благовремено:
Jасније утврдити критеријуме по којима ће се ученици ангажовати у додатној настави,
Додатном наставом обухватити најспособније ученике, ученика који достижу напредни ниво
постигнића.
Стриктно поштовати правило да један ученик не може бити ангажован додатном наставом из
више од два предмета, како би спречили преоптерећеност ученика.
Припремна настава
Припремна настава изводиће се за ученике који су упућени на полагање поправног испита из предмета који
полажу, а за ученике осмог разреда из српског језика, математике, и пет предмета у оквиру комбинованог
теста(историја, географија, физика, хемија и биологија) у оквиру припрема за полагање завршног испита.
Продужени боравак
И ове школске године, радиће продужени боравак за ученике разредне наставе у матичној школи.Учитељица
Драгица Гошић ове године задужена је за рад продуженог боравка.
Физичко и здравствено васпитавање ученика
Заједничким планом и програмом измењена је концепција ове наставе, два часа недељно су часови редовне
наставе а један час је намењен бављењу изабраним спортом за ученике од 6. До 8. разреда. Ученици 5. разреда од ове
школске године немају изабрани спорт као трећи час физичког, већ је изменама у наставном плану и програму за 5.
разред планирано да ученици на недељном нивоу имају ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 1,5 часа недељно, а
које ће се реализовати кроз један час недељно и различите активности као што су спортски турнири, такмичења, игре
итд
Ове школске године ученици бирају један спорт од понуђена четири:
а) Кошарка
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б) Рукомет
в) Одбојка
г) Гимнастика
На основу новог закона о основној школи, ове школске године организоваћемо недељу школског спорта.
Такмичења у оквиру недеље спорта биће организована у оба полугодишта и тежићемо ка томе да избор спортских
дисциплина буде прилагођен могућностима и узрасту свих ученика, јер нам је циљ да обухватимо сву децу школског
узраста.
Програм здравственог васпитања ученика оствариваће се поред наставе физичког васпитања и на часовима
разредног старешине. Наставиће се досадашња веома успешна сарадња са Хигијенско-епидемиолошком службом
Дома здравља у Крупњу кроз чије програме и предавања су здравственом превентивом обухваћени сви ученици
школе у складу са узрастом.
Заштита и унапређење животне средине
Неопходно је ближе упознати ученике са основним процесима који се одигравају у човековој животној
средини, нарочито шта нарушава њену природну равнотежу.
Стручни активи ће извршити операционализацију васпитних задатака по наставним областима ради
реализације оних садржаја који су дати у наставном плану и програму.
Развијање културних и других потреба код ученика
Овај задатак се остварује, између осталогпреко:
систематског изграђивања критеријума о култури
добро припремљених културних програма за ученике
добрих програма сваког излета и екскурзије (понашања ученика и њиховог односа
према човековој животнојсредини).
Повезивање школе са друштвеном средином
У овој области Школа ће:
Обезбедити учешће и помоћ МЗ-а и Општине у остваривању појединих
акција школе
Учествовати у појединим активностима организација на нивоу града
које желе да са школом сарађују (хуманитарне акције, посете и излети,
организовање изложби ђачких радова, учешће на ликовним и
литерарним конкурсима, помоћ при организацији културних програма и
сл.)
Интезивирати сарадњу са невладиним организацијама у организовању
заједничких активности из области професиналне оријентације, волонтеризма, заштите
животне средине итд.
Професионална оријентација ученика
Основни задаци у овој области су:
Развијати код ученика свест о друштвеној и међусобној повезаности свих облика
људског рада,
Развијати љубав према раду као суштинској људској потреби,
Неговати радне навике и радну културу код ученика,
Тумачити ученицима и родитељима неопходност усклађивања жеља, способности
ученика и друштвених потреба у кадровима
Обезбедити помоћ и сугестије при попуњавању листе жеља (усклађивање жеља са
реалним могућностима ученика)
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Обезбедити помоћ ученицима са посебним потребама у избору занимања (у сарадњи са
Центром за професионалну оријентацију у Лозници)
Школа ће програм рада на професионалној орјентацији ученика и ове године остваривати кроз примену
радионица из ГИЗ-ог пројекта „Пет корака до одлуке о школи и занимању“
Програмирање рада
Програмирањем васпитно образовног рада треба извршити селекцију наставних садржаја имајући у виду
потребу растерећења ученика од учења непотребних садржаја и већу примену модерније наставне технологије,
савремених поступака, увођења ученика у активније технике и процедуре њиховог оспособљавања за
самообразовање, а све у складу са прописаним плановима и програмима рада и Образовним стандардима.
Примена савременије технологије
У организацији редовног наставног процеса доминантнија ће бити примена савремене технологије настваног
рада: индивидуализована настава, активно учење, коришћење мултимедијалне опреме. Постепено примењивати
рачунаре у настави и формирати секције информатичара, новинара и сл.
Осамостаљивање ученика у раду
Један од задатака коме ће наставнички колектив и стручни органи поклонити посебну пажњу јесте разрада
методичких начела, ефикасне организације самосталног рада ученика за економично и продуктивно самостално
стицање знања, разрада функције наставника у процесу инструирања ученика за рад, испитивање нивоа развијености
радних навика и указивања помоћи у правцу њиховог даљег развијања и учвршћивања.
У том циљу радити на:
Упућивању ученика у технике успешног учења
Изграђивању навика интелектуалног рада, евидентирању личног рада ученика, , вежбању
ученика у вођењу бележака, прављењу извода, обележавању значајних делова текста.
Пружање инструктивне помоћи оним ученицима који наиђу на препреке и тешкоће у
самосталном раду у откривању законитости решења и одговора.
Упућивање ученика да брже и ефикасније користе изворе знања: каталоге,
енциклопедије, речнике, програмирани материјал.
Педагошка документација
Поред Законом прописане документације, ради ефикаснијег система праћења, мерења и вредновања школског рада
стручни органи школе поштоваће добијена упутства о вођењу педагошке документације од стране Министарства
просвете и Школске управе.
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5.1.2. Графички приказ организационе структуре школе
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5.1.3. Визуелни приказ матичне школе и издвојених одељења
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5.1.4. Графичка шема образовно-васпитног процеса у школи

5.1.5 Финансирање рада школе
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5.1.5 Финансирање рада школе

Рад школе у највећој мери финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Поред
Министарства, локална самоуправа учествује у обезбеђивању годишњег буџета школе који покрива трошкове
одржавања, канцеларијски материјал, финансира стручно усвршавање наставника, превоз ученика. До сада,
финансије за одређене пројекте обезбеђивали су бивши ученици школе, родитељи ученика и различита удружења.

5.2. ДИНАМИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ
5.2.1. Ритам радног дана у школи
Настава се изводи у две смене. У првој смени наставу похађају ђаци од 5. до 8. разреда, а у другој смени од 1. до 4.
разреда. Настава у издвојеним одељењнима се реализује у првој смени.
Сатница звоњења
Прва смена
Час
улаз
1.
7,20
2.
3.
9,20
4.
5.
6.
7.

од
7,30
8,25
9,25
10,20
11,10
12,00
12,50

до
8,15
9,10
10,10
11,05
11,55
12,45
13,35

Друга смена
Час
улаз
1.
12,55
2.
13.55
3.
14,55
4.
5.
6.

од
13,00
14,00
15,00
15,50
16,40

до
13,45
14,45
15,45
16,35
17,25

5.2.2. Продужени боравак
Продужени боравак у нашој школи ради 7.30 – 12 часова. Ученици првог и другог разреда могу похађати прдужени
боравак. Ове године у боравку радиће учитељица Драгица Гошић.
5.2.3. ИО музичке школе
ИО музичке школе “Вук Караџић” из Лознице од ове школске године почиње са радом у нашој школи. Ученици ће
се школовати на четири одсека: клавир, хармоника, гитара и виолина. школовање траје шест година. Организација
наставе и смене биће усклађена са могућностима ученика који су прошли аудицију и уписали се у музичку школу
како не би дошло до преклапања часове.

33

Годишњи план рада основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ за школску 2017/2018.
5.2.4. Школски календар
Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду, 31. јануара 2017.
године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године.
Друго полугодиште завршава се учетвртак,31. маја 2018. године за ученике осмог разреда, односно
учетвртак,14. јуна 2018. године за ученике од првог до седмог разреда.
Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних
наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице,
односно 170 наставних дана.
У оквиру 36 петодневних наставних седмица, школа је у обавези да годишњим планом рада
равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 34, односно 36 пута.
Табеларни приказ заступљености наставних дана током школске године без корекције.
Дани
у
седмици
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Укупно

Прво
полугодиште
20
21
21
19
20
101

Друго
полугодиште
16
16
16
16
15
79

Укупно
број
наставних дана
36
37
37
35
35
180

С обзиром на овакав однос радних дана, неопходно је извршити корекцију распореда. Планирамо да
се13. И 14. фебруара(уторак и среда) - одрже часови према распореду од четвртка и петка како би сваки дан у
седмици био заступљен 36, односно 34 пута.
У току школске године ученици имају јесени, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у чевртак, 9. .новембра 2017. године, а завршава се у петак, 10. новембра
2017.године
Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се у
понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак,
9. фебруара 2018. године.
Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. априла
2018. године.
Летњи распуст почиње у петак, 15. јуна 2018. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.
У школи се празнују државни и други празници, у складу са законом. У школи се празнује радно:
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату- 21. октобра 2017. године,
Свети Сава – Дан духовности - 27. јануара 2018. године
Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском Рату- 22. априла 2018.године
Дан победе- 9. маја 2018. године и
Видовдан – спомен на Косовску битку, 28. јуна 2018.године
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, 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 када падају у недељу.
Среда, 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних радника.
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 – 1. септембра 2017. године, на први дан Курбан Бајрама и 14.јуна
2018.г на први дан Рамазанског Бајрама
3) припадници Јеврејске заједнице - 30. септембра 2017. године, на први дан Јом Кипура;
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4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25.
децембра 2017. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7.
јануара 2018. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане ускршњих празника по Грегоријанском и
Јулијанском календару – почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса (католици од 30. марта до 2.
априла а до 17. априла 2018. године, православни од 6. априла до 9. априла 2018.).
У току школске године школа ће утврдити излете, екскурзије и време када ће надокнадити наставне
дане у којима су се реализовали излети и екскурзије. Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај
дан надокнадити током радних субота.
Време поделе сведочанстава и диплома ученицима осмог разреда биће у првој недељи јуна, а тачан
датум биће накнадно одређен.
Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта,
обавиће се у четвртак, 28. јуна 2018.године.
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5.2.4. Школски календар – табеларни приказ
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5.2.5. Календар образовно-васпитног рада
време реализације
11-12. радна недеља
Новембар 2017. године
22. радна недеља
3. недеља јануара 2018.
23. радна недеља Фебруара
2018.
31.1.2018.
Фебруар-март
30.-31. радна недеља
2 - 3. недеља априла 2018.

Садржај
Прво тромесечје
Седнице одељенских већа 1.-4. разреда и 5.-8. разреда
Седница Наставничког већа
Крај првог полугодишта
Наставничко веће за уџбенике
Треће тромедсечје и седнице одељенских већа 1-8. разреда

31.5. 2018.
2. недеља јуна 2018.

Седница Наставничког већа
Завршетак наставне године за ученике осмог разреда
Одељенско веће и насатвничко веће за осми разред

01.6.-8. 6.2018.
14. 6. 2018.
18.-22.6.2018.
22.06.2018.
25.6.2018.

Припремна настава за полагање завршног испита
Завршетак наставне године за ученике од првог до седмог разреда
Организовање разредних испита
Седница одељенских већа 1-7.разреда
Седнца наставничког већа

5.2.6. Календар значајних активности
Време реализације

Септембар

Садржај

Задужени наставници

Пријем првака

Учитељи првог разреда

Иницијално тестирање ученика 5.и 7. разреда
– Српски језик- 14.9.2017.
Иницијално тестирање ученика 5.и 7. разреда
– Математика - 21.9.2017.

Током године

Директор,наставници,
стручни сарадници

Уређење школских просторија и дворишта

Директор,
педагог, психолог, разредне
старешине

2-6октобар

Дечја недеља

Учитељи

Октобар - мај
Октобар - мај
2. - 3. недеља
новембра

Једнодневне екскурзије и излети ,I-VII разред
Настава у природи, I-IV разред
Одељенска и наставничка већа
- прво тромесечје -

Одељенске старешине
Учитељи

22. децембар

Дан школе

Децембар

Обележавање Божића
Одељенска и наставничка већа за крај првог
полугодишта
Крај првог полугодишта
и подела књижица
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27. јануар

Прослава Светог
полугодишта

31. март
2. април

Треће тромесечје

Март

Франкофонија

Март

Саве

и

крај

првог

наставници верске наставе
Директор
Наставници
Наставница
француског
Марија Алипић Катсакори
Јасмина Милутиновић

У свету хемије

Март

8.мартовска приредба ученика млађих разреда

Учитељи

Април-мај

Једнодневни сусрети четвороразредних ИО

Учитељи

21-25. августа
Фебруар -јун
Према календару
Министарства
Током године

Припремна настава за полагање поправних
испита
Школска такмичења из математике, српског
језика, страних језика, природних и
друштвених наука и спортска такмичења
Општинска и градска такмичења из
математике, српског језика, страних језика,
природних и друштвених наука, Младих
техничара и спортска такмичења

Током године

Последњи петак у
месецу

предметни
наставници,
ментори секција
предметни
наставници,
ментори секција
Наставници
васпитања

Недеља школског спорта
Упознавање
ученика
4.
предметним наставницима

Предметни наставници

разреда

са

Учитељи четвртих разреда и
предметни наставници који
преузимају пети разред
Предметни
разредне
учитељи

Организовање отворених врата
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физичког

наставници,
старешине,
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5.3. Организација ваннаставних послова школе
5.3.1. Распоред рада стручних сарадника
Стручни
сарадник
Нела Синђелић

Понедељак

Уторак

Среда

2. смена

1. смена

Јована
Деспотовић
Тијана Јелић

1.
смена
Дворска
1. смена
½ 2. смене
1. смена

2. смена

1.
смена
Костајник
1. смена

1. смена
½ 2. смене
2. смена

2. смена

Слађана Тешић

-

-

Четвртак

Петак

2. смена

2. смена

1. смена

1. смена

1. смена

1. смена Красава

5.3.2. Организација настава у природи, екскурзије
А) Настава у природи
Циљ:
Циљ наставе у природи је да се у погодним климатским условима и у непосредном додиру са природом,
ширим педагишким деловањем, утиче на побољшање здравља, психо-социјалног и физичког развоја ученика и да се
успешније остварују васпитно-образовни задаци у целини.
Задаци:
❖ Побољшање здравља, физичких и функционалних способности, здравствене и културе хигијенских навика
код ученика.
❖ Проширивање и проверавање постојећих, стицање нових знања и искустава о природи, основним
законитостима развоја природе непосредним посматрањем и доживљавањем.
❖ Развијање свести о потреби заштите, неговањем и унапређивањем природне и животне средине и развијање
еколошке свести.
❖ Оспособљавање и навикавање ушеника да самостално стичу знања непосредним посматрањем и
истраживањем појава и догађаја у природи и раду људи.
❖ Развијање потреба и навика за боравак у природи.
❖ Развијање потреба, интереса и навика за рационалним провеђењем слободног времена правилним
организовањем активности.
❖ Развијање патриотизма упознавањем појединих крајева наше земље и њиховог културно- историјског
наслеђа.
❖ Богаћење дечијих социјалних искустава и знања у условима интензивније интеракције и комуникације
између ученика и наставника током заједничког живота и рада у школи у природи о:
● властитим емоцијама и емоцијама других.
● неопходности путовања као потрба и права других
● потреби групне сарадње, групне припадности, солидарности и одговорности према сопственом раду и
понашању.
❖ Неговање правилног односа према личној и имовини других.
Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања садржаја различитих наставних предмета и
других ваннаставних активности. Планирање садржаја овог облика рада врши се на основу наставних програма
обавезних и изборних наставних предмета из којих се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева
и задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. У самим наставним програмима за
поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика
образовно-васпитног рада (свет око нас, природа и друштво, физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура,
чувари природе, народна традиција, грађанско васпитање...).
Овај облик наставе организоваће се за млађе разреде (I-IV), а у оквиру разреда за она одељења која добију
писмену сагласност родитеља ученика. Организатор ове активности биће директор и стручни актив млађих разреда.
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Наставу у природи финансираће родитељи ученика. За ученике из породица слабијег материјалног стања, део
средстава обезбедиће се гратис преко агенције.
Прецизно одређење програма, праваца и времена реализације наставе у природи биће одређено после
разматрања понуда и добијања сагласности Савета родитеља школе и Школског одбора на правце и закључења
уговора са туристичким агенцијама.
Дестинација
Златибор
Тара

Време реализације
Април – Мај
Април – Мај

Разред
1. – 4.
1. – 4.

Б) Излети – екскурзије
Циљ и задаци излета
Циљ излета је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у
природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са
делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.
Образовно-васпитни и здравствени задаци излета су:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика;
повезивање и примењивање знања и умења;
развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање
позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и
естетским вредностима;
неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва;
успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно;
проучавање објеката и феномена у природи;
уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;
упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева;
развој и практиковање здравих стилова живота;
развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите
животиња;
развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих
извора;
оснаживање ученика у професионалноm развоју;
подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање;
развијање способности оријентације у простору;

Садржаји излета
- подразумевају остваривање дела наставног и ваннаставног плана и програма.
Планирани обухват ученика:Излети ће се реализовати уколико буде заинтересовано 80% ученика по разреду.
Носиоци предвиђених садржаја и активности
Директор школе биће носилац припреме, организације и извођења плана и програма путовања. Стручни вођа
путовања припрема и изводи програм који се односи на остваривање постављених образовно-васпитних циљева и
задатака и одговарајућих садржаја. Стручног вођу пута именује директор из реда наставника који остварују наставни
план и програм, а који су у вези са циљевима, задацима и садржајима наведених активности. Одељенски старешина
обезбеђује организационо - техничке услове за извођење путовања и координира остваривање садржаја и активности
предвиђених планом и програмом, стара се о безбедности и понашању ученика.
Трајање излета: 1 дан
Путни правациТехничка организација:
Обавиће се у складу са Правилником о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног
образовања и васпитања (Службени гласник РС -Просветни гласник бр.7/2010)
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Начин финансирања
Екскурзију ће финансирати родитељи ученика а средства прикупљена за ту намену уплатиће се на посебан подрачун
школе.
НАПОМЕНА:План дежурства ученика и наставника за време путовања је део плана излета.
Излет се организује у првом разреду.
Ове школске године увели смо излет у Богоштицу за ученике четвртог разреда. ученици ће посетити Дом
српске поезије, у организацији Шабачке епархије и вероучитеља Саве Васића.
Праваци: Крупањ-Тршић-Троноша-Бања Ковиљача-Крупањ
Васпитно- образовни циљ: Упознавање ученика са животом и радом реформатора српског језика Вука Караџића и
начином живота српског народа у прошлости (18.-19. век). Упознавање ученика са одликама нашег краја.
Садржај: Шетња и упознавње Бање Ковиљаче, посета родној кући Вука Караџића, обилазак Тршића, обилазак
Троноше и манастира, присуствовање предавању о историјском значају манастира Троноша.
Време реализације: Мај
Трајање: 8:00 – 15:00 часова
Правац

Други разред
Крупањ-Текериш-ШабацКрупањ

Трећи разред
Крупањ-Бранковина(Манастир
Лелић)-ВаљевоКрупањ
- Упознавање живота и рада
Десанке
Максимовић
и
владике
Николаја
Велимировића
посета музеју и усвајање
појмова о музеју
- упознавање са начином
живота у далекој прошлости
-неговање културног наслеђа
и верске традиције

Четврти разред
Крупањ-Београд-Крупањ

Васпитнообразовни
циљеви

Упознавање
ученика
са
историјом нашег краја
посета музеју и усвајање појмова
о музеју
развијање
инересовања
за
природу и развијање свести за
очување и бригу о животној
средини

Садржај

Обилазак спомен комплекса
„Српскимјунацима“
на
Текеришу посвећен Церској
бици.
Обичазак
упознвање
града
Шапца.
Обилазак
гардске
библиотеке, музеја, и старог
града – тврђаве из 15. века,
посета градском позоришту и
гледање представе за децу;
посета Мишару где се одиграла
најзначајнија
битка
против
Турака.
Посета
Бањи
бадањи
и
упознавање
ученика
са
природним ресурсима нашег
краја.

Посета манастиру Лелић,
надомак Ваљева.
Обилазак Ваљева, посета
музеја
(макете
Алексе
Ненадовића
и
Илије
Бирчанина).
Шетња
Тешњарском улицома.
Посета Бранковини, родној
кући Десанке Максимовић,
њеном гробу, школи и другим
садржајима према плану путне
агенције.

Посета храма Светог Саве,
обилазак Калемегдана и ЗОО
врта и усвајање појмова о
лековитим водама иочување
здравља и животне средине, и
другим садржајима према
плану путне агенције.

Време
реализације
Трајање

Мај 2018.

Мај 2018.

Мај 2018.

1 дан

1 дан

1 дан
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- упознавање ближе и даље
околине Београда
-упознавање
културноисторијских вредности
- неговање културног наслеђа
и верске традиције
развијање
позитивних
емоционалних доживљаја и
неговање другарства
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Правац

Васпитнообразовни
циљеви

Пети разред
Крупањ-ВаљевоАранђеловац-Топола-Крупањ

Шести разред
Крупањ-Сремски
КарловциПетроварадинНови
Сад-Крупањ

Седми разред
КрупањКрагујевацКрупањ

-развијање позитивног односа
према
националним,
културним
и
естетским
вредностима
-стицање
нових
и
проширивање и проверавање
већ стечених знања
-упознавање
културноисторијских знаменитости
-неговање верске традиције
-упознавање
историјске
прошлости српског народа и
развијање интересовања за
прошлост нашег народа
-усвајање
знања
о
геоморфолошким облицима
рељефа и развијање љубави
према природи

-стицање
нових
и
проширивање
и
проверавање
већ
стечених знања
-упознавање културноисторијских
знаменитости
-неговање
верске
традиције
-развијање
интересовања
за
прошлост нашег народа
-упознавање са животом
и радом наших великих
песника
Јованом
Ј.
Змајем
и
Бранком
Радичевићем
-уочавање
на
конкретном
примеру
музејских експоната из
ботаничких геолошко
панеолошких и других
збирки Природњачког
музеја
-развијање позитивних
емоционалних
доживљаја и неговање
другарства

-упознавање
културноисторијских
знаменитости
-стицање нових
и
проширивање
и проверавање
већ стечених
знања
-развијање
позитивног
односа према
националним,
културним
и
естетским
вредностима
усвајање
знања
о
културном
наслеђу
-упознавање
културноисторијских
знаменитости
-неговање
верске
традиције
-упознавање
историјске
прошлости
српског народа

упознавање
са
Фрушком
гором
(национални
парк),
посета Змајевом музеју
(кућу у којој је живео и
радио Јован Јовановић
Змај),
посета
Петроварадинској
тврђави, обилазак и
разгледање Новог Сада

Обилазак
и
разгледање
Крагујевца и
посета Спомен
парка
„Крагујевачки
октобар“Шумарице.
Посета
Акваријума на
ПМФ-у

-развијање
позитивних
емоционалних доживљаја и
неговање другарства

Садржај

Посета и обилазак Тополе,
посета храма Св Ђорђа,
задужбина
и
маузолеј
династије Карађорђевића на
Опленцу, посета „ Петрове
куће“ и Карађорђев конак.
Посета
и
обилазак
Аранђеловца.
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Осми разред
Крупањ-Ресавска
пећина-КрушевацВрњачка Бања (први
дан)
Краљево-Манастир
Жича-Крупањ (други
дан)
-неговање
верске
традиције
упознавање културноисторијских
знаменитости
-стицање
нових
и
проширивање
и
проверавање
већ
стечених знања
-развијање позитивног
односа
према
националним,
културним и естетским
вредностима
-усвајање
знања
о
геоморфолошким
облицима рељефа и
развијање
љубави
према природи

-Обилазак и разгледање
Ресавске
пећине.
Обилазак и
Посета Лазарици
Врњачка бања
Mанастира Жича.
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Време
реализације
Трајање

Мај 2018.

Мај 2018.

Мај 2018.

октобар

1 дан

1 дан

1 дан

2 данa

Процедура организовања биће испоштована, а о законској основи организације бринуће секретар школе и школски
одбор.
Евентуална промена маршруте екскурзије могућа је уз сагласност родитеља, разредног старешине, разредног већа,
директора школе и школског одбора.
Ако се за извођење екскурзија користи наставни дан исти ће бити надокнађен.
Настава у пририди биће организована у школској 2017/18. години ако буде постојало интересовање родитеља и
ученика.
У овој школској години и ученици одељења за децу са посебним потребама организоваће излете и екскурзију у
сарадњи са Друштвом за МНРЛ "Зора" о полазницима Дневног боравка за децу и младе којима је потребна додатна
подршка у развоју.
5.3.3. Рад школске библиотеке
На пословима библиотекара и у Матичној школи је ангажовано више наставника који сви раде и у настави.
У издвојеним осморазредним школама су у оквиру библиотечке секције ангажовани наставници српскогјезика. Сви
они обављају послове предвиђене планом рада библиотекара и задужени су за рад са библиотекарском секцијом.
Фонд наше библиотеке се увећао током прошлешколске године захваљујући великом броју донација и
акцији унутар школе за покњига
У амбијенту библиотека се реализују неки часови у оквиру наставе српског језика и разредне наставе.
Библиотекари у Матичној школи су задужени и за рад на фотокопир апаратом који је смештен у
библиотеци.
Радно време библитотека у матичној школи је:
Драгица Зељић– 7:00 – 14:.00
5.3.4. Распоред рада секретара, административне и рачуноводствене службе
Секреар школе – свим радним данима – 7:00-15:00 ч
Административна служба – свим радним данима – 7:00-15:00 ч
Рачуноводствена служба - свим радним данима – 7:00-15:00 ч
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5.4. Организција наставе
5.4.1. Годишњи фонд часова васпитно-образовног рада

5.4.1.а Млађи разреди
5.4.4. Годишњи фонд различитих видова припремне наставе
Припремна настава
Припремна настава за завршни испит

Фонд

Српски језик

Математика

10

10

Примремна
настава
за
полагање поправног испита

Биологија/хемија/физика
/историја/географија
4

10

Припремна настава за завршни испит организоваће се током наставне године према плану предметних
наставника и након завршетка наставе за ученика осмог разреда.
Фонд припремне наставе је 10 часова из српског језика и математике, а за предмете који улазе у комбиновани
тест по 4 часа.
Примремна настава за полагање поправног испита организује се у августовском испитном року. Фонд
часова је 10.
Предшколска настава организоваће се по потреби у издвојеним четвороразредним школама. Учитељи раде са
децом предшколског узраста током наставне године- 9 месеци.
5.5. Распоред задужења запослених
5.5.1. Подела предмета на наставнике
5.5.2. Подела одељења на наставнике

5.5.2. Стручни органи
Наставничко веће чине сви наставници, стручни сарадниции директор школе.
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у једном одељењу.
Стручна већа за области предмета су стручни органи који се организују по групама сродних предмета. У
школи ће постојати и радити следећа стручна већа:
разредне наставе,
страних језика
предмета природних наука,
предмета друштвених наука,
физичког васпитања и лепих вештина
Према сродности предмета Већа ће формирати своје секције. Веће разредне наставе ће имати: секцију 1,2,3. и
4. разреда. Веће предмета природних наука ће имати: секцију математика-физика, секцију биологија-хемија и
секцију техничког образовања- информатика.



Подаци у одељцима обележеним звездицом ће бити додати Анексом Годишњег плана рада школе 2018/2019. г
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Веће предмета друштвених наука ће имати: секцију српског језика, секцију страних језика и секцију историјагеографија. Веће физичког васпитања и лепих вештина ће имати: секцију ликовне културе, секцију музичке културе
и секцију физичког.
Стручна већа за области предмета разматрају питања о организацијипланирању, припремању наставе,
унапређују дидактичко-методичку заснованост наставе, организује и припрема такмичења.
Стручни актив за развој школског програма: Ковачевић Љиљана, Лазаревић Весна- координатор, Славица
Крстић, Биљана Антонић, Шереметов Владимир, Јелена Павловић, Драгослав Прокопић, Жељко Петковић, Слађана
Тешић и Јована Деспотовић.
Стручни актив за развојно планирање: Нела Синђелић -психолог,Марко Дамњановић,Јасмина
Милутиновић, Славица Крстић, Биљана Антонић, Оливера Живановић, Веселин Цветиновић, Јелена Павловић,
Жељко Петковић, Гордана Дивљаковић - представник родитеља, Наташа Павловић и Ивана Ђокић – представници
ученика, Биљана Антонић -представник локалне самоуправе.
Педагошки колегијум: Директор школе, педагог, психолог, помоћници директора, руководиоци стручних
већа и представници издвојених одељења.
5.5.3. Стручни тимови
Тим за заштиту ученика од насиља: Нела Сиђелић, Јована Деспотовић, Слађана Тешић, Оливера
Живановић, Никола Пајић, Марија Алимпић Катсакиори, Катарина Страиловић.
Тим за вредновање и самовредновање рада школе: Слађана Тешић, Јована Деспотовић, Данка Пајић,
Марија Цветиновић, Дарко Тадић, Јасмина Милутиновић, Драгица Ђокић, Маријана Дишић, Марко Дамњановић,
представник школског одбора, представник родитеља и представници Ученичког парламента
Координатор тима за вредновање и самовредновање рада школе биће изабран на првој седници Тима за
вредновање и самовредновање.
Тим за инклузивно образовање: Нела Синђелић, Јована Деспотовић, Смиља Васиљевић, Вида Прокопић,
Данијела Јеротић-Томић, Биљана Грујичић, Бојан Крстић, Горан Андрић,Војислава Јакшић – представник родитеља
Тим за стручно усавршавање: координатор - Весна Лазаревић, Александар Ракић, Марија Јаковљевић,
Севда Аличић,Тања Жугић, Биљана Милосављевић, Нела Синђелић.
Тим за ПО: Слађана Teшић, Јована Деспотовић, и разредне старешине осмог разреда:Жарко Елез, Ивана
Живановић, Катарина Страиловић, Биљана Милосављевић, Горан Глишић, Драгослав Прокопић, Гордана
Ђукановић.
Тим за ванредне ситуације: Драган Благојевић – директор школе, Селимир Вуковић – секретар школе, Горан
Глишић – координатор- наставник, Биљана Грујичић- наставник, Никола Пајић – наставник, Никола Средојевић –
наставник, Жељко Петковић – наставник, Данијела Митровић – наставник
КОМИСИЈЕ:
- Kомисија за израду Годишњег плана рада школе
Комисија за културну и друштвену активност
Дисциплинска комисија
Комисија за организацију исхране ученика
Комисија за рад са Подмлатком Црвеног Крста
Комисија за преглед педагошке документације
Комисија за организацију екскурзија и излета
Комисија за рад са Ученичким парламентом
Комисија за израду Летописа школе
- Коисија за припрему, реализацију и обраду података тестирања: пробног завршног испита, иницијалног тестирања
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5.5.4. Руководиоци одељењских већа
МАТИЧНА ШКОЛА
Разред
Наставник

I

II

III

IV

Јелена Степановић

Александар Николић

Александар
Тодоровић

Милена Живановић

ИЗДВОЈЕНЕ ОСМОРАЗРЕДНЕ ШКОЛЕ
КОСТАЈНИК
КРАСАВА
ДВОРСКА

Дивна Ђурић-Радић
Драга Мијаиловић
Маријана Средојевић

МАТИЧНА ШКОЛА
Разред
Наставник

КОСТАЈНИК
КРАСАВА
ДВОРСКА

V
Марко Дамњановић

VI

VII

VIII

Оливера Живановић

Марија Цветиновић

Борис Петронић

ИЗДВОЈЕНЕ ОСМОРАЗРЕДНЕ ШКОЛЕ
Нада Митровић
Павлина Мигић
Марија Петровић

5.5.5.Руководиоци стручних већа
Стручно веће за разредну наставу

Миладиновић Марина

Стручно веће наставника језика (руски језик, енглески језик,
француски језик)
Стручно веће наставника друштвених наука (српски језик, историја,
географија)
Стручно веће наставника природних наука (математика, физика,
хемија и биологија, техничко образовање)
Стручно веће наставника ликовне културе, музичке културе и
физичког васпитања
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Зорана Јокичић
Горан Глишић
Владимир Шереметов
Борис Петронић
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5.5.6. Одељењске старешин
Млађи разреди
1/1
1/2
2/1
2/2
2/3
3/1
3/2

Љиљана Ковачевић
Радмила Деспотовић
Антонић Биљана
Драган Максимовић
Божица Цветиновић
Вера Ђурђевић
Вера Мићић

3/3
4/1
4/2

Весна Лазаревић
Данка Пајић
Вера Танасић

Продужени боравак

Драгица Гошић

Старији разреди
5/1
Мирослав Васиљевић
5/2
Мирјана Шереметов
5/3
Jaсмина Милутиновић
5/4
Зорица Петковић
6/1
Горан Андрић
6/2
Јелена Петровић
6/3
Владимир Шереметов

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА
1 Красава
Биљана Грујичић
2.Красава
Драга Мијаиловић
3-4-Красава
Севда Аличић
1-2 Костајник
Драгица Ђокић
3 Костајник
Тања Жугић
4. Костајник
Дивна Радић-Ђурић
1-3 Дворска
Дарко Тадић
2-4 Дворска
Маријана Средојевић
1 Брштица
2-3 Брштица
4 Брштица
1-3 Церова
2-4 Церова
1-2 Ликодра
3-4 Ликодра
1-3 Шљивова
2-4 Шљивова
2 Лазе
1,2,3,4 Богоштица
2,3 Толисавац

6/4

Смиља Васиљевић

7/1
7/2
7/3
7/4
8/1

Веселин Цветиновић
Мила Грујић
Вида Прокопшић
Ракић Александар
Биљана Милосављевић

8/2
8/3
8/4

Горан Глишић
Драгослав Прокопић
Гордана Ђукановић

5 Красава
6 Красава
7 Красава
8 Красава
5 Костајник
6 Костајник
7 Костајник
8 Костајник
5 Дворска
6 Дворска
7 Дворска
8 Дворска

Гордана Средојевић
Драгана Грујић
Славица Крстић
Јелена Степановић
Драгана Стакић
Митровић Оливера
Миладиновић Марина
Предраг Ђукић
Милена Живановић
Средојевић Никола
Александар Николић
Александар Тодоровић
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Павлина Мигић
Радсован Крстић
Маријана Дишић
Катарина Страиловић
Нада Митровић
Марија Алимпић-Катсакиори
Горан Петковић
Ивана Живановић
Марија Петровић
Андријана Влајковић
Бојан Крстић
Жарко Елез
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5.5.7. Ваннаставна задужења наставника
Слободне активности ученика

5.5.8. Распоред часова наставних и ваннаставних активности
Распоред часова се усваја на првој седници Наставничког већа и представља саставни део Годишњег плана рада
школе, а истакнут је у наставничкој зборници и канцеларији директора школе.
5.5.9. Структура 40-то часовне недеље
На основу задужења датих у овом Годишњем плану и Школском програму за I, II, III , IV, V, VI , VII и VIII разред
као и самовредновање рада школе, сачињена је структура 40-часовне радне недеље која садржи сва задужења
наставника и стручних сарадника. Структура 40-часовне радне недеље представља основ за сачињавање решења за
запослене раднике и саставни је део Годишњег плана рада школе. Задужења наставника за школску 2017/18. годину
дата су у Прилогу бр. 1. Годишљег плана школе.
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6. ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ
6.1. Планови стручних, руководећих, управних и саветодавних органа школе

6.1.1. План рада наставничког већа
Време
реализације

Септембар

Новембар

Јануар

Фебруар-март

Април

Садржај рада
1. Доношење Годишњег плана наставничког већа за школску 2017/18. годину
2. Верификовање планова рада одељенских већа
3. Утврђивање и усвајање распореда часова и радног времена библиотеке
4. Анализа снабдевености ученика уџбеницима, приручницима и осталим
школским прибором
5. Припремљеност школских објеката за почетак школске године
6. Доношење одлуке о извођењу екскурзија за 8. разред у октобру
школске 2017/2018. године
7. Избор чланова стручног актива за развој школског програма
8. Одређивање ментора за наставнике приправнике
9. Анализа уписа ученика 8.разреда у средњу школу и резултата на на
завршном испиту
1. Реализација свих облика наставних активности (обавезна,ваннаставна,
допунски и додатни рад, слободне активности и изборна настава)
2. Анализа успеха ученика по предметима, одељењима и предлог мера за
побољшање успеха
3. Анализа понашања ученика, мере за побољшање васпитних ефеката школе
4. Анализа уписа ученика 8.разредау средњу школу и резултата
5. Доношење одлука о ослобађању ученика од наставе физичког
васпитања
6. Разматрање извештаја о реализацији ученичких екскурзија и излета – 8.
разред
1.Извештаји о реализацији свих облика васпитно-образовног рада (обавезна,
ваннаставна, допунски и додатни рад, слободне активности)
2.Анализа успеха ученика: општи успех, успех по предметима, одељењима и
разредима
3. Анализа понашања ученика, доношење одлуке о додели похвала, признања
и награда најбољим ученицима и изрицању васпитно-дисциплинских мера
4. Анализа рада ученичких организација и слободних активности, степена
друштвене активности ученика
1. Доношење одлуке о избору уџбеника за наредну школску годину (на
образложен предлог стручних већа за области предмета)
2.Разно
1. Анализа успеха ученика на 3. класификационом периоду по предметима,
одељењима и разредима
2. Анализа понашања ученика и доношење одлука о додели похвала и
изрицању васпитно-дисциплинских мера
3. Доношење одлука о извођењу екскурзија и излета за ученике 1.-7. разреда
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Јун
(прва
седница)

Јун
(друга
седница)

1. Анализа успеха ученика (општи успех, успех по предметима, одељењима и
разредима), владање ученика и изрицање васпитно-дисциплинских мера
2. Доношење одлуке о додели похвала, диплома и награда најбољим
ученицима (ученик генерације, Вукове дипломе, посебне дипломе).
3. усвајање листе изборних и факултативних предмета
3. Разматрање предлога структуре плана рада школе за школску 2018/2019.
годину и методологије за програмирање рада и поделу годишњих задужења
наставника
4. Упознавање са планом уписа ученика, броја ученика и броја одељења у
наредној школској години
5. Извештај о изведеним екскурзијама
1. Извештај о реализацији програмских задатака свих облика образовноваспитног рада за ученике 1-7. разреда (исто као и за ученике 8. разреда)
2. Анализа успеха ученика (општи успех, успех по предметима, одељењима и
разредима)
3. Доношење одлука о превођењу ученика у наредни разред (уколико има
ученика за превођење)
4. Доношење одлука о додели похвала, признања и награда најбољим
ученицима и изрицању васпитно-дисциплинских мера
5. Извештај о извршеном самовредновању
6. Извештај директора о стручном усавршавању са анализом резултата
примене стечених знања и вештина
7. Доношење одлуке о организовању припремне наставе за поправне испите
и упознавање са саставом испитних комисија и одлука о организовању
испита за одрасле
8. Утврђивање предлога поделе предмета и одељења за школску 2018 /19.
годину

Август

1.Извештај о обављеним поправним и разредним испитима и утврђивање
успеха на поправним испитима
2. Извештај о успеху ученика на крају школске године
3. Доношење одлуке о подели предмета и разреда на наставнике и предлог
годишњих задужења наставника
4. Предлог плана опремања наставним и дидактичким средствима (на
предлог стручних већа)
5. Разматрање и усвајање плана културне, друштвене и спортске активности
у школској 2018./19.

До 15. маја предају одељенске старешине предлоге за ученика генерације
Бира се један ученик генерације за целу школу по Правилнику о избору ученика генерације.
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6.1.2. План рада одељенских већа
Планови рада одељењских већа I- IV разреда
Време реализације
Садржај рада
Планирање наставних и ваннаставних активности
Снабдевеност ученика уџбеницима и прибором и
социјално-економска структура
Организовање родитељских састанака
Утврђивање распореда часова и организовање
допунске и додатне наставе
Планирање активности у Дечјој недељи
-

II

III

IV

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

Распоред писмених задатака

I IX

Извештавање о ученицима код којих постоји
потреба за индивидуализацијом (ИОП 1 и ИОП 2)
Критеријуми за избор ученика за додатну наставу
Планирање и договор о одржавању часа
предметних наставника са ученицима IV разреда
Степен прилагођености ученика првог разреда на
школу, школске обавезе и њихово напредовање у протеклом
периоду
Успех и дисциплина ученика и реализација
програмских задатака ученика на крају I тромесечја
Одржавање родитељских састанака
Припреме за прославу Дана школе
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
првог полугодишта
Припреме за прославу Светог Саве
-

I

Стручно усавршавање наставниказимски семинари

Сарадња са родитељима
Успех и дисциплина ученика и реализација
програмских задатака ученика на крају I полугодишта
Реализација програмских задатака и успех ученика
на крају трећег класификационог периода
Остварени резултати у допунској настави
-

Извођење рекреативне наставе, излета и екскурзија

-

Анализа рада у додатној настави

Анализа реализације програмских задатака, успех
ученика и понашање на крају другог полугодишта
Анализа реализације екскурзија и излета
Извештај о учешћу ученика на такмичењима и
резултати
Анализа рада већа током протекле године
Планирање рада за наредну годину и избор руководиоца већа
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IX

IX

IX

IX

IX

IX
XI

XI
XI

XI

XI

XI

XI

XI

XI

XI

XI

XI

XI

XI

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI
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Планови рада одељењских већа V-VIII разреда
Садржај рада

Време реализације

Доношење плана рада Одељенског већа за
школску 2017/18.
Верификација планова рада одељенског старешине
Доношење одлуке о извођењу додатног и
допунског рада по одељењима и предметима
Извештавање о ученицима код којих постоји
потреба за индивидуализацијом (ИОП 1 и ИОП 2)
Снабдевеност ученика уџбеницима, приручницима
и прибором
Усвајање распореда писмених задатака и
контролних вежби
Припрема за извођење ексурзије ученика
Анализа реализације програмских задатака и успех
и дисциплина ученика на крају првог тромесечја
-

Извештај о реализацији екскурзије

-

Анализа сарадње са родитељима

Анализа реализације програмских задатака и
утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта
Мере за побољшање успеха

Праћење напредовања и успеха ученика – анализа
упоредних показатеља
Анализа реализације програмских задатака, успеха
и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја
Припреме за извођење екскурзија и излета
-

VI

VII

VIII

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX
IX

XI

XI

XI

Анализа реализације слободних активности

Анализа реализације програмских, задатака,
утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају другог
полугодишта
Анализа реализације програмских задатака,
утврђивање успеха и дисциплине ученика 8. разреда на крају
другог полугодишта Предлози за похвале и казне, избор ученика
генерације 8 разреда.
Извештај о такмичењима ученика

XI

XI

XI

XI

XI

XI

XI

XI

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

Планирање рада одељенског већа за наредну
годину и избор руководиоца

VI

VI

VI

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

-

Анализа резултата поправних испита

-

Утврђивање успеха ученика после поправних

испита
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IV

VI

Извештај о изведеним екскурзијама

-

XI
XI

Обухваћеност ученика друштвеним и слободним
активностима

-

V

VI

VI
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Теме у оквиру Планова рада одељенских старешина су оријентационе и могу се прилагођавати потребама сваког
одељења.

6.1.3. План рада педагошког колегијума
Педагошки колегијум чине: директор школе, помоћник директора, педагог, психолог и руководиоци стручних
већа за области предмета.
Ове школске године желимо да побољшамо организацију рада наше школе, у том циљу у рад педагошког
колегијума укључимо по једног наставника из сваког издвојеног одељења.
За ову школску годину чланови Педагошког колегијума су:
1. Благојевић Драган – директор школе
2. Тешић Слађана – педагог
3. Синђелић Нела – психолог
4. Мирослав Васиљевић– помоћник директора
5. – руководилац стручног већа за разредну наставу
6. – руководилац стручног већа за језике
7. – руководилац стручног већа за друштвене науке
8. – руководилац стручног већа за природне науке
9. – руководилац већа за ликовну и музичку културу, физичко васпитање
10. - помоћници директора у издвојеним осморазредним школама
Радован Крстић
– ИО Красава
Зорана Јокичић
– ИО Костајник
Жарко Елез
– ИО Дворска
11.
Предстанвици четворороразредних ИО
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Табеларни приказ плана рада педагошког колегијума
Месец
IX

X

XI

XII

I

III
I

IV

V

VI

Програмски садржај

Облик

Реализатор

- Договор о организацији рада
-Разматрање питања и идеје којима ће се бавити
педагошки колегијум
-Опремљеност школе наставним средствима
-Услови рада школе
- Самовредновање рада школе – договор о
активностима
- Извештај о процесу инклузије
- Извештај о евалуацији Школског развојниг плана
- Израда новог школскoг програма
-Анализа остварених резултата у настави у току првог
класификационог периода
-Примена мултимедијалних часова у настави
-Стручно усавршавање наставника - извештај

- договор
- договор

-чланови
Педагошког колегијума

- извештај

- чланови стручних већа
- школски психолог
члан
Педагошког
колегијума
- психолог

- извештај,
- дискусија
- извештај,

- члан Педагошког
- колегијума
- директор
- психолог

-Учешће ученика Школе на такмичењима
-Борба против насиља у школи – докле смо стигли

- извештај,
- дискусија
- договор

- Стручно усавршавање наставника - извештај
- Извештај о реализацији 1. Полугодишта
- Анализа остварених резултата у настави на крају
првог полугодишта

- договор
- извештај
- анализа

- чланови стручних већа
- педагог - члан Педагошког
колегијума
- психолог
психолог
члан
Педагошког колегијума
- директор

-Реализација угледних и ММ часова
-Здравствено васпитање ученика
-Професионална оријентација ученика
-Самовредновање рада школе – шта смо урадили
-Анализа остварених резултата у настави у току трећег
класификационог периода
Стручно усавршавање наставника - извештај
-Успех и дисциплина ученика осмог разреда
-Припреме за упис ученика осмог разреда у средње
школе
-Анализа реализације наставног Плана и Програма
-Израда ГПРШ за наредну школску годину
-Самовредновање рада школе –
шта смо урадили
-Реализација угледних и ММ часова
-Извештаји о раду ПП службе, медијатекара,
библиотекара, стручних већа, факултативних и
ваннаставних активности, стручно усавршавање

- извештај
- извештај
- дискусија

- извештај,
- дискусија
- договор
- извештај,
- дискусија

члан
Педагошког
колегијума
- чланови стручних већа
педагогог
члан
Педагошког колегијума
- педагог - члан Колегијума

- извештај,
- дискусија

члан
колегијума

- договор
- извештај,
дискусија
- договор
-подела
задужења

- чланови стручних већа
члан
Педагошког
колегијума
- помоћници директора

- извештај,
-дискусија
- договор

54

Педагошког

- психоплог - члан
Педагошког колегијума
- директор
- помоћници директора
- чланови стручних већа
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6.1.4. Планови рада стручних већа
План рада стручног већа за разредну наставу
Носиоци
активности

Време

Активности

Август

-Усвајање Годишњег плана рада стручног већа
- усклађивање годишњих планова са школским
програмом
-Организација наставе и изборних предмета
-Избор дечје штампе
- Одржавање семинара у овој школској години
-Угледни и ММ часови

Септембар
Октобар

Новембар

Децембар
Јануар

-Припремање иницијалних тестова
-Планирање
реализације
часова
предметних
наставника ученицима 4. разреда
-Успосатвљање хоризонталне и вертикале корелације
међу предметима и предлог за будуће планирање и
реализације наставе.
-Доношење предлога плана опремања наставним и
дидактичким средствима за све предмете природних
наука

-Анализа успеха и дисциплине на крају првог
тромесечја
- Анализа активности остварених у Дечјој недељи
- Ученици са тешкоћама-договор о минималним
програмским захтевима
- Тромесечни извештај о стручном усавршавању
унутар и ван установе
- Договор о обележавању Дана Светог Саве
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
првог полугодишта
- Учитељи првог разреда о резултатима рада
-Такмичење из математике " Мислиша"

Март
Април

Рук.
стручног
већа и
чланови
стручног већа

Чланови
стручног већа

Чланови
стручног већа
дискусија

рук.
стручног
већа
чланови
стручног већа

чланови
стручног већа
руководилац
стручног већа
учитељи првог
разреда
чланови
стручног већа

-Припрема ученика за пети разред (реализација часа
предметног наставника)

руководиоц
стручног већа

- Анализа успеха и дисциплине на крају 3. тромесечја
-Тромесечни извештај о стручном усавршавању
унутар и ван установе

рук.
већа

стручног

-Организовање излета, екскурзија и рекреативне чланови стручног
наставе
већа
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Мај
Јун

- Анализа других осталих облика образовноваспитног рада: допунска настава,додатни ради
секција и израда извештаја о реализацији
ваннаставних активности
-Анализа резултата са такмичења
-Успех и дисциплина ученика на крају
школске године
-Анализа рада стручних већа и избор
руководиоца
-Анализа изведене рекреативне наставе,излета и
посета
-ММ и угледни часови-анализа
-Извештај о стручном усавршавању на крају
наставне године
- Анализа рада већа
-Разматрање предлога Годишњег плана рада
стручног већа за наредну школску годину
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рук. већа
рук. већа
ППС
рук. већа

чланови стручног
већа
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Планови рада стручног већа за стране језике
Месец

Садржај рада

облик рада

Корекција наставних планова и програма

Дискусија

Усвајање Годишњег плана рада стручног већа
Успосатвљање хоризонталне и вертикале корелације
међу предметима и предлог за будуће планирање и
реализације наставе.

Дискусија
договор

VIII –IX

X

Планирање рада у редовној, додатној и допунској
настави; распоред писмених задатака и писмених вежби

Дискусија

Уједначавање критеријума оцењивања

Дискусија

Договор о модернизацији наставе

Дискусија

Истраживачка и проблемска настава у настави страних
језика
Планирање реализације часова у 4.Разреду– 1 час током
полугодишта

Предавање

Дистрибуција штампе за ученике

Дискусија

Доношење предлога плана опремања наставним и
дидактичким средствима за све предмете природних
наука
Планирање рада у редовној, додатној и допунској
настави; распоред писмених задатака и писмених вежби

XII-I

III-IV

V-VI

Дискусија
Дискусија
Дискусија

Оцењивање ученика
XI

Планирање

Израда сценарија активне наставе за 20 % часова на
годишњем нивоу
Тромесечни извештај о стручном усавршавању унутар и
ван установе

Дискусија
Извештаја

Анализа наставе у 1. полугодишту

Дискусија

Активно учење у настави страних језика

Дискусија

Анализа свих уџбеника са Листе одобрених уџбеника и
припрема образложеног предлога за избор три најбоља
уџбеника

Дискусија

Договор о раду у другом полугодишту

Дискусија

Стручно усавршавање – извештај о посети семинарима
и примени усвојених знања у пракси

Дискусија

Анализа рада у првом полугодишту

Дискусија

Учешће ученика на Општинском такмичењу из страних
језика и анализа резултата
Анализа постигнутих резултата у настави страних језика
и потешкоће (успех ученика)

Дискусија
Дискусија

Тромесечни извештај о стручном усавршавању унутар и
ван установе

Дискусија

Реализација програмских задатака на крају школске
године и успех ученика

дискусија
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Анализа и вредновање Рада већа у протеклој години

дискусија

Договор о подели часова, задужења за наредну школску
годину и избор руководиоца актива

дискусија

Актуелности

дискусија

Годишњи извештај о стручном усавршавању унутар и
ван установ
Доношење предлога Годишњег плана рада стручног
већа за наредну школску годину

анализа
дискусија

План рада стручног већа за друштвене науке
Месец
VIII

IX

X

Садржај рада

облик рада

Усвајање Годишњег плана рада стручног већа за наредну школску
годину
Усклађивање годишњих планова са школским програмом
Организовање рада секција, допунске и додатне наставе
Доношење предлога плана опремања наставним и дидактичким
средствима за све предмете природних наука
Доношење предлога плана опремања наставним и дидактичким
средствима за све предмете природних наука
Уједначавање критеријума оцењивања
-планирање иницијалног тестирања ученика
Договор о вођењу евиденције о праћењу напредовања ученика

Анализа
Анализа
Дискусија
Дискусија

Анализа резултата завршног испита и мере за унапређење

Анализа
дискусија

и

Успосатвљање хоризонталне и вертикале корелације међу
предметима и предлог за будуће планирање и реализације наставе.
Сарадња са другим стручним већима, договор и смернице за израду
новог школског програма

Анализа
дискусија

и

Аанализа резултата са завршног испита и донешења мера за
побољшање успеха како у настави, тако и на завршном испиту.
Израда сценарија активне наставе за 20% часова на годишњем
нивоу
Израда плана за реализацију часова у разредној настави – 4. разред
по 1 час у току плугодишта
Успех ученика на крају првог класификационог периода

XI

Анализа

Анализа
Планирање

Дискусија
планирањ
Анализа

Мере за побољшавање успеха ученика

Дискусија

Припреме за такмичења

Дискусија

Тромесечни извештај о стручном усавршавању унутар и ван
Извештавање
установе
Рад секција, додатна и допунска настава
I-II

Анализа

Реализација програмских задатака и успех ученика на крају првог
полугодишта
Анализа свих уџбеника са Листе одобрених уџбеника и припрема
образложеног предлога за избор три најбоља уџбеника
Општинска такмичења

Извештај

Анализа
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III- IV

V-VI

Успех ученика и реализација програмских садржаја на крају трећег
класификационог периода

Извештај

Анализа резултата са такмичења

Анализа

Тромесечни извештај о стручном усавршавању унутар и ван
установе

Анализа

Анализа рада већа у протеклој години и избор руководиоца

Анализа

Доношење предлога Годишњег плана рада стручног већа за
наредну школску годину
Реализација програмских задатака и успех ученика на крају другог
полугодишта

анализа
дискусија

Годишњи извештај о стручном усавршавању унутар и ван установе

Извештај

и

Извештај

План рада стручног већа за природне науке (математика физика, хемија, биологија и техничко образовање)

Месец
VIII

IX

X

Садржај рада
Усвајање Годишњег плана рада стручног већа за наредну школску
годину
Анализа резултата са завршног испита и донешења мера за
побољшање успеха како у настави, тако и на завршном испиту.
Организовање рада секција, допунске и додатне наставе
Резултати са поправних испита
Уједначавање критеријума оцењивања

облик рада

Договор о вођењу евиденције о праћењу напредовања ученика

Анализа

Доношење предлога плана опремања наставним и дидактичким
средствима за све предмете природних наука

Анализа
дискусија

Успосатвљање хоризонталне и вертикале корелације међу
предметима и предлог за будуће планирање и реализације наставе,
договор и смернице за израду новог школског програма
Сарадња са другим стручним већима
Израда сценарија активне наставе за 20% часова на годишњем
нивоу
Израда плана за реализацију часова у разредној настави – 4. разред
1 час у току плугодишта
Мере за побољшавање успеха ученика
Припреме за такмичења
Тромесечни извештај о стручном усавршавању унутар и ван
установе

Анализа
Аанализа
Анализа
Извештај
Дискусија

Анализа

Дискусија
планирање

и

Анализа
дискусија

и

Анализа
дискусија
Дискусија

и

Извештај

Рад секција, додатна и допунска настава

Анализа

Анализа свих уџбеника са Листе одобрених уџбеника и припрема
образложеног предлога за избор три најбоља уџбеника

Анализа
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I-II

Успех ученика на крају првог класификационог периода

III- IV

Реализација програмских задатака и успех ученика на крају првог
полугодишта

Извештај,
анализа

Општинска такмичења
Успех ученика и реализација програмских садржаја на крају трећег
класификационог периода

Анализа

Анализа резултата са такмичења

Анализа

Тромесечни извештај о стручном усавршавању унутар и ван
установе
Анализа рада већа у протеклој години и избор руководиоца
Доношење предлога Годишњег плана рада стручног већа за
наредну школску годину
Реализација програмских задатака и успех ученика на крају другог
полугодишта

VI

Дискусија

Годишњи извештај о стручном усавршавању унутар и ван установе

Извештај

Извештај
Анализа
Анализа,
дискусија
Извештај

План рада стручног већа за ликовну културу, музичку културу и физичко васпитање
Месец
VIII

IX

X

XI

Садржај рада
Усвајање Годишњег плана рада стручног већа за наредну школску
годину
Усклађивање наставних планова са школским програмом

облик рада

Договор о критеријумима оцењивања

Дискусија

Организација рада секција
Договор о вођењу евиденције о праћењу напредовања ученика

Дискусија

Успосатвљање хоризонталне и вертикале корелације међу
предметима и предлог за будуће планирање и реализације наставе,
договор и смернице за писање новог школског програма
Сарадња са другим стручним већима
Израда сценарија активне наставе за 20% часова на годишњем
нивоу
Израда плана за реализацију часова у разредној настави – 4. разред
1 часа у току плугодишта
Доношење предлога плана опремања наставним и дидактичким
средствима за све предмете природних наука
Тромесечни извештај о стручном усавршавању унутар и ван
установе
Мере за побољшавање успеха ученика
Припреме за Дан школе и такмичења
Успех ученика на крају првог класификационог периода

I-II

Анализа свих уџбеника са Листе одобрених уџбеника и припрема
образложеног предлога за избор три најбоља уџбеника
Рад секција, анализа прославе Дана школе
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Дискусија

Анализа

Дискусија
Дискусија
Дискусија
Дискусија
Анализа
Анализа
Анализа
Дискусија

Годишњи план рада основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ за школску 2017/2018.

III- IV

Реализација програмских задатака и успех ученика на крају првог
полугодишта

Дискусија
Анализа

Анализа урађених предлога за израду школског програма

Анализа

Успех ученика и реализација програмских садржаја на крају трећег
класификационог периода

Анализа

Анализа резултата са такмичења и учешћа на конкурсима
Тромесечни извештај о стручном усавршавању унутар и ван
установе
Годишњи извештај о раду већа у протеклој години и избор
руководиоца
Доношење предлога Годишњег плана рада стручног већа за
наредну школску годину

VI

Реализација програмских задатака и успех ученика на крају
другог полугодишта
Годишњиизвештај о стручном усавршавању унутар и ван
установе

Анализа
дискусија

и

Извештај
Анализа
Анализа и
дискусија
Анализа и
дискусија
Извештај

6.1.5. План рада савета родитеља
Одговорно лице: Саша Михаиловић
Остали чланови: представници родитеља свих одељења
Делокруг рада: савет родитеља има надлежност у решавању битних питања из живота и рада школе. Савет родитеља
своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.Рад Савета
родитеља уређује се пословником савета.
Циљеви рада:
Предлаже представнике родитеља, односно ученика у орган управљања;
Предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и друге тимове
Предлаже изборне предмете и учествује у поступку избора уџбеника;
Разматра предлоге развојног плана, годишњег плана рада, школског програма и разматра извештаје о њиховом
остваривању, вредновању и самовредновању;
Прати безбедност и заштиту деце и ученика
Даје сагласност на програм и организовање екскурзија, односно наставе у природи и разматра извештаје о њиховом
остваривању

Септембар
1.Конституисање савета родитеља и избор Комисија Савета
2.Усвајање програма рада Савета родитеља
3.Организација екскурзија ученика и припрема за извођење
4.Плански програмски задаци у школској2017/18. и услови живота и
рада ученика
5.Информација о припремљености школе за школску 2017/18. годину
6. Осигурање ученика
7. Разматрање Извештаја о раду школе
8. Разматрање Извештаја о обављеном самовредновању у предходној школској
години
7. Разматрање Годишњег плана рада школе за 2017/18.годину
8. Избор представника Савета родитеља за Тим за самовредновање
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Новембар
1.Извештај о успеху и понашању ученика на крају првог
класификационог периода
2.Рад ученичке кухиње и организација исхране ученика
3.Културна и јавна делатност школе
4.Извештај о реализацији ученичких екскурзија
Јануарфебруар

Април-мај

1.Извештај о успеху и понашању ученика на крају 1. полугодишта
2.Рад слободнох активности и активност ученика у њима
3.Рад ученичких организација
4. Разматрање и предлога за избор уџбеника
1.Извештај о успеху и понашању ученика на крају 3.
класификационог периода
2.Професионална орјентација ученика
3.Припрема за извођење екскурзија и наставе у природи

Јун
1.Извештај о раду школе, успех и понашање ученика на крају
наставне године
2.Кадровска и материјална опремљеност школе за рад у наредној
школској години
3.Извештај о реализацији ваннаставних активности школе
4. Предлог изборних предмета за наредну школску годину
5.Извештај о изведеним екскурзијама
6.Извештај о извршеном самовредновању

6.1.6. План рада школског одбора
Одговорно лице: Председник школског одбора Јелена Петровић
Остали чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Јелена Петровић, председник школског одбора и представник запослених
Зорица Ивановић- представник запослених
Љиља Ковачевић- представник запослених
Зорица Васиљевић- представник родитеља
Љиља Кикановић - представник родитеља
Јелена Милинковић - представник родитељ
Саво Ивановић – представник локалне самоуправе
Звонко Пешић - представник локалне самоуправе
Милојко Грујић - представник локалне самоуправе
Представници Ученичког парламента

Делокруг рада: Школски одбор је орган управљања у школи.
Циљеви рада:
Доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и
систематизацији послова;
Доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада школе, усваја извештаје о њиховом остваривању,
вредновању и самовредновању;
Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
Доноси финансијски план установе
Усваја извештаје о пословању, годишњи буџет и извештаје о извођењу екскурзија, односно наставе у природи
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Расписује конкурс и бира директора;
Разматра остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање
услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
Доноси план стручног усавршавања и усваја извештај о његовом оставривању
Одлучује о жалби, односно приговору на решење директора
Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента,
без права на одлучивање.

Време
реализације

Септебар

Фебруар
Март

Јун

–

Садржај рада

Носиоци активности

Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за
претходнушколску годину
Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе за
претходну школску годину
Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2017/18.
Извештај о припремљености школе за рад
Избор представника органа управљања за Тим за
самовредновање

Директор школе

Усвајање Завршног рачуна за 2017. годину
Доношење финансијског плана за 2018. годину
Разматрање и усвајање плана јавних набавки за 2018.годину
Усвајање извештаја са екскурзија ученика 8.разреда
Успех ученика на крају првог полугодишта
Разматрање полугодишњег извештаја о раду школе
Разматрање и усвајање полугодишњег Извештаја директора о
раду школе
Разматрање и усвајање извештаја пописних комисија за
2017.годину
Разматрање успеха и владања ученика, остваривање циљева
образовања и васпитања, стандарда постигнућа на крају
школске 2017/18.
Усвајање Извештај о самовредновању
Усавајање извештаја о стручном усавршавању
Извештај о завршном испиту за осми разерд
Разматрање материјалне опремљености школе и услова рада
Разматрање кадровских потреба за наредну школску годину

Директор/помоћник директора
ПП служба
Директор школе
Директор школе
Помоћник директора
ПП служба
Шеф рачуноводства

Директор школе
Помоћник директора
ПП служба

6.1.7. План рада директора и помоћника директора
План рада директора школе
Септембар

Учествовање у изради Годишњег плана рада школе
Сазивање седнице Школског одбора
Сачињавање извештаја о раду школе
Поднети га Школском одбору ради усвајања
Сачињавање извештаја о свом раду за школску
Поднети га Школском одбору ради усвајања
У сарадњи са финансијском службом школе припремити све елементе потребне
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Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Август

за сачињавање ЦЕНУС-а за Министарство
Организовање излета, екскурзија и наставе у природи
Припремање и вођење седнице Наставничког већа
Припремање првих родитељских састанака
Инструктивно педагошки рад
Инструктивни рад са приправницима и новим наставницима
Обавити разговоре са ученицима и родитељима
Праћење рада стручних актива и стручних сарадника
Сусрети са ученицима – представницима ОЗ VI до VIII разреда
Сарадња са Школским одбором
Припремити и одржати седницу Наставничког већа
Сачинити извештај о стању школског простора и система за грејање
Одржати састанак са помоћнотехничким особљем
Извештај Школском одбору о почетку школске године, стручном
заступљеношћу наставе
Инструктивно педагошки рад
Са педагошко психолошком службом извршити увид у реализацију Плана и
програма
Са финансијском службом извршити припреме за инвентарисање и израду
завршног рачуна
Припремити и одржати седницу Наставничког већа
Сусрети са ученицима – представницима ОЗ VI до VIII разреда
Инструктивно педагошки рад
Помоћи организовање прославе Дана школе
Припремити извештаје о раду школе у првом полугодишту
Извршити потребне припреме за почетак другог полугодишта
Пружити помоћ у припремама за обележавање Дана светог Саве
Прегледати педагошку документацију
Извршити припреме за уређење школског дворишта
Припремити и одржати седницу Наставничког већа
Сусрети са ученицима – представницима ОЗ VI до VIII разреда
Инструктивно педагошки рад
Обавити разговор са ученицима и њиховим родитељима у циљу побољшања
успеха и дисциплине
Припремити извештај о материјално финансијском пословању и поднети га
Школском одбору
Инструктивно педагошки рад
Са педагошко психолошком службом реализовати програм професионалне
оријентације
Припремати такмичења ученика школе и општине
Сусрети са ученицима – представницима ОЗ VI до VIII разреда
Инструктивно педагошки рад
Контролисати реализацију плана и програма
Инструктивно педагошки рад
Учешће у раду разредних већа
Сачинити полазне основе за израду ГПРШ
Сачинити анализу укупног рада у школи
у квалитативном и квантитативном смислу
Припремити и одржати две седнице Наставничког већа
Сусрети са ученицима – представницима ОЗ VI до VIII разреда
Инструктивно педагошки рад
Спровести матријалне и кадровске припреме за почетак школске године
Учествовати у изради Годишњег плана рада школе и извештаја о раду.
Припремити и одржати седнице Наставничког већа
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План рада помоћника директора
Област рада
Инструктивнопрограмерски
послови и задаци

Педагошки
и
саветодавни рад

Аналитички рад

Организациономатеријални
задаци

Рад у стручним и
друштвеним
органима школе
Стручно
усавршавање

Садржај рада
Израда предлога Годишњег плана рада школе
Организациона и педагошка усмеравања у вези са
програмирањем, планирањем и непосредним припремама
за све видове рада
Свакодневно припремање за посећивање непосредног рада
са ученицима
Планско посећивање часова непосредног рада наставника
Анализа посећених часова и индивидуални разговор са
наставницима с циљем пружања помоћи
Саветодавни рад са ученицима, одељенским заједницама и
родитељима ученика
Инструктивно - педагошко учествовање у раду стручних
органа и рад са ПП службом
Анализа остваривања Годишњег плана и програма
Израда различитих извештаја за потребе педагошких и
других институција
Анализа реализованих планова рада наставника и
сарадника
Предлог задужења у оквиру 40-то часовне радне недеље
наствног особља
Израда предлога набававке опреме,наставних средстава и
инвестиционог одржавања
Помоћ у избору уџбеника и часописа
Пружање помоћи у обављању административнофинансијских послова и изради финансијског плана.
Праћење утрошка финансијских средстава
Учешће у организовању и реализацији рекреативне наставе
и екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда
Учешће у организаци и реализацији завршног испита за
ученике 8. разреда
Ажурирање елекронског ценуса “Доситеј”
Учешће у раду стручних тела школе
Учешће у раду Школског одбора
Сарадња са институцијама и организацијама
Маркетинг школе – позоришне представе, изложбе,стручна
предавања за ученике, наставнике и родитеље
сарадња са МУП-ом
Учешће у раду стручних семинара, саветовања
Праћење стручне литературе (часописа, приручника ...)
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време
извршења
VIII-IX
током године
током године
током године
током године
током године
током године
VIII
током године
XI, XII,IV,VI,
IX
X
током године

током године

током године
током године
током године
током године
током године
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6.2. План рада одељенских старешина
Успешан рад захтева да одељењски старешина добро познаје своје одељење као групу, сваког ученика понаособ,
њихов породични контекст. Он /она треба да разуме образовно-васпитне циљеве и принципе и да се њима руководи
у свом раду. Осим тога, треба да сарађује са осталим наставницима и запосленима у школи, као и са сарадницима
ван школе. Из свега тога јасно произилази да је реч о веома сложеним односима које захтевају посебне
професионалне компетенције.

6.2.1. Планови рада одељењских старешина у млађим разредима
разред / време реализације

САДРЖАЈ
Добро дошли у школу, упознавање са школским просторијама и
њиховим наменама
Избор руководства одељенске заједнице

I

II

III

IV

IX

IX

IX

IX

II X

X
X

IX

I

X
X

Упознати ученике са правима и обавезама у школи
Како се доносе правила и зашто их треба поштовати
Обележавање светског дана мира 18.09

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

Друг и ја у школској клупи, одељењу-међусобне разлике.

IX

IX

IX

IX

Дечја недељаупознати ученике са делом Посебног протокола заштите ученика и
деце од насиља
Колико смо мотвисани за учење
План учења

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

Хигијена учионице – уређење,очување заједничке имовине

X

X

X

X

Изражавање осећања - радионица

Х

Х

X

X

Моје место за опуштање - радионица

X

X

Шта је добар друг и како то постати?

XI

XI

Шта је лепо, а шта није (улепшати своју собу, стан, учионицу, школу)

XI

XI
XI

XI

Зашто је спорт важан за здравље

XI

XI

XI

XI

Лепо понашање - у школи, у продавници, у аутобусу на улици...
Велики људи, деца жељна знања

XI

XI

XI

XI

XII

XII

По коме се зове наша школа

XII

XII

XII

XII

XII

XII

XII

XII

XII

Обележавање дана Уједињених нација 24.10. Права деце (радионица)

Сарадња - радиница
Шта је солидарност

XII

XII

Обележавање децембарских празника

XII

XII

Колико смо научили у првом полугодиштиу

хХII

XХII

Шта све угрожава човекову животну средину

I

I

I

I

Шта ћу читати на распусту

I

I

I

I

Наши проблеми и успех у првом полугодишту

I

I

I

I
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Брига о здрављу – игра, значај одмарања

II

II

II

II

Конфликти

II

II

II

II

Зашто се тучемо, тужакамо и називамо погрдним именима , цртани
филм

II

II

II

II

Како и где да сазнам оно што ме интересује

III

III

III

III

Како да помогнемо другу који слабије учи
Зашто некад неко краде, зашто лаже (да ли се то може свакоме десити
и како да то не радимо)
Шта је добро, а шта зло? Шта је крађа, а шта лаж?

III

III

III

Како корисно употребити слободно време

III

Моја породица , љубав у породици, дељење обавеза

III

Светски дан здравља 07.04.

IV

Шта не волим и од чега стрепим – Страхови - радионица
Допунска настав - развијање исправног односа према
њој
Дан Сунца 03.05.

IV

Биљке нам улепшавају живот-нега биљака у учионици и код куће

V

III
III

III
III

III

III

III

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV
IV

V

V

V

Колико и како гледамо емисије на телевизији

V

Дечји ликови у књигама, личимо ли на њих

V

Сусрет са људима неких необичних занимања

V
V

Моја највећа жеља-шта желим да ми се оствари овог лета

V

Они који раде у школи, а нису наставници

V

Другарство је свуда око нас (пано),или радионица
-

V

Обележавање дана заштите животне средине

V

V
V

V

V

V

V

V

Негујемо другарство и солидарност-помоћ другу

VI

Оспособити ученике да уоче различитости међу половима

VI

VI

Садржај плана одељенског старешине може се мењати у складу са потребама одељенског старешине и одељења.
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6.2.2. Планови рада одељењских старешина у старијим разредима
разред / време реализације

Садржај

V

VI

VII

VIII

Сарадња породице и школе, значај позитивног функционисања
троугла ученикнаставникродитељ
Обележавање светског дана мира 18.09.

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

IX

Како се доносе правила? Правилник о понашању ученика

IX

IX

IX

IX

Формулисање одељенских правила и избор руководства

IX

IX

IX

IX

Права и обавезе наставника, права и обавезе ученика
Упознати ученикае са Посебним протоколом заштите ученика и деце
од насиља
Да ликовно и литерарно представимо наш живот у насељу

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Обележавање дана Уједињених нација 24.10.

X

X

X

X

Изражавање осећања - радионица

X

X

X

X

Допунска настава, развијање исправног односа према њој

XI

XI

Како настаје сукоб и како се може решити?

XI

XI

XI

XI

XI

XI

Разговор о културним манифестацијама у нашем граду
Основне карактеристике маладих и њихово психо-социјално
сазревање
Обележавање лика и дела Вука Караџића

XI

XI

XI

Формирање ставова о здравој исхрани

XI

XI

XI

Светски дан борбе против сиде 01.12

XII

XII

XII

XII

Дан права човека 10.12.

XII

XII

XII

XII

Договор о прослави Новогодишњих празника
Како иколико смо одговорни за своје поступке и како реагујемо на
насиље ?
Како бити здрав и прав ?

XII

XII

XII

XII

XII

XII

XII

XII

I

I

I

I

Проблеми у I полугодишту

I

I

I

I

Свети Сава-просветитељ
Упознавање са психофизичким карактеристикама девојчица и дечака
овог узраста
Завршни испит
Стицање знања у следећем опсегу активности: безбедност у
саобраћају, хитне интервенције, безбедно понашање
Како проводимо слободно време ?

I

I

I

I

II

II
II

II

II

II

Чиме бих волео да се бавим када

II

Шта бих волео да будем када кад одрастем
Оспособљавање ученика да разумеју потребе и осећања других, воде
рачуна о њима, прихватају и поштују различитости
Чиниоци који угрожавају животну средину и улога човека у њеној
заштити и унапређењу (неговање и сађење зеленила)
Како смо прихватили допунску наставу - значај; ефекти
Дан борбе против расне дискриминације 21.03.
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XI

II

XI

II

II
III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III
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Култура понашања (култура разговора)

IV

IV

IV

IV

Светски дан здравља 07.04.
„Велики људи деца жељна знања“ (личност по избору ученика или
разредног старешине )
Куда после основне школе

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV
IV

IV

Шта ко ради (гост родитељ било ког занимања)

IV

IV

IV

IV

Светски дан без дувана 31.05.
Оспособити ученике да стекну позитивне ставове и позитивно
вреднују супротни пол

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Обележавање дана заштите животне средине 05.06.

V

V

V

V

Наши проблеми и успех на крају године

VI

VI

VI

Садржај плана одељенског старешине може се мењати у складу са потребама одељенског старешине и одељења.
6.3. План рада стручних сарадника
6.3.1. План рада педагога
Циљ
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси
остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања
и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.
Задаци
- Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-васпитног рада,
- Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
- Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање различитих видова
активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању,
- Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитнообразовног 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,
- Сарадња 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.

69

Годишњи план рада основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ за школску 2017/2018.
Подручје рада

Планирање
и
програмирање
образовноваспитног рада
(2-4 сата)

Активности

Вре-ме

Стручни сарадник

Сарадници

- Учествовање у изради Годишњег плана рада
школе
- Израда Годишњег плана рада педагога

до 15.9.
8/9
8.

Слађана Тешић
Јована Деспотовић

директор

Слађана Тешић
Јована Деспотовић
- Израда месечних ( оперативних ) планова рада
педагога
- Подршка Стручним активим за развој ШП у
изради ШП за поједине разреде
- Учествовање у изради Годишњег плана
самовредновања и плана рада Тима за
самовредновање
- Учешће у изради Плана за професионалну
оријентацију ученика
- Учешће у изради Годишњег плана Тима за
професионалну оријентацију
- Учешће у изради за Годишњег плана Ученичко
насиље

поч.
сваког
месеца
9.
9.

9.
8.
8.

Слађана Тешић
Јована Деспотовић
Слађана Тешић
Јована Деспотовић
Слађана Тешић
Јована Деспотовић
Слађана Тешић
Јована Деспотовић
Слађана Тешић
Јована Деспотовић
Слађана Тешић
Јована Деспотовић

и
–

Тим
Тим

- Предлог плана стручних и управних органа
школе
- Израда посебних планова рада школе

8.

- Сарадња са наставницима у изради њихових
планова рада редовне, додатне и допунске
наставе и ваннас.активности
- Сарадња са учитељима у планирању и
програмирању нас. изборних предмета

Т.год.

- Сарадња са одељенским старешинама при
планирању њиховог рада и избору тема за ЧОС
- Учешће у изради ИОП-а

До 1.09.
т.год

Ј.Деспотовић и С. Тешић
Ј. Деспотовић и С. Тешић

- Учешће у иноваторним видовима планирања
наставе
Учешће
у
планирању
културних
манифестација и медијског представљања рада
школе и ученичког стваралаштва
- Учешће у планирању и организовању сарадње
са другим институцијама
- Планирање осталих активности школе

т.год

Ј. Деспотовић и С. Тешић

Наст. пред.
наставе
тим, предм
наст.Роди.
Интер.ком.
директор

Ј.Деспотовић и С. Тешић

директор,
комисија

до 15.9.

Слађана Тешић
Јована Деспотовић
Слађана Тешић
Јована Деспотовић
пред.нас.
Ј. Деспотовић
С. Тешић

Т.године

СВ учитеља
Ј.Деспотовић
С. Тешић

Т.год

Т.год.

директор
Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић

Праћење
вредновање
образовно

Одељ.
старешине
директор,
Тим

- Систематско праћење и вредновање
нас.процеса и напредовања ученика
- Праћење реализације свих облика обр.вас.рада
- Праћење ефеката увођења елемената иновација
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т.год.

Тимови,
комисије,
директор
директор

Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.

директор
Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год.

директор
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васпитног рада
(1-3сата недељно)

и примене знања стеченог кроз стручно
усавршавање наставника
- Рад на развијању и примени инструмената за
самовредновање
различитих
области
и
активности рада школе
Израда
извештаја
о
спроведеном
самовредновању рада школе
- Праћење и вредновање
индивидуализације и ИОП-а

примене

Ј.Деспотовћ и С. Тешић
10./т.год.

Ј.Деспотовић и С. Тешић

Тим

12./6

Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год.

мера

Т.год.

- Учествовање у раду комисије за проверу
савладаности програма увођења у посао
наставника

Т.год.

- Иницирање и учествовање у мини
истраживањима на нивоу школе у циљу
унапређења рада школе
- Учешће у праћењу и вредновању реализације
активности из ШРП

т.год.

- Учешће у изради Годишњег извештаја рада
школе

6-9

- Праћење и вредновање реализације посебних
програма вас.рада школе

т.год.

ОС,
Тим,
директор

Ј.Деспотовић и С. Тешић

комисија,
директор

Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.

Ј.Деспотовић и С. Тешић

СА за ШРП,
директор,
психолог
директор,
психолог,
пред.нас.
директор

Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.

- Анализа успеха и дисциплине ученика на
класификационим периодима
-Утврђивање узрока школског неуспеха и
непримереног понашања и предлагање мера за
њихово побољшање

т.год.

- Праћење поступака и ефеката оцењивања
ученика
- Праћење резултата такмичења

т.год.

- Праћење резултата завршног испита

6.

Ј.Деспотовић и С. Тешић

ОС,пред.нас.
,директор

Ј.Деспотовић и С. Тешић

ОС,пред.нас.
,директор

Ј.Деспотовић и С. Тешић
4/5

ОС,пред.нас.
,директор
директор

Ј.Деспотовић и С. Тешић
Ј.Деспотовић и С. Тешић
- Праћење и вредновање сопственог рада

пред.нас.,
директор

т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић

Рад
са
наставницима
(5-7
недељно)

сати

Педагошко
–
психолошко
образовање Т.год.
наставника
● предавања,
радионице,
дискусије,
саопштења
● испитивање потреба наставника у области
стручног усавршавања
● учешће у организовању акредитованих
семинара (предавачиван школе)
● упућивање на стручну и педагошку
литературу
● мотивисање наставника за сопствени
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Ј.Деспотовић и С. Тешић

директор,
Тим за стр.
усавршавањ
е
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професионални развој и напредовање у
струци
● помоћ у изради професионалног портфолиа
- Пружање помоћи у планирању и реализацији
часова, посебно учитељима који раде у 1. раз. и
КО
- Рад са наставницима који реализују наставу у
одељењима са ученицима којима је потребна
додатна подршка
- Рад са наставницима приправницима
(припреме полагања испита за лиценцу)
- Помоћ у идентификовању ученика са
потешкоћама у учењу, понашању, породична
проблематика, као и даровитих
- Праћење и усклађивање оптерећености
ученика
наставним
и
ваннаставним
активностима
(посебно ученика путника)
Пружање
помоћи
наставницима
на
унапређивању квалитета наставе увођењем
иновација
и
иницирањем
коришћења
савремених метода и облика рада
- Иницирање и пружање помоћи наставницима у
коришћењу различитих метода, техника и
инструмената оцењивања ученика
- Посете часовима (дидактичко-методичка
заснованост рада на часовима) и разговори и
дискусије са наставницима у циљу проналажења
мера за унапређивање наставе
- Пружање помоћи наставницима у реализацији
угледних часова и примера добре праксе
-Пружање помоћи наставницима у проналажењу
начина за имплементацију општих и посенбних
стандарда

Т.год.

СВ учитеља
Ј.Деспотовић и С. Тешић
Психолог
Ј.Деспотовић и С. Тешић

Ј.Деспотовић и С. Тешић

директор,
ментор
ОС

Ј.Деспотовић и С. Тешић
ОС
Ј.Деспотовић и С. Тешић

директор
Ј.Деспотовић и С. Тешић

Ј.Деспотовић и С. Тешић

директор,
СВ
директор

Ј.Деспотовић и С. Тешић

Т.год.

директор
Ј.Деспотовић и С. Тешић

Т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић

- Пружање помоћи наставницима у праћењу
напредовања ученика и остварености нивоа
стандарда
- Пружање помоћи наставницима у реализацији
посебних програма рада школе
- Сарадња са одељенским старешинама

Т.год.

Пружање помоћи наставницима у остваривању
задатака професионалне оријентације

Т.год.

Наставници,
Стручни
актив
за
развој
школског
програма
директор

Ј.Деспотовић и С. Тешић
Т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
Т.год.

Директор,
комисије
директор

Ј.Деспотовић и С. Тешић
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Ј.Деспотовић и С. Тешић

Одељенске
старешине
свих
разреда,
посебно
осмог,
истручни
сарадници и
директори
средњих
школа, НСЗ,
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филијала
Лозницапосебно
психолог
НСЗ
- Индивидуални саветодавни рад са наст.

Т.год.

- Подстицање тимског рада, координисање рада
Тима за самовредновање и развојно планирање
Пружање
помоћи
наставницима
и
одељ.старешинама у остваривању свих облика
сарадње са породицом
- Пружање помоћи наставницима у примени
различитих техника и поступака самоевалуације
- Праћење начина вођење документације
наставника
Професионална
оријентација
ученика
(предавања, радионице, израда брошура, албума
занимања, организовање обиласка СШ и радних
организација)
- Први сусрет са школом (испитивање детета
уписаног у 1. разред)
- Праћење адаптације ученика 1. и 5. разреда

Т.год.

- Праћење ученика који испољавају проблем
понашање, упознавање њихових интересовања и
ангажовање у активностима школе
- Индивидуални саветодавни рад са ученицима
- Групни рад са ученицима који имају исте или
сличне проблеме
- Организовање радионица и предавања за
ученике (теме: Превенција болестизависности,
Професионална
оријентација,
Безбедност
ученика и др, према избору ученика или
одељ.старешина)
- Рад са одељенским заједницама ученика

т.год.

Ј.Деспотовић и С. Тешић
Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год.
т.год.

Ј.Деспотовић и С. Тешић
Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год.

Ј.Деспотовић и С. Тешић

- Израда тематских паноа за ученике

т.год.

- Праћење и помоћ при напредовању ученика у
личном развоју
- Помоћ ученицима у проналажењу узрока
слабијег успеха, подршка у превазилажењу
школског неуспеха и развојних проблема
- Помоћ ученицима којима је потребна додатна
пордшка и учешће у изради пед.профила детета
- Саветодавни рад са ученицима који живе у
тежим материјалним и социјалним условима
- Праћење оптерећености ученика часовима
редовне наставе и ваннаставних активности
- Рад са ученицима који се током године упишу
у школу, праћење њиховог уклапања у нови
колектив, припрема колектива за прихватање
новог члана

т.год.

Ј.Деспотовић и С. Тешић

Рад
ученицима

са

директор
Ј.Деспотовић и С. Тешић

Т.год.

директор
Ј.Деспотовић и С. Тешић

Т.год.

директор
Ј.Деспотовић и С. Тешић

Т.год.
т.год.

Ј.Деспотовић и С. Тешић
Ј.Деспотовић и С. Тешић

директор,
комисија

Ј.Деспотовић и С. Тешић

Одељ.стар.

т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
Ј.Деспотовић и С. Тешић
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Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.

Одељ.стар.
Ј.Деспотовић и С. Тешић

Годишњи план рада основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ за школску 2017/2018.
- Подршка раду Ученичког парламента

т.год.

- Пружање помоћи у осмишљавању садржаја и
активности за креативно провођење слободног
времена ученика
- Популарисање здравих стилова живота,
учешће у реализацији делова посебних
програма рада школе
- Учешће у раду Тима за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања, појачан
васпитни рад са ученицима који се непримерено
понашају

т.год.

- Испитивање потреба, интересовања и
могућности родитеља за укључивање у поједине
облике рада школе
- Пружање помоћи у васпитном раду са децом

9, 10.

Ј.Деспотовић и С. Тешић

Задуж.
Наставн.

Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић

Задуж.
Наставн
Психолог
директор, ос

Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.

директор, ос
Ј.Деспотовић и С. Тешић

Рад
са
родитељима
(1-3
сата
недаљно)

- Пружање помоћи у осмишљавању слободног
времена ученика
- Пружање помоћи у откривању обдарене деце и
указивање
могућности
подстицања
и
усмеравања њиховог развоја
- Пружање помоћи родитељима сиромашнијег
мат.статуса

11.

- Сарадња са родитељима чија деца похађају
наставу по ИОП
- Индивидуална сарадња са родитељима

т.год.

ос
Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год.

пред.нас.
Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић

- Учешће на одељенским, групним и општим
родитељским састанцима
- По потреби, сарадња са Саветом родитеља

Педагошко-психолошко образовање родитеља:
1. Припрема деце за полазак у 1. разред
2. Прелазак са разредне на предметну наставу
3. Ваше дете пред избором занимања – како
му помоћи?
4. Дете у свету телевизије и компјутера
5. Васпитање одговорности код деце
6. Теме по избору родитеља или одељенског
старешине
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ос,
предметни
наставници,
директор
ос, директор

Ј.Деспотовић и С. Тешић

Ј.Деспотовић и С. Тешић

директор,
председник
СР
правник,
директор,ос

Ј.Деспотовић и С. Тешић

ос,нас.инф,
секретар

и С. Тешић
- Упознавање родитеља одн.старатеља са
важећим
законима,
правилницима,
конвенцијама, правима и обавезама
- Рад на тематским паноима, израда брошура за
родитеље,
учешће
у
осмишљавању
и
реализовању дела сајта школе посвећеног
родитељима, огласна табла за родитеље

Психолог,
Одељ.стар,
ЦК,ЦСР
ос,пред.нас.

т.год

т.год.

9.
9.
5.

Ј.Деспотовић и С. Тешић
Одељ. стар.

11.
3.
т.год

Годишњи план рада основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ за школску 2017/2018.
- Сарадња са директором у изради докумената
рада школе (ШРП, Годишњи план рада школе,
Годишњи извештај о раду школе)

Ј.Деспотовић
и С. Тешић

Рад
са
директором,
стручним
сарадницима,
педагошким
асистентом
и
пратиоцем
ученика
(1-3
сата
недељно)

- Сарадња са директором у планирању осталих
активности рада школе
- Сарадња са директором у оквиру истраживања
и утврђивања актуелних потреба ученика,
наставника, родитеља и локалне заједнице
- Сарадња са директором у оквиру организације
и унапређења образовно – васпитног рада
- Сарадња са директором у оквиру рада
стручних органа школе
- Сарадња са директором у праћењу вођења
педагошке документације и предлози у циљу
унапређења вођења документације
- Сарадња са директором у оквиру планирања
стручног усавршавања колектива на нивоу
установе и ван ње
- Сарадња са директором у оквиру рада са
ученицима, наставницима и родитељима

т.год.

- Сарадња са директором у оквиру посећивања
часова редовне наставе и ваннаставних
активности и саветодавних разговора са
наставницима након посећеног часа

т.год.

- Сарадња са директором у праћењу рада
приправника и учешће у комисији за писање
мишљења о раду приправника

т.год.

- Редовна размена информација са директором и
договор о раду

т.год.

- Сарадња са библиотекарем школе

т.год.

- Учешће у раду НВ и ОВ давањем саопштења,
информисањем о резултатима обављених
анализа, прегледа, истраживања и других
активности
- Учешће у раду Тима за заштиту ученика од
насиља
- координатор у Тиму за професионалну
оријентацију ученика
- Учешће у раду комисија за: израду Годишњег
плана рада школе и Годишњег извештаја о раду
школе, за професионалну оријентацију ученика,
рад са Подмлатком Црвеног крста, стручно
усавршавање, преглед документације, за рад са
родитељима, за ученичка питања, за израду
Програма НВ, ОВ млађих и ОВ старијих разреда

т.год.

- Предлагање мера за унапређивање рада
стручних органа школе

т.год.

- Сарадња са основним и средњим школама

т.год.

Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
Ј.Деспотовић и С. Тешић

Ј.Деспотовић и С. Тешић

Ј.Деспотовић и С. Тешић

Ј.Деспотовић и С. Тешић
Рад у стручним
органима
и
тимовима
(у три тима, а од
тога
координатор
у
Тиму
за
професионалну
оријентацију
ученика)

Сарадња
надлежним

са

директор
Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год.

Ј.Деспотовић и С. Тешић

Т.год

Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић

Ј.Деспотовић и С. Тешић
Ј.Деспотовић и С. Тешић
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Тим

Директор,
наставници
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установама,
организацијама,
удружењима
и
јединицом
локалне
самоуправе
(0,5-1,5
сата
недељно)

- Сарадња са Центром за социјални рад

т.год.

ос
Ј.Деспотовић и С. Тешић

- Сарадња са Министарством просвете,
Школском управом
Сарадња
са
Националном
службом
запошљавања
- Сарадња са Црвеним крстом Крупањ

т.год.

директор
Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год.

ос 8.р.
Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић

- Сарадња са Здравственим центром

т.год.

- Сарадња са ПУ ‘’Наша радост’’

т.год.

Ј.Деспотовић и С. Тешић
Ј.Деспотовић и С. Тешић

- Сарадња са канцеларијом за младе

т.год

- Сарадња са родитељима

т.год.

ос, задужени
нас.
нас.био.М.М
.директор
Директор
установе,
стручни
сарадник,
васпитечи
УП

Ј.Деспотовић и С. Тешић
ос
Ј.Деспотовић и С. Тешић
- Сарадња са радним организацијама

т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић

- Сарадња са локалним медијима

т.год

- Учествовање у истраживањима научних,
просветних и других установа и института
- Вођење дневника рада педагога

т.год.

- Вођење документацје о раду педагога
( годишњи и месечни план и програм рада
педагога, месечне евалуације рада педагога,
извештај о раду педагога)
- Вођење документације о резултатима
спроведених мини истраживања на нивоу школе
и резултатима самовредновања
- Вођење евиденције о раду са ученицима,
наставницима и родитељима
-Припрема за послове предвиђене годишњим
програмом и оперативним плановима рада
педагога
- Прикупљање и чување података о ученицима
који наставу похађају по ИОП-у
- Вођење евиденције о посећеним часова
редовне наставе и ваннаставних активности
- Учешће у вођењу документације о ситуацијама
у којима је угрожена безбедност ученика
- Припреме за послове предвиђене годишњим и
оперативним плановима рада педагога
- Припреме за послове предвиђене Годишњим
планом рада школе и ШРП
- Праћење постојеће и доступне стручне
литературе

т.год.

- Праћење и проналажење информација на
интернету везаних за област школства

т.год.

Ј.Деспотовић и С. Тешић

Директор
Одељ. стар.
директор,
задужени н.
директор

Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић

Вођење
документације,
припреме за рад
и
стручно
усавршавање
(12
недељно)

сати
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Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год.

Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.

директор
Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год
Ј.Деспотовић и С. Тешић

ос, дежурни
наставници

т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.

директор
Ј.Деспотовић и С. Тешић

т.год
Ј.Деспотовић и С. Тешић
т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић

Ј.Деспотовић и С. Тешић

нас.
Информатик
е Н.К.
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(посебнозначајних за рад педагога) и текстова
везаних за актуелну проблематику у школи и
припреме за предавања на седници НВ
- Похађање акредитованих семинара

т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић

- Размена искустава са колегама из других
школа на активу стручних сарадника

т.год.
Ј.Деспотовић и С. Тешић

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ПЕДАГОГА вршиће се на крају школске године и периодично, на крају реализованих
активности. Самовредновање ће обухватити свих осам претходних области које ће бити реализоване у току године.
Месечни планови рада израђиваће се намесечном нивоу, а у складу са годишњим планом и добијеним задужењима.

6.3.2. План рада психолога
Циљ
Психолог установе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси
остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима и принципима образовања
и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања,
као и посебним законима.
Задаци
- Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада,
- Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика,
- Подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја,
- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера које доприносе
обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада установе,
- Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа ученика и
предлагање мера за унапређивање,
- Подршка отворености установе према педагошким иновацијама,
- Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља, односно
старатеља,
- Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја
за установу,
- Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.
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Садржај рада

време

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
1. Учествовање у припреми развојног плана установе школског програма, односно, плана
самовредновања, индивидуалног образовног плана за ученике,

Током
године

2. Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада установе,

6.-8.

3. Учествовање у припреми делова годишњег плана рада школе који се односе на планове и програме:
подршке ученицима (рад са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, рад са
ученицима са изузетним способностима; професионална оријентација, превенција болести
зависности; промоција здравих стилова живота); заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, подизања квалитета знања и вештина ученика, стручног усавршавања запослених,
сарадње школе и породице, целодневне наставе и продуженог боравка у основној школи, практичне
наставе у средњој школи,

6.-8.

4. Учествовање у избору и планирању реализације посебних и специјализованих програма,

Током
године

5. Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова и предлога пројеката који могу
допринети унапређивању квалитета образовања и васпитања у школи, конкурисању ради
обезбеђивања њиховог финансирања и учествовање у њиховој реализацији,

Током
године

6. Учествовање у избору дидактичког уџбеника у школи,

1.-2.

7. Припремање плана посете психолога васпитно-образовним активностима у предшколској установи,
односно часовима у школи,

9.

8. Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога,

Током
године

9. Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја
II ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА
1. Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада установе и предлагање мера за
побољшање ефикасности, економичности и успешности установе у задовољавању образовних и
развојних потреба ученика,

током
године

2. Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у развоју и учењу.
Учествовање у континуираном праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда
постигнућа спровођењем квалитативних анализа постигнућа ученика, информисањем свих
заинтересованих страна о резултатима анализе и припремом препорука за унапређивање постигнућа,

током
године

3. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана за
децу,

током
године

4. Учествовање у праћењу и вредновању ефеката иновативних активности и пројеката, ефикасности
нових, вредновању огледа који се спроводе у школи,

током
године

5. Учешће у изради годишњег извештаја о раду предшколске установе, а нарочито остваривања свих
програма васпитно-образовног рада, програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања,
превентивних програма, рада психолошко-педагошке службе, сарадње са породицом, сарадње са
друштвеном средином,

6.,8.

6. Иницирање различитих истраживања ради унапређивања образовно-васпитног рада установе и
остваривања послова дефинисаних овим правилником,

Током
године

7. Учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада школе (израдом инструмента
процене, дефинисањем узорка и квалитативном анализом добијених резултата) и спровођења огледа.
III РАД СА ВАСПИТАЧИМА, ОДНОСНО НАСТАВНИЦИМА
1. Саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и посматрања дечјег напредовања у
функцији подстицања дечјег развоја и учења. Иницирање и пружање стручне подршке васпитачима у
коришћењу различитих метода, техника и инструмената праћења деце,
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2. Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за подстицање целовитог развоја деце,

током
године

3. Учешће у прилагођавању ритма живота и рада у предшколској установи специфичностима узраста
и потребама деце,

током
године

4. Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији непосредног образовно-васпитног
рада са ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада образовно-васпитним потребама
ученика; избора и примене различитих техника учења; ефикасног управљања процесом учења; избора
поступака посматрања и праћења напредовања деце у учењу и развоју, односно вредновања
ученичких постигнућа; стварања подстицајне атмосфере на часу; развијања конструктивне
комуникације и демократских односа у одељењу,

током
године

6. Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима: комуникација и сарадња,
конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју личности ученика, подучавање и
учење, организација средине и дидактичког материјала,

Током
године

7. Упознавање наставника са психолошким принципима успешног процеса учења, групне динамике,
социјалне интеракције, природом мотивације за учење, методама за подстицање различитих врста
интелигенције, стиловима и облицима учења, стратегијама учења и мотивисања за учење,

Током
године

8. Саветовање наставника у индивидуализацији наставе на основу уочених потреба, интересовања и
способности деце, односно психолошке процене индивидуалних карактеристика ученика
(способности, мотивације, особина личности) и остварености образовних постигнућа у школи,

Током
године

9. Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима је потребна додатна образовна
подршка. Координирање израде и у сарадњи са наставником и родитељем, тимско израђивање
педагошког профила детета, односно ученика. Учествовање у развијању индивидуалних образовних
планова коришћењем резултата сопствених психолошких процена и психолошких процена добијених
из других установа,

Током
године

10. Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности (талентовани и обдарени)
кроз упознавање са карактеристикама тих ученика (способности, мотивација, стил учења,
интересовања, вредности, особине личности) и предлагање поступака који доприносе њиховом даљем
развоју,

Током
године

11. Оснаживање наставника за рад са децом, односно ученицима из осетљивих друштвених група
кроз упознавање са карактеристикама тих ученика, односно деце, развијање флексибилног става
према културним разликама и развијање интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака који
доприносе њиховом развоју,

Током
године

12. Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен психолошки узрок
неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као и појава неадаптивних облика понашања и
предлагање мера за њихово превазилажење,

Током
године

13. Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и склоности ученика које су у
функцији развоја професионалне каријере ученика,

Током
године

14. Пружање подршке васпитачима, односно наставницима у формирању и вођењу дечјег, односно
ученичког колектива, указивање на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у
групама, односно одељењским заједницама и предлагање мера за њихово превазилажење,

Током
године

15. Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно старатељима,

Током
године

16. Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о посећеној активности,
односно часу, као и предлагањем мера за унапређење праћеног сегмента образовно-васпитног
процеса,

Током
године

17. Увођење иновација у васпитно-образовни рад на основу научних сазнања о психофизичком
развоју деце и процесу учења, кроз инструктивни рад са васпитачима,

Током
године
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18. Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких
задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и комисија,

Током
године

19. Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни рад са приправницима у процесу
увођења у посао и лиценцирања. Менторски рад са психолозима приправницима у процесу увођења у
посао и лиценцирања,

Током
године

20. Усмеравање наставника у креирању плана стручног усавршавања и њиховог професионалног
развоја.

Током
године

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА
1. Учешће у организацији пријема деце, праћења процеса адаптације и подршка деци у
превазилажењу тешкоћа адаптације,

9.-10.

2. Учешће у праћењу дечјег напредовања у развоју и учењу,

Током
године

3. Учешће у тимском: идентификовању деце којој је потребна подршка у процесу васпитања и
образовања и осмишљавању и праћењу реализације индивидуализованог приступа у раду са децом,

Током
године

4. Испитивање детета уписаног у основну школу проценом интелектуалног, когнитивног,
емоционалног и социјалног статуса ради давања препорука за даљи рад. Провера спремности за
полазак у школу детета старости од шест до шест и по година.

4.-5.

5. Учешће у структуирању одељења првог и по потреби других разреда.

6.

6. Испитивање општих и посебних способности, особина личности, когнитивног стила, мотивације за
школско учење, професионалних опредељења, вредносних оријентација и ставова, групне динамике
одељења и статуса појединца у групи, психолошких чинилаца успеха и напредовања ученика и
одељења, применом стандардизованих психолошких мерних инструмента и процедура, као и других
инструмената процене ради добијања релевантних података за реализацију непосредног рада са
ученицима и других послова у раду са наставницима, родитељима, институцијама,

Током
године

7. Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и
социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања,

Током
године

8. Пружање подршке деци, односно ученицима за које се обезбеђује васпитно-образовни рад по
индивидуалном образовном плану, односно који се школују по индивидуализираној настави и
индивидуалном образовном плану,

Током
године

9. Пружање подршке деци, односно ученицима из осетљивих друштвених група,

Током
године

10. Идентификовање ученика са изузетним способностима (даровити и талентовани) и пружање
подршке таквим ученицима за њихов даљи развој. Учествовање у процени могућности за убрзано
школовање ученика са изузетним способностима,

Током
године

11. Рад са децом, односно ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и вредности
потребних за живот у савременом друштву: стратегије учења и мотивације за учење, вештине
самосталног учења, концепт целоживотног учења, социјалне вештине (ненасилна комуникација,
конструктивно решавање проблема, интеркултурална комуникација и уважавање различитости),
здрави стилови живота, вештине доношења одлука и друго,

Током
године

12. Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним информисањем и
саветовањем (на основу процењених способности, интересовања, особина личности, мотивације
ученика),

Током
године

13. Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у школском животу,

Током
године

14. Пружање психолошке помоћи ученику, одељењу у акцидентним кризама,

Током
године

15. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у

Током
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школи или се не придржавају одлука директора и органа школе, неоправдано изостану са наставе пет
часова, односно који својим понашањем угрожавају друге у остваривању њихових права,

године

16. Организовање и реализовање предавања, трибина и других активности за ученике из области
менталног здравља, педагошке, развојне и социјалне психологије.

Током
године

V РАД СА РОДИТЕЉИМА
1. Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од значаја за упознавање ученика и
праћење његовог развоја,

Током
године

2. Саветодавни рад са родитељима, односно старатељима ученика који имају различите тешкоће у
развоју, учењу и понашању,

Током
године

3. Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем о психолошким
карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних консултација и облика групног психолошког
образовања родитеља,

Током
године

4. Саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца врше повреду правила
понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад,

Током
године

5. Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке ученицима који се школују по
индивидуалном образовном плану,

Током
године

6. Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају карактеристике своје деце које указују на
њихове изузетне способности и сарадња на пружању подршке у проналажењу различитих могућности
подстицања и усмеравања њиховог општег и професионалног развоја,

Током
године

7. Учествовање у реализацији програма сарадње установе са родитељима, односно старатељима деце,
односно ученика (општи и групни, односно одељењски родитељски састанци и друго),

Током
године

8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по
питањима која се разматрају на савету,
9. Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су деца у акцидентној кризи

Током
године
Током
године

VIРАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ
И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА
1. Сарадња са директором и стручним сарадницима на пословима који се тичу обезбеђивања
ефикасности, економичности и флексибилности образовно-васпитног рада установе, а нарочито у
вези са: распоредом наставника ментора, поделом одељенског старешинства и друго. Предлагање
нових организационих решења образовно-васпитног рада,

Током
године

2. Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми докумената установе, прегледа,
извештаја и анализа,

Током
године

3. Сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању трибина, предавања, радионица
за ученике, запослене, родитеље,

Током
године

4. Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и реализацији разних облика стручног
усавршавања (предавања, радионице, прикази стручних чланака и сл.) за васпитаче, односно
наставнике у оквиру установе,

Током
године

5. Сарадња са директором и педагогом по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља,
односно старатеља на оцену из предмета и владања,

По
потреб
и

6. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао васпитача,
односно наставника, стручног сарадника,

Током
године

7. Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са другим стручним
сарадницима у установи,

Током
године

8. Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем ученика на координацији активности у пружању
подршке ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану.

По
потреб
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и
VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
1. Учествовање у раду односно наставничког, односно педагошког већа (давањем саопштења,
информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других активности од
значаја за образовно-васпитни рад и јачање васпитачких, односно наставничких компетенција),

Током
године

2. Учествовање у раду тимова установе који се образују ради остваривања одређеног задатка,
програма или пројекта,

Током
године

3. Учествовање у раду стручних актива за развојно планирање и развој школског програма и
педагошког колегијума,

Током
године

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА
И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама значајним за
остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити деце, односно ученика,

Током
године

2. Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином за остваривање циљева
образовно-васпитног рада и добробити деце, односно ученика,

Током
године

3. Учествовање у раду стручних удружења, њихових органа, комисија, одбора

Током
године

4. Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, организацијама,
удружењима од значаја за остваривање образовно-васпитног рада и добробити деце, односно
ученика: национална служба за запошљавање, центар за социјални рад, домови здравља, заводи за
патологију говора, ментално здравље и друге здравствене установе, институт за психологију, матични
факултет, заводи за вредновање и унапређење образовно-васпитног рада и др.

Током
године

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1. Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: дневник рада психолога и
евиденција о раду са психолошки досије (картон) ученика,

Током
године

2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, истраживањима, психолошким
тестирањима, посећеним активностима, односно часовима и др.,

Током
године

3. Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада
психолога,

Током
године

4. Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи личне податке о
деци, односно ученицима

Током
године

5. Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, учествовањем у активностима
струковног удружења (Друштво психолога Србије, секције психолога у образовању, подружнице),
похађањем акредитованих семинара, вођењем акредитованих семинара, ауторством акредитованог
семинара, похађањем симпозијума, конгреса и других стручних скупова, разменом искуства и
сарадњом са другим психолозима у образовању.
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6.3.3 План рада библиотекара
Време
реализације

Садржај/ Активност

Начин остваривања активности

Носиоци
активности

Начин праћења

Планирање
школску 2017/18.

-Израда
Годишњег
плана
рада
школске библиотеке
-Израда
Школског
програма
библиотеке
-Израда
Годишњег
плана
рада
Библиотечке секције

Библиотекар
Педагог
Психолог

Увид
у
документацију

Септембар
за

-Обележавање
Данаписменостисептембар

8.

-Обележавање
Данаевропских
језика-26. септембар

-Стручни послови

Октобар

Обележавање
Дечјенедеље
окробар

-Историја
писма,
пикупљање
материјала, одабир израда и приказпано

-Постављање паноа у ходнику школе

Издавање и враћње књига
-Инвентарисање,
сигнирање,
класификација, каталогизација, отпис,
ревизија, сређивање и естетско
уређење библиотеке, статстика

Ученици 8. Разреда,
наставници српског
језика и историје,
библиотекар
и
библиотечка секција
Наставници страних
језика, библиотекар
и
библиотечка
секција

Фотографије

Фотографије

Библиотекар

Увид директора

2-6

-Посета ученика некој другој школској
библиотеци.

Библиотечка секција
Библиотекар

Увид директора

-Обележавање
међународног
дана
заштите животиња4. октобар

-Конкурс на тему „Мој ... (пас, мачка,
папагај, коњ...) постављање паноа у
ходнику школе на тему – Песме и
приче о животињама

Ученици 5. Разреда
Библиотечка секција
Библиотекар

Увид директора

Обележавање
Месеца
школских
библиотека
на
општинском нивоу.

-Скуп школских библиотекара и
промоција рада школске библиотеке

Библиотекар

Потврда

- Одлазак на Сајам
књига

-Организовање одласка на
књига за наставнике и ученике

Библиотечка секција
Библиотекар

Извештај
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- Издавање и враћање кнјига
-Инвентарисање,
сигнирање,
класификација, каталогизација, отпис,
ревизија, сређивање и естетско
уређење библиотеке, статстика

Библиотекар

Увид директора

Обележавање
месеца књиге

-Моја омиљена књига, препоручивање
вршњацима шта да читају- Часови у
библиотеци, сарадња са наставницима

Библиотекар
Библиотечка секција

Фотографије

Организовање
акције
у
школи
„Поклон
књига
школској
библиотеци“

Обавештавање ученика преко разгласа
и на паноу у школи.

Библиотекар
Библиотечка секција

Фотографије

- Издавање и враћање кнјига
-Инвентарисање,
сигнирање,
класификација, каталогизација, отпис,
ревизија, сређивање и естетско
уређење библиотеке, статстика

Библиотекар

Увид директора

Подела чланских картица, поклона и
час

Библиотекар
Ученици

Радови

Анкета

-Шта треба набавити за читањее, која
вам је омиљена књига, због чега...
Објављивање на огласној табли

Библиотечка секција

Анкетни
листићи

Оруказ нових књига

На паноу у ходнику

Библиотечка секција

Фотографије

Пано

Библиотекар,
библиотечка секција
и вероучитељ

Фотографије

- Издавање и враћање кнјига
-Инвентарисање,
сигнирање,
класификација, каталогизација, отпис,
ревизија, сређивање и естетско
уређење библиотеке, статстика

Библиотекар

Увид директора

- Оглашавање преко разгласа и
плаката у школи. Јавна додела награда
на часу одељенске заједнице.

Библиотекар
у
учионици 6. разреда

Извештај
о
додели дипломе

- Издавање и враћање књига, Инвентарисање,
сигнирање,
класификација, каталогизација, отпис,
ревизија, сређивање и естетско
уређивање библиотеке, статистика

Библиотекар

Увид директора

Стручни послови

Новембар

Стручни послови

Децембар

-Учлањење ученика
првог разреда

Нова
Божић

година

и

Стручни послови

Јануар
-Наградни конкурс
на тему "Љубав"

-Стручни послови
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Фебруар
- Обележавање Дана
заљубљених,
14.
фебруар

Писање
порука
о
љубави,
презентација најбољих радова
на
конкурсу у Библиотеци.

Библиотекар,
наставници страног
језика, наставници
ликовног

фотографије

Обележавање
Међународног дана
матерњет језика, 21.
фебруар

- Сарадња са наставницима у школи,
разговор са ученицима о важности
очувања језика и његове правилне
употребе кроз предавања, трибине...
- Организовање креативне радионице
на тему "Весела азбука" (сваки ученик
на часу ликовног треба да уради по
једно слово ћирилице од различитог
материјала и различитом техником).
Постављање изложбе.

Библиотекар,
наставници српског
језика, ученици 4.
разреда,
библиотечка секција

Фотографија
Увид педагога,
психолога,
директора

- Стручни послови

- Издавање и враћање књига,
Инвентарисање,
сигнирање,
класификација, каталогизација, отпис,
ревизија, сређивање и естетско
уређивање библиотеке, статистика.

Библиотекар

Увид директора

- Најбољи текст за 8.
март

- Израда паноа у школи и избор.

Ученици од 1.- 4.
разреда,
библиотекар

Увид учитеља

Креативна
радионица
"Један
цвет
са
једном
поруком за сваку
жену".

- Прављење цветова различитог
облика и различитих материјала са
именом и поруком. Постављање паноа
(велики букет) у ходнику школе.

Ученици 2. разреда,
библиотечка
секција,
библиотекар

Фотографија,
увид директора

- Стручни послови

- Издавање и враћање књига,
Инвентарисање,
сигнирање,
класификација, каталогизација, отпис,
ревизија, сређивање и естетско
уређивање библиотеке, статистика.

Библиотекар

Увид директора

Обележавање
Светског дана дечије
књиге - 2. април

- Креативне радионице на тему "Мој
букмаркер".

Ученици 3. разреда,
библиотечка секција

Извештај
о
додели диплома.

- Креативна радионица

Учитељи, ученици
од 1. - 4. разреда,
библииотекар,
библиотечка секција

фотографија

- Издавање и враћање књига,
Инвентарисање,
сигнирање,
класификација, каталогизација, отпис,
ревизија, сређивање и естетско
уређивање библиотеке, статистика.

Библиотекар,
библиотечка секција

Увид директора

Март

Април

- Пано - Ускршње
чаролије

- Стручни послови
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Мај

- Такмичења са
"Најбољи читач, ђак
првак."

- Читање непознатих басни, одабир
најбољег читача, додела медаља и
награда.

ученици 1. разреда,
библиотекар

фотографија

Препорука
из
школске библиотеке

- Израда прилога за школски лист

Библиотекар,
секција

Увид у школски
часопис

- Стручни послови

- Издавање и враћање књига,
Инвентарисање,
сигнирање,
класификација, каталогизација, отпис,
ревизија, сређивање и естетско
уређивање библиотеке, статистика.

Библиотекар

Увид директора

- Набавка књиге награда,
- Подела диполома и
награда.

- Писање награда и Диплома за
ученике који су освојили прва три
места на општ., окружном и
републичком такмичењу и наставнике,
који су се истакли у ваннаста.
активностима. Подела истих.

Библиотекар,
директор

Извештај
о
додели диплома

- Израда Годишњих
извештаја
за
2017/2018. годину и
статистике.

Израда
Годишњег
извештаја
библиотекара,
- Израда Годишњег извештаја библ.
секције,

Библиотекар

Увид директора,
педагог

- Стручни послови

- Издавање и враћање књига,
Инвентарисање,
сигнирање,
класификација, каталогизација, отпис,
ревизија, сређивање и естетско
уређивање библиотеке, статистика.

Библиотекар

Увид директора

- Враћање књига

Библиотекар

Увид директора

Јун

Сређивање
документације,
- Евалуација
-Израда
предлога
Годишњег плана рада
библитекара
за
следећу
школску
годину
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6.4. Планови непосредног образовно-васпитног рада
Глобални планови рада наставинка за редовну, додатну и допунску наставу, слободне активности сачињени
су током августа 2017. године и представљају саставни део Годишњег плана рада школе за 2017/18. годину, а као
прилог налазе се у канцеларији помоћника директора. Оперативне планове рада наставници сачињавају месечно,
оверавају их до петог у месецу и дају их на увид када је потребно.

6.4.1 Инклузивна настава
Програм пружања додатне подршке nу образовању и васпитању
из Закона :
Основни задатак школе је да омогући квалитетно образовање иваспитање за свако дете и ученика, под једнаким
условима, без обзира где сешкола налази, односно где се образовање и васпитање одвија.
Лица која обављају образовно-васпитни рад и друга лица запослена ушколи нарочито ће промовисати једнакост међу
свим ученицима и активно сесупротстављати свим врстама дискриминације и насиља.
Образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју иинвалидитетом
Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом, јесте дете са интелектуалним, чулним и моторичким сметњама у
развоју.
Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом стиче основнообразовање и васпитање по правилу у школи заједно
са осталим ученицима, акада је то у најбољем интересу ученика у школи за ученике са сметњама уразвоју, у складу
са Законом.
Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом има право наиндивидуални образовни план, у складу са Законом.
Образовање и васпитање ученика са изузетним способностима
Ученик са изузетним способностима има право на индивидуалниобразовни план који омогућава да се његов развој и
напредовање одвија премаспособностима и интересовањима, у складу са Законом.

План стручног тима за инклузивно образовање
Септембар
1. Именовање нових чланова Тима
2. Извештај о раду интересорне комисије
3. Прикупљање података од одељенских већа и одељенских старешина о ученицима код којих постоји
потреба за неким од видова специфичне подршке
Током октобра завршити израду ИОП-а за ученике који раде по посебном програму и формирање тимова
Јануар
1.
2.
3.
Јун
1.
2.
3.
Август
1.
2.

Евалуација ИОП-а
Извештај о раду интерресорне комисије
Полугодињи извештај о активностима ученика који раде по ИОП-у
Евалуација ИОП-а
Извештај о раду интерресорне комисије
Израда извештаја о раду Тима за инкулзивно образовање
Израда годишњег програма рада Тима за инклузивно образовање
Информисање Наставничког већа о раду Тима за инклузивно образовање
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Током године
Укључивање ученика који раде по ИОП-у у активности Ученичкод парламентаи планирање заједничких
активности
Промовисање активности и вези са ИО путем школског сајта, паноа, зидних новина и слично.
Иницирање стручног усавршавања наставника за обуку за израду и рад по ИОП-у
Размена искуства са тимовима из других школа
Сарадња са интерресорном комисијом и здравственим и социјалним усатановама.

6.4.2. Лични пратилац детета
Један од видова додатне социјалне (па посредно и образовне) подршке ученицима јесте и право на личног пратиоца,
односно особу која пружа подршку детету у обављању свакодневних животних активности (одвођење и довођење из
школе, исхрана, облачење, одлазак у тоалет и слично).
Обезбеђивањем права на личног пратиоца детету и ученику непосредна подршка се пружа детету омогућавајући му
да буде што независније у обављању својих личних потреба, активности и обавеза. Истовремено, ово је и посредна
подршка родитељима, породици, наставницима, школи, утолико што, под условом да се обавља адекватно, олакшава
њихов свакдневни живот и омогућава им да се у већој мери посвете различитим личним и професионалним улогама
(родитељи могу да се запосле и да се више ангажују око целе породице, наставници могу несметано да предају и
обављају школске дужности и обавезе и слично.)
У нашој школи, од прошле школске године, ангажован је још један ЛПД, тако да смо обезбедили подршку и помоћ
за два ученика наше школе. Ангажовање ЛПД у значајој мери доприноси квалитетнијем боравку ученика у школи
на више нивоа: сигурније и лакше кретање кроз школу, доприноси бољој социјализаци ученика и кавлитетније
усвајање знања.
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА
Годишњи план рада припрема се у односу на спецификацију и опис послова одређен Правилником о ближим
условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите.
Активности личног пратиоца детета, планирају се и реализују у складу са индивидуалним потребама детета.

ОБЛАСТИ

1.

2.

3.

4.

КРЕТАЊЕ

ОДРЖАВАЊЕ
ЛИЧНЕ
ХИГИЈЕНЕ И
ОБЛАЧЕЊЕ

КОМУНИКАЦ
ИЈА
СА
ДРУГИМА

ПОМОЋ У
УЧЕЊУ

АКТИВНОСТИ ЛПД
- Долазак у школу,
- Кретање
унутар
школе
(оријентација у простору,
одлазак
у
спортску
халу,одлазак на одмор)
- активности на часу физичког
(развој
фине
координације,
исправљање деформитета)
Рад на подстицању и развоју
вештина
неопходних
за
одржавање личне хигијене и
облачење

ДИНАМИКА
РАДА
Новембар - јун

Новембар – јун

- Рад на социјализацији ученика
и укључивање у вршњачку групу
- Подстицање других ученика да
се укључују у заједничке
активности са учеником

Новембар – јун

- Рад на одржавању пажње,
-Помоћ при обради информација
у току часа,
-Помоћ у писању (држање
оловке, обликовање слова...)

Новембар – јун
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НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ
Игре,
пењање,
хватање лопте,
корективне вежбе

-хигијена руку пре и
после оброка
одлазак у тоалет
помоћ при умивању (због
појачане саливације)
помоћ при облачењу (на
часовима
физичког
васпитања)
Разговори са ученицима,
Друштвене игре,
Вршњачка помоћ и учење,
Посредовање
у
комуникацији
Посета и учествовање у
друштвено - културним
активностима (школски и
ваншколским)
Сарадња са учитељицом и
родитељима
Вежбе концентрације
Помоћ
при
индивидуалном
и
групном раду.

НАПОМЕН
А
Ако се стекну
услови
реализоваће
се
и
ваншколске
рекреативне
активности
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6.5. Планови рада ученичких организација
6.5.1. План рада ученичког парламента за школску 2017/18.годину
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

СЕПТЕМБАР

Октобар

САДРЖАЈ РАДА
Констититуисање Ученичког парламента
на оснивачкој седници
Избор
председника,
заменика
и
записничара
Упознавање чланова парламента са
законским оквиром деловања парламента, са
правим и дужностима
Избор представника ученичког парламета
за учествовање у раду школског одбора, актива за
развојно планирање, и тима за самовредновање
Припрема за Дечију недељу
Обележавање Дечје недеље- организовање
Ферплеј турнира са наставницима, радионице на
тему дечјих права
Културно–забавни живот ученика наше
школе

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Договор,
дискусија

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Чланови
парламента,
задужени наставници за
рад парламента

Дискусија,
радионице,

Чланови парламента

Новембар

Међународни дан толеранције
Месец борбе против злоупотребе ПАС-и
(вршњачка едукација )

Радионице

Чланови
парламента,
вршњачки
едукатори,
наставници

Децембар

Дан борбе против сиде- обележавање 1.
децембра кроз организовање и спровођења анкете
и предавања
-Инклузивна радионица прављења новогодишњег
накита са корисницима удружења “ Зора”

Гледање филма,
прављење паноа,
дискусија

Чланови
парламента,
Патронажна
служба
Дома здравља

Групни рад

Чланови парламента

Јануар
Хуманитарне акције у сарадњи са Црвеним крстом
Март

-У сарадњи са еколошком секцијом организовати
ти акцију улепшавања школског дворишта
-Радионица на тему (комуникација, љубав,
решавање конфликта)

Радионице

Чланови парламента
Ученици
Наставници

Мај

-Заједничка радионица са корисницима удружења
“ Зора”

Групни рад

Чланови парламента
Деца из специјалног
одељења

Дискусија

Чланови парламента

Јун

- Анализа рада парламента
- Предлог активности за наредну школску годину
-Писање Годишњег извештаја о раду парламента

90

Годишњи план рада основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ за школску 2017/2018.
6.5.2.План рада Подмлатка Црвеног крста
Садржај рада

Време реализ.

Носилац посла

Припрема спортско рекреативне
акције
«Трка
за
срећније
детињство»
Реализација акције «За сунчану
јесен живота»
Учествовање у активностима
поводом Дечије недеље
Обележавање
20.
новембра,
међународног Дана детета
Обележавање
1.
децембра,
светског Дана борбе против сиде
Реализација акције «Пакетић
љубави»
Припрема
за
одржавање
хуманитарног турнира у малом
фудбалу
Обележавање 7. априла –
светског Дана здравља
Извештавање о раду Подмладка
црвеног крста

IX

Наставник
васпитања

X

Наставници
сарадници
Црвеног Крста
Наставници
сарадници
Црвеног Крста
Наставници
сарадници
Црвеног Крста
Омладинци Црвеног крста

X
XI
XII

Наставници
Црвеног Крста
Наставник
васпитања

I
I

IV
Полугодиште, крај године

Сарадници у раду
физичког

сарадници
физичког

Наставници
сарадници
Црвеног Крста
Весна Лазаревић

Наставници
сарадници Црвеног
Крста
Наставници
ликовне културе
Одељењске
старешине
Одељењске
старешине
ПП служба
Одељењске
старешине
Наставници
сарадници Црвеног
Крста
Омладинци
Црвеног крста

6.6. Посебни планови васпитног рада
6.6.1. Заштита и превенција насиља
На основу члана 61. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 62/03, 64/03,
58/04 и 62/04), а поступајући у складу са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама, формиран је Тим за заштиту ученика од насиља.
Основни циљ у свим установама васпитно-образовног система је осигуратио безбедне и оптималне услове за
несметан боравак и рад, као и заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања.
Појам и вресте насиља
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које
има з апоследицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце-ученика.
Форме у којима се јавља насиље су следеће:
Физичко насиље,Емоционално/психолошконасиље,Сексуално насиље и злоупотреба, насиље коришћењем
информационих технологија (електронско насиље): поруке послате електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем
веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл., Злоупотреба деце/ученика, Занемаривање и немарно поступање,
Експлоатација деце/ученика.
Задаци у области пртевенције

●

Упознавање са правном регулативом Општим и посебним протоколом

●

Израда програма за заштиту деце / ученика од насиља

●

Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака

●

Развијање и поштовање богатства различитости и културе поашања у оквиру васпитно-образовних
активности

●

Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата
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●

Организовање разговора,трибина,представа, изложби о безбедности и заштити деце/ученика од насиља

●

Дефиинисање правила понашања и последица кршења правила

●

Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља

●

Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља(савет родитеља,школски одбор,ученички
парламент,наставничко веће)

Задаци у области интервенције

●

Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља

●

Сарадња са релевантним службама

●

Континуирано евидентирање случајева насиља

●

Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере

●

Подршка деци која трпе насиље

●

Рад са децом која врше насиље

●

Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање

●

Саветодавни рад са родитељима

АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Израда и усвајање плана заштите за текућу годину

Тим за
ученика

Информисање и упознавање родитеља и ученика о:
-улози Тима за заштиту
-плану активности
-процедурама и обавезама
Упознавање Савета родитеља, ученике и родитеља са
Посебним протоколом заштите ученика и деце од насиља
и правилима понашања у школи
Доношење плана дежурства наставника, истицање плана
дежурних наставника на видном месту
Доношење одељенских правила, допуна и измена
документације праћења ученика- Правила понашања

заштиту

Одељенске
старешине
Психолог и педагог
Чланови
Тима,
разредне старешине,
ППС
Помоћник
директора
Тим за заштиту
Н.В,
Парламент,
Савет
родитеља,
Одељенске
старешине
ППС

Тематски родитељки састанак за родитеље ђака првака:
''Посебни протокол-мере и процедуре''-ППТ

Сарадња са Ученичким парламентом: упознавање са
Правилником о примени посебног протокола. Планом
тима за заштиту, организовање и реализација креативних
ученичких садржаја, обележавање значајних датума
Безбедно учешће деце у саобраћају-предавање за ученике
петог разреда
Промовисање успешних уечника
Партиципација ученика у превенцији насиља у стварању
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ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
август
Октобар
Септембар,
Октобар
Током године
Септембар

Септембар

Члан
Тима
за
заштиту
ученика,
педагог

Септембар,
Октобар

МУП Крупањ

Током године

Одељенске
старешине
ППС,
Сарадник

Током године
Током године
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безбедног окружењаактивности Ученичког парламента
-вршњачка помоћ ученицима са потешкоћама у
учењу
Заједно против дискриминације
Дигитално насиље- радионице
Развијање и неговање културе понашања и толеранције
различитости:
-теме на чосу
-теме у настави веронауке и грађанског
васпитања
Обележавање ''Дечије недеље'' и ''Дана толеранције,
међународног дана деце

Ученичког
парламента,
Одељенске
старешине, Ученици
ППС
ППС

Током године
Током године
Током године

Одељенске
старешине
Тим за заштиту
Одељенске
старешине, ученици,
родитељи

Увођење ferplay тирнира по принциоу „свако са сваким“ и
„свако побеђује“. Дефинисати критеријуме критеријума
ferplay-а и правила за ferplay-а оквиру школске недеље
спорта
Праћење ефеката предузетих мера

Током године

Разредне старешине
и
професори
физичког васпитања

Април- Мај,

Тим за заштиту
ученика од насиља,

Током године

План рада Тима за заштиту ученика од насиља

ОБЛАСТИ

АКТИВНОСТИ

ДИНАМИКА
РАДА

Планирање

- Формирање Тима и задужења
-Израда годишњег плана рада тима за безбедност
-Израда Плана заштите ученика – мере
превенције
-Дефинисање улога и одговорности у примени
процедура и поступака
- Информисање наставника о превенцији,
препознавању и реаговању на насиље
- Организовање упознавање родитеља и ученика
са Протоколом заштите ученика од насиља

Август

-Укључивање у рад релавантних установа у
случају потребе
- сарадња са Центром за социјални рад, МУП-ом
и локалном средином
Организовање консултација у установи и
процена нивоа насиља и предузимање мера

Током године

Тиски рад

Током године

Тимски рад

-Организовање евидентирање појаве насиља
- Прикупљање документације
- Вођење докуметације о случајевима насиља
- евиденција интервентних активности у случају

септембар

Сарадња
наставницима,
ученицима
родитељима
Сарадња са
устновама

са
и
другим

Интервенција
у
случају
пријаве
насиља

Вођење документације
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НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е
АКТИВНОСТИ
Договор

Септембар

Октобар
новембар

Дискусија

-

Презентације,
ЧОС,
организовани
разговори

Договор

НАПО
МЕНА

Годишњи план рада основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ за школску 2017/2018.
насиља
- евиденција превентивних активности у случају
насиља у школи
-Извештавање стручних тела и органа
управљања
Анализа и праћење

-Организовање истраживања о појави одређених
облика насиља
- процена присутности насиља у школи и
Планирање преветнивних активности за следећу
школску годину
- Праћење и процена ефеката предузетих мера у
случају насиља

Током године
Извештаји

Полугодишње
Током године

Дискусија
Анализа

Мај
Договор

Током године

6.6.2 План професионалне оријентације
И ове школске године настављамо реализацију активности из пројеката Професионална оријентација у Србији,
који реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта у сарадњи
са Немачким удружењем за међународну сарадњу GIZ.
Општи циљ програма јесте подстицање ученика да активним учешћем у петофазном моделу професионалне
оријентације преузму одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, путеве школовања и
каријере, упознају свет рада и промишљено донесу одлуку о избору школе или занимања
Све активности у оквиру професиналне оријентације реализоваће се према петофазном моделу
1. Упознај себе- Самоспознаја
2. Упознај свет занимања
3. Упознај путеве образовања,
4. Испробај занимање и
5. Донеси одлуку о каријери)
За имплементацију програма професиналне оријентације у нашој школи задужен је Тим за ПО у саставу: Слађана
Тешић - координатор, Јована Деспотовић- члан, и разредне старешине осмог разреда.
Професионално васпитање и усмеравање ученика одвија се кроз све облике наставног и ваннаставног рада.
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План рада Тима за ПО

МЕСЕЦ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

СЕПТЕМБАР

-Формирање Тима за ПО
-Упознавање чланова Тима са планом ПО за осми разред
-Упознавање
предметних
наставника
о
начину
имплементације садржаја ПО у настави

ЧЛАНОВИ ТИМА

ДЕЦЕМБАР

Сарадња са Средњом школом у Крупњу- анкетирање
ученика осмог разреда о професионалним интересовањима
ученика

ЧЛАНОВИ ТИМА

МАРТ

Организовање реалних сусрета
Планирање општег родитељског састанка

ЧЛАНОВИ ТИМА

МАЈ

Евалуација рада Тима за ПО

ЧЛАНОВИ ТИМА

План професионалне оријентације за 8. Разред
Област рада
1.Самоспознаја

2. и 3. Информисање и
истраживање
могућности
школовања
и
каријере

Активности

Време реализације

1. графикон интересовања
2. у свету врлина и вредности
3. Самоспознаја – то сам ја
4. какав/каква сам „на први поглед“
5. моја очекивања
6. моја очекивања – колаж – рад са
ученицима и родитељима
1. Слика савременог света рада и кључне
компетенције за занимања
2. мрежа средњих школа
3. захтев и занимања – одговарајуће
способности и контраиндикације
4. сазнајем са интернета куда после
основне школе
5. путеви образовања и каријере
6. припрема и спровођење интервјуа
7. опис занимања помоћу мапе ума
8. критеријуми за избор школе
9. поштујемо родну равноправност при
избору занимања
10. испитивање ставова – радни учинак и
доходак
11.Избор занимања и приходи
12. припрема за реалне сусрете
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Носиоци
активности

Септембар - октобар
Тим
за
ПО,
наставник ликовне
културе

Октобар
новембар
децембар

Тим за ПО
настава
информатике

ЈануарАприл

Тим за ПО,
Разредне

ник

Годишњи план рада основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ за школску 2017/2018.
4.Реални сусрети

5. Одлука

13. учење путем реалних сусрета
14. документација за реалне сусрете
15. рефлексија учења путем реалних
сусрета
16. обука за конкурисање
Моја одлука о школи и занимању
Саветодавни рад
Моји родитељи – моја подршка на путу до
до одлуке

старешине,

Април - мај

6.6.3План културне и јавне активности школе
Школа као образовно-васпитна институција има за циљ свеукупни утицај на развој ученика који је похађају. Да би се
то и остварило неопходно је ученицима понудитити – организовати различите активности испуњене културним
садржајима.
Циљ
-

развијање стваралачке способности, креативности, естетске перцепције и укуса
развој осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима, способност за тимски рад
неговање другарства и пријатељства

Активности
Пријем првака
Дечја недеља
Посете
Дому
културепозоришне
представе и филмске пројекције и градској
библитеци
„ Плодови Рађевине“

Време реализације
Август- септебар
Прва седмица октобра
Прво
и
друго
полугодиште

Начин остваривања
Тимски рад
Тимски рад
Тимски рад

Октобар

Прослава Светог Саве- школске славе
Прослава Дана школе- 22. децембар
Учествовање на смотри рецитатора
Организовање хуманитарних концерата
или представа
„Весела летња школа“
Обележавање државних празника

Јануар
Децембар
Према календару
Према прилици

Изложбе, квиз знања, еколошке
радионице
Тимски рад
Рад у групама и тимски рад
Индивидуални рад
Тимски рад

Прослава Ускрса
„Вазнесењски дани“

Април
Мај-јун

Посета музеју локалног завичаја
Посета Дому српске поезије у Богоштици

Октобар- април

Крај августа
У току школске године

6.6.4. План школског спорта и спортских активности
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ДУР и учитељи - радионице
Рад у групама тимски рад
ДемонстративниАистраживачки
Тимски рад
Радионице и изложбе у сарадњи са
ДУР-ом
Презентација и разговор
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Циљ
- Развијање свести о важности сопственог здравља и безбедности
- Развијање свести о потреби неговања и развоја физичких способности
- Подстицање правилног развоја ученика
- Подстицање ученика да негују и практикују здрав начин живота
- Превенција насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције
Школа ће најмање два пута годишње, по једном у току полугодишта, организовати недељу шклског спорта.
Спортским активностима биће обухваћени сви ученици школе, а спортске дисциплине, у којима ће се учествовати,
биће прилагођене узрасту и могућностима ученика.
Школе у издвојеним одељењима имају могућност да план рада с обзиром на могућности које имају на терену
Садржај рада
Разред
Турнир у малом 5.-8.
фудбалу
Тирнир у одбојци
5.-8.

Време реализације
Новембар / мај

Турнир у стоном - 5.-8.
тенису
Турнири између две
ватре

Новембар / мај

Новембар / мај

Новембар / мај / јун
Полигони,

1.-4.

Крос
Дани изазова
5-8
Трка за срећније 5-8
детињство
Крос РТС-а
Пројекат
1-4
“Покренимо нашу
децу”

Носиоци активности
Наставници физичког васпитања Д.Недић,
М.Банић, Ж.Петковић, В.Мићић
Наставници физичког васпитања Д.Недић,
М.Банић, Ж.Петковић, В.Мићић
Наставници физичког васпитања Д.Недић,
М.Банић, Ж.Петковић, В.Мићић
Учитељи разредне наставе Јелена Јовљевић,
Дивна Радић-Ђурић, Драга Мијаиловић Драган
Максимовић, Вера Танасић, Предраг Ђукић,
Марина Миладиновић, Гордана Средојевић,
Јелена Степановић,учитељи у неподељеним
школама
Наставници физичког васпитања

мај
октобар

Наставници физичког васпитања
Наставници физичког васпитања

мај
током године

Наставници физичког васпитања
Професори разредне наставе

6.6.5. План социјална заштита
ЦИЉ социјалне заштите ученика у школи јесте брига о ученицима, посебно ученика из осетљивих група и
социјално угрожене деце.
Садржај рада
Сарадња са Центром за социјални рад и заштиту
Сарадња са Домом здравља Крупањ

Време реализације
Према потреби
Према потреби

Радионице о толеранцији, дискриминацији и правима детета,
хуманитарне акције Ученичког парламента
Сарадња са Канцеларијом за младе, Црвеним крстом,
Омладинским клубом и невладиним организацијама у
организовању школског спорта, волонтерских акција итд.

Према потреби и
плану
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Према потреби

Носиоци активности
ППС, директор
ППС,
директор,
патронажна сестра
Педагог, наставници
Представници
удружења и ППС
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6.6.6. План здравствене заштите ученика основне школе
Циљеви програма:
Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота и развојем
хуманизације односа међу људима
Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље.
Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и Дома здравља на развоју, заштити и
унапређењу здравља ученика
Област

Изграђивање
самопоштовања

Здрава храна

Брига о телу

Физичка активност
и здравље

Безбедно
понашање

Односи са другима

Хумани
односи
међу половима

Садржај рада
I-IV разред
Сазнавање о себи
Правилно вредновање понашања
Препознавање осећања
Разноврсна исхрана/патронажа/октобар/1-4
Време за јело, оброци
Формирање навика у вези са правилном
исхраном/патронажа/октобар/
Конкурси на тему здраве исхране /октобар
Светски дан срца – септембарСтицање основних хигијенских навика:
прање руку, купање, хигијена уста и зуба,
хигијена
одевања
и
хигијена
становања/октобар/1-4/
Недеља здравља уста и зуба
Налажење
задовољства
у
физичким
активностима
Бициклизам - НВО “Контра”
Стицање
базичних
способности
покретљивости
Игра
Значај одмарања
Научити основна правила о безбедности у
кући, школи и заједници
Спречавање акцидената
Безбедно кретање у саобраћају
Упознати се са односима у породици и
пријатељима:
Склапати пријатељства са другом децом
Сарађивати у продици и школи
Савладавати
конфликтна
и
туђа
нерасположења
Савладати широк дијапазон интеракција са
људима различитих узраста, културе и
традиције
Оспособити ученике да:
Перципирају индивидуалне разлике међу
половима
Сарађују са супротним полом
Науче да помажу другима када је то
потребно
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V-VIII разред
Свест о сличностима и разликама наших
акција, осећања, изгледа
Евидентирање
промена
у
развоју,
формирање културног идентитета
Проналажење начина за превазилажење
психолошких проблема
Принципи правилне исхране
-Храном до здравља
адолесцената/ октобар/патронажа
Здрави стилови живота (укључује)
Конкурси на тему здраве исхране /октобар
Светски дан срца – септембарРазвијање личне одговорности за бригу о
телу: коси, устима, носу; чистоћа тела,
брига
о
одећи,
здраве
навике,
непушење/ЧОС/мај недеља здраља
Недеља здравља уста и зуба
Примењивање физичких способности у
дневним активностима:
Развијање позитивних ставова за физичку
активност
Коришћење
слободног
времена
и
рекреације
Избор активности, спортова и клубова за
вежбу
Стицање поуздања у опсегу активности:
безбедност
у
саобраћају,
хитне
интервенције, безбедно понашање/полиција
Оспособити ученике да разумеју потребе и
осећања других водећи рачуна о њима,
прихватајући и поштујући различите
традиције
Адаптирати се на промене у социјалним
односима
Оспособити ученике да:
Правилно препознају своја осећања
Спознају физичке разлике међу половима
Стекну позитивне ставове и позитивно
вреднују супротан пол
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Улога за здравље
заједнице

Допринети здрављу околине
Чувати животну средину
Открити начине социјалне интеракције са
људима из заједнице

Знати сачувати здраву околину

Здравствена служба Дома здравља у Крупњу у оквиру здравствене заштите деце обавља ће следеће
активности:
- Вакцинација ученика према вакциналном календару
- Систематске прегледе ученика
- здравствено васпитање – предавања и радионице
- Стматолошка служба у школи: - систематске прегледе, контролни прегледи, здравствено васпитање
Превенција употребе средстава зависности и наркотика у школи
Програм ће се реализовати кроз редовну наставу, часове одељ. старешине, секције, предавања (стручњаци из области
медицине-спољни сарадници).
Циљ
Упознати ученике са појавом да неки млади користе
ПАС
Штетност ПАС-а и безнадежна будућност особа које их
користе- пројекција филма КОрак до днаОформити фонд знања и навика код ученика који ће им
омогућити да кажу „НЕ“ када се нађу у ситуацији да им
се понуди ПАС- како рећи не дрогама и ПАСУживајте без дуванског дима

Алкохолизам

Контрацепција
ХиВ и мере превенције

разред

носиоци активности

V-VIII

разр.стареш.
радници

медицински

V-VIII
јун

разр.стареш.
радници

медицински

V-VIII
јун

разр.стареш.
патронажна
здравља

и пп служба,
служба
Дома

Јануар - мај
Национални
дан
без дуванског дима
5.-8.или

Патронажна слуба

7.април
Светски
здравља

Патронажна слуба

дан

Децбар/

Наставник
патронажа

биологије

1. децембар

Патронажа/парламент

и

Програм превенције реализоваће се кроз сарадњу са наставницима физичког васпитања, кроз спортске активности,
часове ОЗ и радионице за мирно разрешавање конфликата по књизи „Конфликти и шта с њима", кроз наставу из
хемије и биологије, као и кроз предавања које држе медицински радници.
Кроз радионице, уз посебно ангажовање ризичне деце, реализоваће се следећи програмски задаци:
Олакшавање процеса прилагођавања на школу и подстицање социјалне интеграције
Подстицање развоја свести о себи
Развијање оптималних стратегија за решавање индивидуалних проблема
Развијање комуникативне способности, вештина ненасилне комуникације
конструктивног разрешавања сукоба.
Вође радионица: педагошко психолошка служба, разредне старешине
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6.6.7. План заштита животне средине
Циљ реализације плана заштите животне средине је да ученици учећи о екологији и заштити животне средине стичу
знања која ће примењивати у свакдневном животу и формирати здрав и исправан однос /став према природи.
Опште је познат значај зелених површина и утицај зеленила на човека.
Заштита школског простора од буке, аерозагађења доприносе васпитно - наставној функцији јер ће кроз ботаничко
упознавање врста дрвећа, жбуња и цвећа и њихових корисних функција развијати код деце љубав према биљкама и
природи уопште.
Естетско уређено двориште и атрактивно обликовано зеленило допуњују васпитни ефекат буђењем и развијањем
племенитих осећања код младих да воле, цене и уживају у окружењу лепо обликованог природног амбијента.
Септембар

- Обићи школско дворишта, утврдити постојеће стање и
предложити санацију одређених врста.
- набавка контејнера . корпи за отпатке
"ЧИСТИМ ПЛАНИНСКИМ СТАЗАМА" - Ecobike

Октобар,
новембар,
децембар

- Уређење школског дворишта.
- Наставити са редовном негом постојећег садног материјала,
орезивањем грмља, уклањање пањева, папирића, шибља,
кошењем травњака.
- Уређење учионица.
- Уређење, неговање, заштита и аранжирање цветног
материјала у ентеријеру.
- Формирати цветну башту у жардињерима на службеном улазу
у школу
- Прављење кућице за птице - рециклажа
- БИЦИКЛИСТА - БЕЗБЕДАН УЧЕСНИК У САОБРАЋАЈУ"Ecobike
- Процена постојећег стања
- Обилазак школског дворишта,ходника и учионица.
- Обезбеђење финансијских средстава за куповину садног
материјала.
- Игрице о екологији и дивљим животињама (за млађи узраст)
- Одржавање постојећих врста и грмља. Акција - учешће свих
одељенских заједница.
- Неговање постојећег садног материјала у дворишту и
ентеријеру школе.
- Еколошка патрола
- Светски дан заштите животне средине
- "ЕКО-ШКОЛИЦА" Ecobike
- „Међународни дан планете земље“
- „Упознајмо Рађевину“ Ecobike

Фебруар

Март
Април,
мај, јун

Чланови еколошке секције и ученици који похађају изборни предмет Чувари природе ће се активније укључити у рад
на уређењу школе, а све са циљем обезбеђења квалитетних услова средине у којој се учи, борави и ради. Заједнички
рад и сарадња са НВО Ецобике обогатиће садржај рада на развијању еколошке свести код ученика и родитеља.
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6.6.8. План сарадња са породицом
Међусобна сарадња родитеља и наставника ради бољег упознавања ученика и једноставнијег васпитног деловања
састојаће се у међусобном информисању о психофизичком и социјалном напредовању ученика, о резултатима
њиховог рада и понашања, о условима живота у породици и сл., а ради побољшања општих резултата васпитно
образовног рада са ученицима
Ова сарадња одвијаће се путем индивидуалних разговора, „Дан отворених врата“, по потреби посета наставника
ученичком дому, групних разговора са родитељима и родитељских састанака.
Родитељски састанци одржаће се у септембру, новембру, јануару, априлу и јуну месецу.
Систематско образовање родитеља за васпитни рад реализоваће се путем предавања и разговора са родитељима.
Овај вид рада са родитељима обухватиће педагошко и психолошко образовање и здравствено васпитање.
У оквиру педагошког и психолошког образовања биће речи о психофизичким особинама појединих узраста,
проблемима учења и рада и социјализације детета о односу родитељ- наставник-ученик, хуманизацији односа међу
половима, о утицају и коршћењу средстава информисања. У оквиру здравствено васпитног рада биће речи о
здравственој заштити и превентиви, најчешћим обољењима код деце, психофизичким променама код деце у
пубертету, менталној хигијени, хигијенским навикама и друго. Ови садржаји педагошко психолошког и здравственог
образовања формулисани су у теме. Предвиђа се да се на наредним родитељским састанцима неће дискустовати само
о успеху ученика, већ ће се организовати разговори, о појединим проблемима у развоју и понашању деце за које су
подједнако заинтересовани породица и школа, а која доминирају у одељењу и траже решења.. Реализатор овог
програма је одељењски старешина у свом одељењу, а осим њега разговор са родитељима о појединим темама водиће
директор школе, помоћник директора, педагог и психолог.
Учешће родитеља у реализацији задатака школе оствариваће се преко Савета родитеља школе, одељења, разреда ,
затим ангажовањем у раду секција, спортског душтва, Заједнице ученика и у реализацији Програма професионалне
оријентације ученика.
Садржаји рада

Родитељски састанци
Индивидуални разговори и саветодавни рад

Време реализације

Начин и остваривања плана

На почетку школске године и
на
класификационим
периодима
Према потреби

Родитељски састанак

Једном месечно

Разговор са наставницима,
ППС
Реализација часова

Отворена врата школе
Професионална оријентација

Према потреби

Сарадња са родитељима деце/ученика којима је
потребна додатна подршка
Сарадња са родитељима ученика у вези са
решавањем дисциплинских проблема
Организовање културних и забавнох догађаја у
школи
Радионицеу оквиру здарвствене и социјалне
заштите деце
Анкетирање родитеља у вези са сарадњом са
школом

Према потреби
Према потреби
Важни датуми – дан школе,
Свети Сава итд
Према потреби
На крају сваког полугодишта

101

Посете
институцијама,
школама и присуство родитеља
часовима
Разговори, састанци Тимова за
додатну подршку
Разговори,
родитељски
састанци
Састанци
Радионице
Анкетирање
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Остала анкетирања предвиђена Годишњим
планом рада и акционим плановима Тимова

Према потреби

Анкетирање

Учешће родитеља у раду Школског одбора и
Савета родитеља, Тим за самовредновање рада
школе, Тим за заштиту ученика од насиља

Према плановима за рад ових
школских органа

Састанци

План одржавања родитељских састанака са основним темама
Млађи разреди

време

Тема
разред
Први школски дани – прихватање школских обавеза

I

Упозвање родитеља са организацијом рада у школи, могућностима
контактирања са учитељем и стручним службама
Избор чланова Савета родитеља одељења (3) и члана Савета родитеља
школе (1)
Однос родитељ, ученик, наставник
Помоћ и сарадња родитеља у реализацији програмских садржаја Савета
родитеља одељења и Савета родитеља школе

II

III

IV

IX
IX
IX

IX
IX

XI
IX

IX

- Информисање родитеља о правилима понашања у школи и упознавање
са деловима Правилника о дисциплинској одговорности ученика
Упознати родитеље са Посебним протоколом за заштиту ученика од насиља
Упознати родитеље са Правилником о оцењивању (критеријуми, начин
оцењивања...)

IX

IX

IX

Спорт, исхрана ученика и значај за правилан развој
Организација радног дана ученика у породици

IX

Индивидуалност код деце и карактеристике психофизичког развоја

XI

Сарадња породице и школе

XI

Успех ученика, изостајање са наставе и понашање ученика

XI
I
IV
VI

Значај и врсте породичног васпитања

XI
I
IV
VI

XI
I
IV
VI

XI
I
IV
VI

I

I

IV

IV

IV

IV

VI

VI

XI

Како корисно и занимљиво искористити зимки распуст /упутства, савет и
сугестија/
Психофизичке карактеристике деце овог узраста

I

I

IV

Обавезе ученика

IV

Утицај књиге и штампе

IV

Самосталан и домаћи рад ученика код ученика
Хигијена и хигијенске навике
Социјализација детета

VI

Утицај ТВ и филма

IV
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Старији разреди

Време

Тема
Разред
Избор чланова Савета родитеља одељења /3/ и члана Савета родитеља
школе /1/
Прелазак са разредне на предметну наставу

V

VI

IX

VII

VIII

IX

IX

Другарство и пријатељство код младих

IX

Психолошка позадина неуобичајених поступака младих
IX

IX
IX

IX

XI
I
IV
VI

XI
I
IV
VI

XI
I
IV
VI

XI
I
IV
VI

XI

XI

XI

XI

IV

IV

Информисање родитеља о правилима понашања у школи и упознавање са
деловима Правилника о дисциплинској одговорности ученика
Упознати родитеље са Посебним протоколом за заштиту ученика од насиља
Упознати родитеље са Правилником о оцењивању (критеријуми, начин
оцењивања...)

Успех ученика, изостајање са наставе и понашање ученика
Физичке и психичке промене код деце у пубертету

Радни дан ученика
Однос ученик,наставник, родитељ

IX

Болести зависности

IV

Професионална оријентација- Значај правилног избора занимања

IV

Анализирање сарадње у овој школској години и предлагање тема за наредну
школску годину
Наша искуства и предлози за побољшање рада са млађим генерацијама

VI

VI

VI
VI

6.6.9. План сарадње са локалном самоуправом
Циљ остваривања квалитетне сарадње је отварање школе и укључивање у актуелна дешавања у општини и
боља сарадња у планирању активности битних за развој школе
Садржај рада
Палнирање буджета школе

Финансирање
трошкова

материјално-техничких

Сардња на одржавању и организовању рада
спортске хале

Време
реализације
Крајем
календарске
године
Током године
Током године
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Носиоци активности
Директор школе
Шеф рачуноводства
локална самоуправа
Директор школе
Шеф рачуноводства
Никола Блаженковић – локална самоуправа
Директор школе
Шеф рачуноводства
Представници лок.самоуправе
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Финансирање превоза ученика и наставника

Током године

Директор школе
Шеф рачуноводства
Представници лок.самоуправе

Учествовање у пројектима

Током године

Директор школе
Представници лок.самоуправе

Сарадња са интерресорном комисијом

Током године

Стручно усавршавање наставника

Током године

Срадња са просветном инспекцијом

Током године

Награђивање ученика

Крај
школске
године
Током године

ППС, представници локалне самоуправе,
Тим за ираду ИОП-а
Директор школе, Тим за стручно
усавршавање,
представници
локалне
самоушраве
Директор школе, ППС, наставници,
просветни инспектор
Одељенске старешине, ППС, представници
локалне самоушраве
Директор, стручни сарадници, наставници

Интезивнија
Политика“

сарадња

са

библиотеком

„

7. Планови развоја и унапређивањаквалитета рада школе и запослених
7.1. Корективни рад са ученицима
Садржај
Евидентирање ученика којима је потребан корективно педагошки
рад, упознавање са околностима у којима такво дете живи
Саветодавни рад са родитељима ученика којима је потребан
корективно педагошки рад
Групни и индивидуални рад са ученицима
Сарадња у утврђивању нивоа захтева ученике у појединим
наставним предметима
Сарадња са различитим институцијама због ученика чија природа
проблема превазилази оквире школског бављења
Евидентирање ученика са проблемима у физичком развоју
Саветодавни рад са родитељима ученика који имају проблема у
физичком развоју
Евидентирање ученика са проблемима у говору
Саветодавни рад са родитељима ученика који имају говорних
проблема
Прављење индивидуалних образовних планова за ученике који
имају потешкоћа у развоју
Акције на уређењу и чишћењу улица и насељу
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извршиоц

време

ППС, разр.стар.

IX-X

педагог, психолог
тим за инклузију
педагог, психолог
тим за инклузију
педагог, психолог
тим за инклузију
педагог, психолог
наст.ФВ
наст. ФВ
тим за инклузију,
разр.стар. ППС
тим за инклузију,
разр.стар. ППС
тим за инклузију и
предметни
наставници

током
године
током
године
током
године
током
године
IX-X
током
године
IX-X
током
године
током
године
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7.2 Унапређење рада школе
- Обогаћивање годишњих планова рада, оперативних и дневних припрема, су елементи који ће омогућити
успешније увођење ученика у технике учења и самосталног рада /сви наставници, трајно/
- Израда појединачних програма модернизације васпитно образовног рада
/сви наставници/.
- Јачање рада стручних већа /сви наставници,директор и руководиоци трајно/
- Анализирање опремљености наставним средствима, набавка нових, опремање мултимедијалне учионице
/рук.актива и наст. информатике /
- Изграђивање система мотивације ученика, али и наставника /ппс и директор /

- Анализа свих иновационих елемената који су присутни у раду појединих наставника или група наставника ради
афирмисања, ширења и уткивања у праксу свих чланова колектива наставника и стручних сарадника /Стручна већа
и НВ/
- Остваривање свих елемената ГПРШ који се непосредније односе на унапређивање васпитнообразовног рада у
школи. Саставни део овог поглавља ГПРШ су планови рада: Наставничког већа, стручних већа, разредних већа, као
и оперативни планови наставника, директора и стручних сарадника у којима су дати садржаји, облици и технике
унапређивања рада школе /сви наставници и стручни сарадници /
- Реализација Развојног плана школе
- Реализовање активности за вредновање рада школе
7.3.Унапређење васпитног рада
-Усмеравање живота и рада ученика и поштовање правила понашања у школи
-Организовање ученика и омогућавање њиховог утицаја на живот и рад у школи преко ученичких организација и
заједница
-Код ученика изградити схватање да је живот у колективу неопходност и да при том сваки појединац мора да се
придржава устаљених норми и правила понашања
-Јачање и садржајно обогаћивање рада одељењског старешине
- Развијање свести о друштвеној имовини и обавези сваког појединца да је чува.
- Пратити остваривање идејности наставе и њеног васпитног деловања, односно обједињавање васпитне и образовне
компоненте
- Чврсто повезивати школу и друштвену средину
Радити на:
Подстицању социјалног и емотивног развоја деце;
Формирању позитивних ставова ученика према школи и наставницима;
Јачању веза између породице и школе;
Формирању ставова ученика према опште развојним темама- љубав,
осећања, сексуалност, лични идентитет, идентитет групе, систем
вредности, пријатељство
Праћење рада ученичких организација у циљу унапређивања њиховог
рада
Рад на спречавању и превенцији насиља у школи
Кроз вредновање рада школе унапредити поједине области
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7.4.Самовредновање
Тим за вредновање и самовредновање рада школе: Директор школе, педагог Јована Деспотовић, Слађана Тешић,
Данка Пајић, Марија Цветиновић, Дарко Тадић,Маријана Дишић, Драгица Ђокић,Јасмина Милутиновић,Марко
Дамњановић,представник родитеља, представник Школског одбора, представници Ученичког парламента
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18 .ГОДИНУ
МЕСЕЦ

АКТИВНОСТИ

СЕПТЕМБАР

·ИЗБОР КООРДИНАТОРА
·ИЗБОР ОБЛАСТИ САМОВРЕДНИВАЊА
·ПРОУЧАВАЊЕ ИЗАБРАНЕ ОБЛАСТИ И ПРИПРЕМА
МАТЕРИЈАЛА
УПИТНИЦИ...

НОВЕМБАР
/ДЕЦЕМБАР

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ЗА

ПРИКУПЉАЊЕ

ПОДАТАКА

ЧЛАНОВИ ТИМА
ПОТРЕБНОГ
(АНКЕТЕ,

·ПРИКУПЉАЊЕ, ПРОУЧАВАЊЕ И ОБРАДА ПРИКУПЉЕНОГ
МАТЕРИЈАЛА, УОЧАВАЊЕ ДОБРИХ И ЛОШИХ СТРАНА
·ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ УОЧЕНИХ

ЧЛАНОВИ ТИМА

СЛАБОСТИ

ФЕБРУАР

МАРТ

МАЈ

·ДОГОВОР

О ПРЕЗЕНТОВАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СЛАБОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ РАЗВОЈНОГ
ПЛАНИРАЊА ШКОЛЕ

·ПРОУЧАВАЊЕ

ДРУГЕ
ИЗАБРАНЕ ОБЛАСТИ И ПРИПРЕМА
ПОТРЕБНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА
(АНКЕТЕ, УПИТНИЦИ...)
·ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ УОЧЕНИХ
СЛАБОСТИ

ЧЛАНОВИ ТИМА

ЧЛАНОВИ ТИМА

·ДОГОВОР

О ПРЕЗЕНТОВАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СЛАБОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ РАЗВОЈНОГ
ПЛАНИРАЊА ШКОЛЕ
·ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
·ДГОВОР О НАЧИНУ ПРЕЗЕНТОВАЊА ИЗВЕШТАЈА О
САМОВРЕДНОВАЊУ И ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТИМА ЗА
САМОВРЕДНОВАЊЕ
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7.5. АКЦИОНИ ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ У ВРЕДНОВАНОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ, ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2017/2018.
Област
самовред
новања

Станда
рди
,индика
тори

6.2.

Уочене
слабости

Мере
активности

6.2.2.
6.2.3.
6.2.5.

1.

2.

3.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

6.3.

6.3.2.

6.3.6.

1.

2.
3.

4.

6.4

6.4.1.
6.4.3.

унапређења- Време реализације

Доследно праћење
рада свих стручних
органа
и
тела(евидентирање,
писање извештаја о
раду),
На
сајт
школе
поставити
форму
образаца за писање
извештаја
и
прецизирати датуме
за
њихово
достављање
Јасније дефинисање
појединачних
задужења

Укључивање директора у
стручне
Тимове
и
активно учествовање у
раду

ОБЛАСТИ

Носиоци
Циљеви
активности
унапређења

Директор
школе
Током године

Јасна
организациона
структура
са
дефинисаним
процедурама
и
носиоцима
одговорности

Директор
школе
Током године

Особа која
прати
реализа
цију
унапређ
ења
Директор

Директор
школе
Ефикаснији рад
стручних Тимова

Истиче резултате рада
Дефинисати
јасне
критеријуме
за
награђивање
и
похваљивање изузетних
резултата наставника и
осталих запослених
Подстицање
даљег
стручног усавршавања
успешних наставника

1.

Интензивнији
инструктивни увид
и
надзор
у
васпитно-образовни
рад
(посета
часовима
свих
облика
васпитнообразовног
рада,
увид
у
рад
стручннних
већа,

Током године
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Дирекор
школе

Побољшање
квалитета наставе
и рада стручних
органа(стручна
већа, одељенска
већа, наставничко
веће,
стручни
активи,
педагошки
колегијум)

Директор
школе
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2.

3.

4.

актива, тимова)
Доследност
у
реализацији плана
рада
директора
школе
који
се
односи
на
педагошко
инструктивни рад
Праћење
и
вредновање и рада
на основу поднетих
извештаја рада свих
стручних органа и
тела у школи на
увид директору
На основу
предузимати
одређене мере
имају
за
побољшање
квалитета
школе

тога
које
циљ
рада
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7.6. План рада стручног актива за развој школског програма

Надлежности Стручног актива за развој школског програма су:

●

обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу
професионалних одлука;

●

процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних
стандарда знања;

●

учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите
процене своје образовне праксе;

●

утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа могућности да
ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе;

●

прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;
обавља и друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског одбора.

Садржај

Носилац активности

реализација

Временска
динамика

Именовање чланова стручнок
актива

Директор школе
Наставничко веће

едница наставничког већа

Септембар

Чланови Актива за развој
школског програма

Евиденција о раду стручног
актива

Септембар

Чланови Актива за развој
школског програма и
предметни наставници

Стручна већа за вештине и
природне ауке

Септембар

ПрегледГодишњих/ глобалних
и месечних/ темаских планова
наставника

Педагог

Предаја и годишњих планова

До 5. у
месецу,током
шк.године

Сарадња
са
Тимом
самовредновање

Тимови/ стручни активи

Анализом потреба у школи и
додир-них тачака ових области

Најмање
једном
полугодишње

Сарадња са Тимом ШРП

Тимови/ стручни активи

Анализом потреба у школи и
додир-них тачака ових области

Најмање
једном
полугодишње

Сарадња са Стручним Тимом
за инклузију

Тимови/ стручни активи

При изради и евалуацији
ИОПа и планова индивидуализације

Усвајање годишњег програма
актива
Подела
задужења
међу
члановима актива
Припрема за израду анекса
школском програм

за
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По потреби, а
Најмање
једном
полугодишње
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Праћење
остваривања
/реализације Шк.програма од
стране осталих тимова

Праћење реализације ШП кроз
редовне
обиласке часова
(директор, пом. Директора, ПП
служба)

-Полугодишње-на
седнцама
Настав ничког већа
-Кроз посете часовима од
стране директора, помоћника и
ПП службе
-Израдом Чек-листа за праћење

Наставничко веће;
Педагошки колегијум

Директор,
пом.
директора, ПП служба)
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Евиденција
о
посећеним
часовима;
разговор
са
наставницима;

Током године, а
кроз
обиласке
часова
Током године, а
кроз
обиласке
часова
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7.7. План рада стручног актива за развојно планирање
АКТИВНОСТИ

Повезаност
Школског
програма и
Годишњег
плана рада и
ШРП-а

- Процена реализације
већ постојећих ИОПа

8

*

- Израда ИОП- а за
ученике на основу
прикупљених
података и Мишљења
Интерресорне
комисије
Усклађивање
Годишњих
планова
наставних предмета

9

11

*

*

*

10

*

*
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*
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1
1

2

3

4

5

6

7

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПРАЋЕЊЕ
ЕВАЛУАЦИЈА

И

Тим за инклузију
Наставници
Педагог
Психолог
Педагошки
колегијум
Тим за инклузију
Наставници
Педагог
Психолог
Педагошки
колегијум

Организовати
састанке
чланова тима за ИОП-е;
Поделити
задужења
члановима тима за ИОП-а;

Извештај тима
израду ИОП-а;

за

Организовати
састанке
чланова тима за ИОП-е;
Поделити
задужења
члановима тима за ИОП-е;
Израдити ИОП-е за ученике

Индивидуални
образовни планови
за ученике;

Наставници
Педагог
Психолог
Помоћници
директора

Организовати састанке на
којима ће се ускладити
Годишњи
планови
наставних предмета;

Годишњи план рада;
Годишњи извештај;
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Евалуација
Школског
развојног
плана
за
период
од
2015.
до
2020. године

Евалуација
Школског развојног
плана за школску
2017-2018. године по
свим
областима
квалитета
проверавајући
критеријум
успеха
наведен по кључним
областима
Упознавање
Наставничког већа са
евалуацијом
Школског развојног
плана за школск 20172018. године

*

*

Тим за Школско
развојно планирање
Педагог
Директор

Организовати састанке на
којима ће се проценити
критеријуми успеха по
кључним областима;
Написати
извештај
о
евалуацији
Школског
развојног плана за период
2015- 2019. године;

Извештај
о
реализацији
Школског развојног
плана за период од
2015.
до
2019.
године;

*

Тим за Школско
развојно планирање

Упознати наставнике са
извештајем о реализацији
Школског развојног плана
за
период
2015-2019.
године и схватање његовог
значаја и
функције;

Записници са
седница
Наставничког
већа и
Педагошког
колегијума;

Тим за Школско
развојно планирање

Организовати састанке на
којима ће се усагласити
Годишњи план рада школе
са Школским развојним
планом;

Тим за Школско
развојно планирање

Организовати састанке на
којима ће се реализовати
праћење
и
евалуација
Школског развојног плана
за период 2015- 2019.
године;

Извештаји Тима за
Школско развојно
планирање;
Тим
за
израду
Годишњег
плана
рада школе;
Анекс
Годишњег
плана рада школе
Извештаји Тима за
Школско развојно
планирање
о
евалуацији ШРП-а
за школску 2017/18.
годину.

Усаглашавање
Годишњег плана рада
школе са Школским
развојним планом

*

Праћење и евалуација
Школског развојног
плана за период 20152020. године

*
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7.8. Акциони планРазвојног планазашколску 2017-2018. годину
Област : НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Кратак опис стања: Наставници се редовно припремају и планирају наставu индивидуално и кроз Стручна већа сарађују при планирању. Тежи се доброј сарадњи и
комуникацији наставника и ученика. Ученици се у значајној мери подстичу на отвореност, сарадњу и одговорност. Наставници, у мањој мери, примењују различите
технике и методе рада којим се излази у сусрет различитим потребама ученика. Мање је присутно подстицање ученика на активно учење икоришћење додатних и
доступних извора знања.
Развојни циљ: Унапређивања наставе и учења повећањем ефикасности учења на
часу, примена различитих начина учења и развијањем одговорности ученика и
наставника за резултате рада

Критеријуми успешности: Наставни кадар оспособљен за примену савремених
метода и облика рада, а ученици спремни да прихвате већу одговорност за
резултате свог рада, користе активно учење и додатне и доступне изворе знања.

Специфични
циљеви задаци

Активности

Критеријум успеха

Инструменти
извори доказа

или

Носиоци активности

1.
Увођење
иновативних метода
наставе, учења и
оцењивања (мера бр.
9)

-Учешће на семинарима
и обукама за примену
савремених метода и
иновативних
облика
рада
-Повећање
сарадње
стручних већа
-Примена иновативних
метода

-Учешћем на семинарима
обухваћено
80%
наставника који примењују
стечена знања са семинара

Стручни сарадници
Председник Тима
стручно усавршаваље
Директор
Наставници
Ученици
Стручни
актив
самовредновање

-Употреба савремених
информациних
технологија у процесу
наставе
-Употреба Интернета за
потребе наставе
-Гледање тв емисија
научног карактера
-Читање енциклопедија,

-У настави се користе
медији у функцији учења

-сертификати
-евиденција Тима за
стручно усавршавање и
школе
-припреме наставника
-увећана Збирка добрих
припрема
-записници са стручних
већа и посета часовима
директора и стручних
сарадника
-Непосредан увид у
техничку опремљеност
школе
-Припреме
и
презентације наставника

2.
Упућивање
ученика
на
коришћење додатних
извора знања у циљу
иновације наставног
процеса

-На 20% часова годишње
примењене
неке
од
иновативних метода учења

-У мултимедијалној, али и
свакој другој учионици се
гледају
пројекције
и
емисије
из
одређене
области
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-записници са
часовима
-евиденција

за

Директор

Наставници
Стручни сарадници
Директор
Руководиоци

Време
реализације

-крај сваке
школске
године

-Током
реализације
ШРП

-Током
реализације
ШРП

за

посета
о

Време
евалуациј
е
-крај сваке
школске
године

Стручних
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литературе, часописа

3.Развијање
одговорности
ученика за резултате
рада

4.Подстицање
ученика на реалну
процену свог знања

-Оспособљавање
ученика да схвате везу
између свог залагања,
коришћења нових извора
знања, метода учења и
постигнутих резултата
-Редовно
давање
информација ученицима
о
постигнутим
резултатима

-Спровођење поступка
самооцењивања
-Уведено
међусобно
(вршњачко) оцењивање
ученика

-Више од 50% ученика
користи додатне изворе
знања

80%
ученика
је
оспособљенон
за
разумевање односа између
свог залагања, коришћења
нових извора и успеха који
постижу
- 80% ученика користи
школску библиотеку и
друге доступне изворе
знања

одржавању
часова

Огледних

већа

-Библиотекарска
евиденција и искази
ученика
-Документација
наставника
-Извештај
о
самовредновању

Библиотекари
Ученици
Наставници
-стручни
актив
самовредновање

-Евиденција библиотеке

Библиотекар

Портфолио ученика

-стручни
актив
за
самовредновање
-Стручна већа предмета

-Сви наставници редовно
оцењују и дају извештаје о
раду ученика

Документација
наставника

-Ученици знају како да
бројчано процене своје
знање и рад

-Упитници
-Записници са часова
одељенског старешине

Ученици
Одељенске старешине
Наставници

- вршњачко оцењивање
ученика спроводи 50%
наставника

-Портфолио ученик

Стручни сарадници
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за

-крај сваке
школске
године

Током
реализације
ШРП

-крај сваке
школске
године

Током сваке
школске
године 20142019
-Током
реализације
ШРП
-сваке
школске
године
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Област: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Кратак опис стања: У школи се ради на обезбеђивању и унапређивању квалитетнијег наставног процеса, постепено се развија самоевалуација рада директора, самоевалуација
и евалуација рада наставника и стручних сарадника. Руководилац поседује професионална знања и организаторске способности које је потребно редовно усавршавати. Школа
је просторно веома разуђена што ствара проблеме у правовременом информисању и међусобном повезивању издвојених школа. Сарађује се са свим актерима образовног
процеса, али је потребно проширити сарадњу са другим школама и установама и сарадњу са родитељима/старатељима, и повећати њихово учествовање у свим областима из
живота школе.
Развојни циљ:Унапредити квалитет рада школе бољом организацијом рада,
даљим усавршавањем професионалних знања директора, сарадњом и
умрежавањем са другим школама и установама, и укључивањем родитеља у
рад школе.
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Критеријуми успешности: Унапређен је квалитет рада школе увођењем нових облока
организације рада, редовним усавршавањем знања и вештина руководиоца, развијањем
самоевалуације рада директора, самоевалуације и евалуације рада наставника и стручних
сарадника, проширена је сарадња са другим школама и установама док је сарадња са родитељима
проширена на целокупан рад школе.

Годишњи план рада основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ за школску 2017/2018.

Специфични
циљеви задаци

1.Унапредити
организацију рада
школе

2.
Унапредити
квалитет
рада
школе

Активности

Критеријум успеха

Инструменти
извори доказа

-Интезивније укључивање
наставника
у процесе
самовредновања, развојног
планирања и
у друге
стручне активе и тимове
-Учинити ефикаснијим рад
тимова,
већа,
актива,
комисија

-У процес самовредновања и
развојног планирања и у друге
тимове укључено преко 50%
запослених,

-Упитник
Записници
Актива
ШРП
и
самовредновања
-Записници тимова

-реализован годишњи план
стручног
усавршавања
и
примењено стечено знање

-Редовностручно
усавршавање
-Развој
самоевалуације
рада
директора
и
самоевалуације
и
евалуације
рада
наставника и стручних
сарадника
-организовање

-Успешан рад актива и тимова
са преко 90% реализованог
програма
-Сарадња
наставника
око
наставе разменом припрема за
часове односно сценарија час

процеса

-редовно
се
врши
самоевалуацијарада директора,
самоевалуација и евалуација
рада наставника и стручних
сарадника
-установљен
је
поступак
праћења,
итвештавања
и
анализе рада установе кроз
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или

-Извештај о раду
директора
-Годишњи извештај о
раду школе

Извештај
реализованом
стручном
усавршавању,
Сертификати

о

Извештај
о
раду
директора школе
Записници ШО
Записник
анаставничког већа

Носиоци активности

Директор
Активи за самовредновање
и ШРП
педагог
наставници
директор (одговорно лице)
Руководиоци
тимова,
актива, већа, комисија

Директор (одговорно лице),
Наставничко веће, Стручни
Активи,
Тимови,
Комисије,Ученички
парламент, Стручна већа,
ШО,
Наставници

Руководиоци
тимова,
актива, већа, комисија

Време евалуације

Време
реализације

-крај
сваке
школске године до
краја реализације
ШРП

Од усвајања
ШРП до краја
реализације
ШРП

крај
сваке
школске године до
краја реализације
ШРП

-током сваке
школске
године
до
краја ШРП
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праћења, извештавања и
анализе резултата рада
установе
3. Побољшати План
сарадње
и
умрежавања
са
другим школама и
установама
(мера
бр.12)

-Проширивање сарадње са
органима
и
представницима државне
управе
и
локалне
самоуправе

-Успостављање сарадње са
различитим
установама
образовања и васпитања на
националном
,
регионалном и локалном
нивоу
-успостављање сарадње са
тимовима који обављају
спољашње
вредновање
рада установе и примена
резултата вредновања у
унапређењу рада усанове
4.Повећати
укљученост
родитеља, односно
старатеља у рад
школе (мера бр. 11)

-Укључити родитеље у
различите акције у школи
-Боље
информисати
родитеље о активностима
и делатностима школе
-Омогућити
присуство
родитеља на часовима
наставе и ваннаставним
активностима

извештаје о раду стручних
актива, стручних већа, тимова,
комисија
и
ученичког
парламента
-Проширена је сарадњ са
органима и представницима
локалне самоуправе и државне
управе
(Школска
управа,
Министарство просвете)
-Успоставњена сарадња са
различитим
установама
образовања и васпитања на
локалном, регионалном и
национлном нивоу (школске
установе у Лозници, Шапцу и
Ваљеву)
-Успостављена сарадња са
тимовима
који
обављају
спољашње вредновање рада
установе,
а
резултати
вредновања су искоришћени за
унапређење рада установе
Школа развија и негује
различите облике активног
учешћа родитеља у животу
школе:
-Преко
40%
родитеља
учествује у акцијама у школи

-У

школи
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функционише

Извештај
школе

о

раду

-Извештај о раду
директора
-Годишњи извештај о
раду школе

Директор
Секретар
ШО
Наставници

-Извештај о раду
директора
-Годишњи извештај о
раду школе

Директор
Стручни сарадници
Наставници

-Извештај
обављеном
спољашњем
вредновању

о

-Књига дежурства,
Извештај дежурних
ученика
-Записници
савета
родитеља,

Директор
Стручни сарадници
Наставници
Савет родитеља
Наставници
Директор (одговорно лице)

-крај
сваке
школске године до
краја реализације
ШРП

-Током
реализације
ШРП
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-Повећати
учешће
родитеља у организацији и
реализацији наставних и
ваннаставних активности

систем
о
информисању
родитеља о активностима и
делатностима школе

Одељенске старешине
Записници
родитељских
састанака

са

- Родитељи су присуствовали
неком часу или ваннаставним
активностима
-Унапређивање
комуникацијских вештина
запослених
ради
побољшања
њихове
сарадње са родитељима
-Пружање
помоћи
наставницима
и
одељенским старешинама
у остваривању свих облика
сарадње са породицом

-Родитељи
суучествовали
уорганизацији и реализацији
ваннаставних
активности
(Дана школе, Дан просветних
радника, Прослава Светог
Саве,
Матурске
вечери,
Завршни испити)
-Реализовани семинари из
области П7 (Сарадња са
родитељима, ученицима и
ученичким парламентом)

-Дневник
рада
и
дневник
осталих
облика
васпитнообразовног рада
-годишњи извештај о
раду школе
-евиденција Тима за
стручно усавршавање

Одељенске старешине
Наставници

Директор
Савет родитеља
Одељенске старешине

-Евиденција стручних
сарадника

-Одржавају се консултације
педагога и психолога са
наставницима и одељенским
старешинама
Руководлиац
Тима
стручно усавршавање
Директор
Стручни сарадници
Стручни сарадници
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Област : ЕТОС
Кратак опис стања: У школи се развија толеранција, одговорност и међусобно поверење, ради се на постизању равноправности свих, нема повлашћених појединаца и
група. Спроводе се хуманитарне и друге заједничке акције колектива, а. школски простор се опрема у функцији васпитног деловања на ученике. Негује се одговоран
однос запослених и ученика према уређењу простора и окружења школе. Тим за бобу против насиља своје активности усмерава ка томе да школа постане безбедна
средина за све.
Развојни циљ:Унапређивање међуљудских односа и позитивне
атмосфере у школи и окружењу и побољшање безбедности свих
учесника у васпитно-образовном процесу
Специфични
циљеви задаци

Активности

Критеријум успеха

1.
Остваривати
-Развијање
односа - Одржане презентације и
поштовање
једнакости
и радионице и учешће на
личности ученика правичности
у семинарима из области П2
и запослених у школи
кроз
школи
одржавање
-Одржани часови одељенске
презентација,
заједнице на тему којима се
радионица и посету доприноси
развоју
семинарима
из правичности и једнакости
приоритетне области (Оспособљавање ученика да
2
Превенција разумеју потребе и осећања
дискриминације
других, воде рачуна о њима,
(Креирање
прихватају
и
поштују
позитивне школске различите
климе,
подршка традиције),Проблеми који
развоју
настају у међуљудским
друштвености код односима,
ученика)
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Критеријуми успешности: У школи је приметно доследно поштовање норми којима је
рагулисано понашање и одговорност свих.запослених и ученика тако да се школа опажа
као безбедна средина за све.
Инструменти или Носиоци активности
извори доказа

Записници ЧОС-а

Разредне старешине
Стручни сарадници
-Извештај Тима за Директор
стручно
Наставничко веће
усавршавање
-Годишњи
извештај о раду
школе
-Евиденција
стручних
сарадника

Време
евалуације

- крај сваке
школске године
до
краја
реализације
ШРП

Време
реализације

-У току сваке
школске године
до
крај
ареализације
ШРП
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-Реализован излет на крају
школске године
-осећај задовољства радом у
-Подстицање
школи (анкет
-Извештај
запослених
на
обављеном
толеранцију,
истраживању
солидарности
и -Спроведена
анкета
о
узајамно уважавање присутности
насиља
у
кроз организовање школи
дружења, излета и
екскурзија
за
-Извештај
чланове колектива
-Побољшано информисање резултатима
ученика и родитеља о анкете
-Увођење
више Протоколу за ...
превентивних
активности у рад -Одржане
радионице
о Записници
Тима
за
борбу ненасилном
решавању ЧОС-а
2.Учинити
да против насиља у конфликата
у
свим родитељских
школа
постане школи
одељењима 5. разреда
састанака
безбедна средина
за све
Евиденција
-Правилник о дисциплинској стручних
одговорности запослених и сарадника
ученика
се
доследно одељенских
примењује
старешина

-Доследније
примењивање
Правилника
дисциплинској
одговорности

о
Директор
Помоћници директора
Стручни сарадници
о
Тим за борбу против насиља
Стручни сарадници
Ученички парламент
са
и Одељенске
старешине
Стручни сарадници
Ученички парламент
Одељенске старешине
и Стручни асарадници

-Евиденција Тима
за борбу против
насиља
-Евиденција
-Вршњачки
тим
за одељенских
о медијацију је оформљен и старешина
врши своју функцију
-Евиденција
стручних
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-Одељенске стрешине
-Тим за борбу против насиља
-Стручни сарадници
-Директор
-Помоћници директора
-Секретар школе
-Ученички парламент

-у
току
реализације
ШРП

-Крај
сваке
школске године
-у
току
реализације ШРП
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запослених
и
ученика
-Стварање
Вршњачког тима за
медијацију

сарадника
-Записници
-Стручни сарадници
Ученичког
-Ученички парламент
парламента
-Евиденција Тима
за медијацију
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Област : ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Кратак опис стања: Ученици су на завршним испитимa у претходном трогодишњем периоду остварили боља постигнућа од новоа и Републике и Региона, а у исто време је
остварена потпуна пролазност ученика на завршном испиту. Увидом у податке са завршних испита утврђено је да је највећи проценат ученика урадио задатке са основног и
средњег нивоа образовних стандарда. У истом периоду средња оцена ученика по предметима је готово 4. Извесни несклад између остварености образовних стандарда на
завршним испитима и средње оцене ученика настао је због високих оцена ученика из предмета уметности и вештина и оцена из владања од шестог до осмог разреда, док је
завршни испит организован само из српског језика и математике. Ради унапређења образовних постигнућа ученика у наредном периоду је потребно посветити више пажње
напредовању ученика из оних предмета који су обухваћени планом полагања завршног испита и радити на томе да већи проценат ученика оствари напредни ниво на завршним
испитима.
Развојни циљ:Достизање вишег нивоа образовних постигнућа на завршном
испиту и класификационим периодима кроз повећање броја ученика који на
завршним испитима постижу напредни ниво.

Специфични
циљеви задаци
1.
Израда
и
доследна
примена
плана припреме за
завршни испит (мера
бр 6.)

Критеријуми успешности: Ученици су премашили очекивани напредни ниво на завршном
испиту-25% као и очекивани средњи ниво-50%. Средња оцена ученика на крају
планираног периода је иста или већа у односу на претходни период, поготову из оних
предмета који су обухваћени планом полагања завршног испита. Пролазност на
класификационим периодима и на крају школске године је преко 98%.

Активности

Критеријум успеха

-План у виду Анекса
додат у ГПР

-Урађен план је додат ГПР

Инструменти или
извори доказа
ГПР

-Преко 60% запослених
укључено у организацији
спровођења
завршног
испита

Извештај директора
Извештај
о
завршном испиту

-Прецизирање задужења
запосленим
за
спровођење
завршног
испита
-Израда извештаја
завршном испиту

о

-Укључивање родитеља
у припреме

-Извештај о завршном
испиту садржи све податке
о ученицима и резултатима
- преко 60 % родитеља
ученика осмог разреда
активно
учествује
у
припремама
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Извештај
о
резултатима
завршног
испита
Министарства
просвете
Годишњи извештај
о раду школе

Носиоци
активности
Директор
Стручни сарадници

Време евалуације

Време
реализације

.
године и даље до краја
реализацие ШРП
Крај сваке школске
године
до
краја
реализације ШРП

Крај јуна 2014 и
даље до 2020.
Током
другог
полугодишта
текуће школске
године и даље

Наставници
Ученици
Савет родитеља
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2.Мера унапређења
васпитно образовног
рада
на
основу
анализе резултата на
завршним испитима
(Мера бр 1)

-Упознавање
резултатима
испита

НВ са
завршног

-Анализа
добијених
резултата и прављење
листе
приоритета
(области које су имали
лошије резултате)
-Појачање
стручних већа

сарадње

На седници НВ урађена
презентација
резултата
завршног испита

-Ученици за 5% бољи него
на претходном испиту
-Одређене
области
са
лошијим резултатима

- Спроводе се активности
Стручних
већа
на
превазилажењу тешкоћа
-За 20% појачан рад
допунске и додатне наставе

-Интезивнији допунски
и
додатни
рад
и
припремна настава

3.
Повећање
просечних оцена по
предметима који су
обухваћени планом
полагања завршног
испита и повећање
броја ученика који
достижу напредни
ниво

-Успостављање
боље
сарадње
и
подршке
родитеља и школе
-Интезивнији
рад
наставника
са
ученицима у оквиру
редовне
наставе
применом
знања
стечених на стручним
семинарима

Стручни сарадници
Директор
Стручна већа
Предметни
наставници
Ученици

-Записник
наставничког већа
-Записници
Стручних већа
-Евиденција
наставника

-крај сваке школске
године
до
краја
реализације ШРП

До 31.08. текуће
школске године и
даље до краја
реализације
развојног плана

о

Током првог и
другог
полугодишта
школске године и
даље до краја
реализације
развојног плана

-Записници
са
састанака Стручних
већа

Током
реализације
развојног плана
(2014-2019)

-Извештај
реализацији
завршног испита

-Евиденција
наставника
-Родитељи
активно
сарађуку у припремама и
реализацији завр. испита

-Средња оцена школе je
иста или већа у односу на
претходни период
-број ученика који на
завршном испиту достижу
напредни ниво већи од 25%
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-Записници
са
родитељских
састанака
-Годишњи извештај
о раду школе
-Извештај
о
резултатима
завршног
испита
Министарства
просвете

Наставници
Ученици
Стручни сарадници
Тимови и Стручна
већа
Наставничко веће

- крај сваке школске
године
до
краја
реализације ШРП

Током школске
2014/15. и даље
до
краја
реализације
развојног плана
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-Саветодавни
рад
стручних сарадника са
ученицима
на
побољшњу
техника
учења
4.
Мере
превенције
осипања
ученика
(мере бр 4)

-Превентивни
и
саветодавни
рад
на
спречавању напуштања
школе и неполагања
завршног испита
-Побољшање сарадње са
Центром за социјални
рад и ученицима и
родитељима
из
социјално
нестимулативних
средина

-На крају школске године
преко
98%
ученика
завршило разред

-Записници
стручних већа и
наставничког већа

-Спречено је преурањено
напуштање школе
-Сви ученици су изашли на
полагање завршног испита

-Извештај
о
реализацији
завршног испита
-Годишњи извештај
о раду школе

-Остварује се редовна
сарадња са Центром за
социјални рад и ученицима
и родитељима из социјално
нестимулативних средина
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Директор
Стручни сарадници
Одељенске
старешине
Ученички
парламент
Савет родитеља,

- крај сваке школске
године
до
краја
реализације ШРП

Током
реализације
развојног плана
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Област : РЕСУРСИ
Кратак опис стања: Наставници имају одговарајуће степен и врсту стручне спреме прописане Правилником, подстичу се на стално усавршавање, које је потребно
унапређивати како новим садржајима тако и израдом планова стручног усавршавања и плана напредовања стицања звања наставника и стручних сарадника којима би
били обухваћени сви наставници. Школа ради на сталном унапређивању наставе, а ненаставни кадар томе доприноси. Просторни услови, намештај и опрема
задовољавају основне критеријуме и одржавају се, али је потребно побољшати њихов квалитет и извршити обнављање, како у Матичној школи, тако и у појединим
издвојеним одељењима. Школа је доста добро опремљена савременим наставним средствима, поготову информатичком опремом, али је неопходно још побољшати
опремљеност и унапредити њихово одржавање. У Матичној школи је потпуно опремљена мултимедијална учионица, а рачунаре имају и неке учионице и кабинети. Сви
материјално–технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у функцији су наставних и ваннаставних активности.
Развојни циљ: Побољшање услова за рад школе оснаживањем људских и
материјално-техничких ресурса.
Специфични
циљеви задаци
1.Побољшати
опремљеност
школе наставним
средствима

Активности

Критеријум успеха

-Поправљање
и
одржавање постојећих
наставних средстава

-Поправљено је 50%
оштећених наставних
средстава

-набавка
нових
наставних средстава
тако
да
свака
учионица
поседује
одговарајућу
информатичку
или
другу опрему

-Набављено је 8 цд
плејера, 5 пројектора,
опрема
за кабинет
музичке
културе,
тражена
наставна
средства за издвојена
одељења, обновљене
струњаче и реквизити
за физичко васпитање
-Урађено 3-5 паноа за
разредну наставу

-Израда једност. нас.
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Критеријуми успешности: У школи су унапређени људски ресурси кроз
одговарајуће стручно усавршавање и стечена нова звања, обезбеђен је адекватан
простор, намештај, опрема и наставна средства.

Инструменти или
извори доказа
-Извештај
о
опремљености
школе
наставним
средствима
-Упитници
самовредновању
Извештај о
директора

Носиоци
активности
Директор
ШО

о

раду

Наставничко веће

Време евалуације
-почетак
сваке
школске године

-крај
2017/18.

школске

Време реализације
До
реализацијеШРП

краја

Годишњи план рада основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ за школску 2017/2018.
сред на часовима ТО

Наставнци ТО
ученици

2.Унапредити
материјалнотехничке
услове
рада школе

3.
Унапређивати
стручно
усавршавање
наставника
стручних
сарадника
и
директора
у циљу подизања
квалитета
рада
школе(мера бр. 8)

4.Урадити
и
реализовати План
напредовања
и
стицања
звања
наставника
и
стручних
сарадника
(мера

-Реконструкција
школских дворишта,
игралишта и ограда

-Извршено фарбање и
замена делова ограда,
обновљено игралиште
у
издвојеним
одељењима

-Похађање
и
присуство
семинарима,
трибинима, стручним
скуповима

-Преко
70%
наставника
и
стручних сарадника
похађало
програме
стручног
усавршавања

Одржавање угледних
часова
и
других
облика
стручног
усавршавања унутар
установе
-Израда
плана
напредовања
и
стицања звања

-Активности

на

-Одржано
3-5
угледних часова у
току школске године

-Извештај о раду
школе
-Извештај о раду
директора

-сертификати
-Извештаји Тима за
стручно
усавршавање
-Извештаји
запослених
о
посећеном
семинару

-Увид у ГПР

наставника

-персонални
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-почетак
сваке
школске године

-Директор
-Тим за стручно
усавршавање,
Стручна
већа,
Наставничко веће,
Школски одбор

-на почетку сваке
школске године

- Директор
-Стручни
сарадници
-Тим за стручно
усавршавање,
Стручна већа,
Наставничко веће,

-крај школске 201718.

Током реализације ШРП

-Током сваке школске
године 2015-2020

-Записници
одељенских
и
стручних већа
-Годишњи извештај
о раду школе

- Нови ГПР има План
напредовања
и
стицање звања

-5%

Директор
Помоћници
директора
Школски
одбор
Шеф рачуноводства
Секретар

-крај ШРП

Почетак нове школске
године
До краја
ШРП

реализације
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бр. 10)

прибављању
документације
и
добијања звања
Промовисање
стечених звања у
школи

активно је у поступку
стицања звања
1-2 наставника су
стекла
звање
и
напредовали у струци

127

досијеи запослених
-Портфолиа
наставника
-Извештаји
стручних сарадника
и директора
-Записници
Наставничких
и
Стручних већа

-Школски одбор

Годишњи план рада основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ за школску 2017/2018.

Област : ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Кратак опис стања: Школа констатно пружа подршку ученицима у процесу учења и целокупног развоја, а успех и напредовање ученика се промовишу. Понуду
постојећих ваннаставних активности је потребно прилагодити временски ради потпунијег задовољења потреба и интересовања ученика. У школи се тежи постизању
здраог начина живота и проширивању подршке деци из осетљивих група у циљу бољег напредовања ученика. Ученици којима је то потребно добијају додатну
образовнзу подршку.
Развојни циљ: Подизање нивоа подршке ученицима у циљу веће мотивације за
учење
кроз ангажовање у ваннаставним активностима и организовање
различитих акција и манифестација.
Специфични
циљеви задаци
1.
Побољшати
рад
школских секција и
укључити што већи
број ученика

Критеријуми успешности: Ваннаставне активности функционишу у активној
сарадњи са ученицима јер одговарају њиховим интересовањима. У школи се
организују различите акције и манифестације

Активности

Критеријум успеха

Инструменти
извори доказа

-промовисање постојећих
ваннаставнх активности
ради
повећања
броја
ученика који учествују у
њима

-повећан број ученика
који учествују у раду
ваннаставних
активности за 10%

-извештај
школе

-Укључивање ученика из
социјално
осетљивих
група у рад ваннаставних
активности
(социјално
угрожене
категорије
ученика и ученици са
специфичним тешкоћама
у учењу)

-Уученици из социјално
осетљивих група су
ангажовани
у
раду
ваннаставних
активности
-Школа сарађује са
установама
и
појединцима у подршци
осетљивим групама

-Организовање сусрета и
такмичења
између
издвојених одељења

-2-4 издвојена одељења
имала су сусрете са
одељењима
матичне
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-Дневници
слободнох
активности

о

или

Носиоци
активности

Време евалуације

Време
реализације

раду

Наставници,
Стручни
сарадници,
Ученици,
Ученички
парламент,

-крај
сваке
школске године

-током
сваке
школске године до
краја ШРП

-током
сваке
школске године

Годишњи план рада основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ за школску 2017/2018.
школе или међусобно

2.
Увођење
мера
усмерених
на
достизањециљева
васпитања
и
образовања
које
превазилазе
садржаје појединих
наставних предмета
(мера бр 5.)

-Промовисање ученицима
културних
установа,спортских
друштава
и
других
удружења
-Учешће у пројектима и
акцијама
локалне
заједнице,
преко
ваннаставних активности
(Учешће на конкурсу
Рађеваца, смотри Екобајк,
Дани гљива и сл.)

-Медијско
активности

праћење

У школи се организују,
односно
школа
учествује у програмима
и
активностима
за
развијање социјалних и
других
вештина
ученика
(ненасилна
комуникација,
здрав
живот
и
исхрана,
професионална
оријентација, сналажење
у
ванредним
ситуацијама)
-Преко 50% ученика
ангажовано у акцијама и
конкурсима различитих
организација
-Текстови, прилози о
школи објављени
на
локалној ТВ и у другом
средствима
јавног
информисања чувају се
у школској видеотеци
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-Евиденција
наставника
и
стручних сарадника
-Годишњи извештај
о раду школе

-током
сваке
школске године
Директор,
Наставници,
Стручни сарадник
(одговорно лице),
Ученици,
Ученички
парламент

-крај
сваке
школске године

-Током
сваке
школске године

-Извештаји о учешћу
на такмичењима

на
крају
реализације ШРП

-крај
ШРП

-годишњи извештај о
раду школе
-Школка видеотека

-крај
сваке
школске године

реализације

-током
сваке
школске године
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3.
Унапређивање
начина
похваљивања
и
награђивања
ученика
који
остварују резултате
у
ваннаставним
активностима
4.Унапређивање
доступности
одговарајућих
облика подршке и
разумних
прилагођавања
ученицима
из
осетљивих
група
(мера бр 2)

-Стимулисање ученика на
учешће у ваннаставним
активностима,
јавним
похваљивањем
и
материјалним
награђивањем у складу са
могућностима школе

-100% ученика који су
остварили резултате или
пласмане
награђени
похвалницом , књигом
по
могућности
екскурзијом школском
кухињом

-Записници
одељенских
и
наставничког већа

-Извођење хуманитарних
акција за помоћ деци из
социјално
осетљивих
категорија

- Прикупљена одећа,
обућа, школски прибор,
храна
у акцијама у
којима је учествовало
преко 60% ученика

Записници
Ученичког
парламента
Записници
Записници
родитеља,

Школа
остварује
комуникацију са Центром
за социјални рад и
породицом у функцији
подршке
ученицима
ученицима из осетљивих
група

-Сарадња са Центром за
социјални
рад
и
родитељима је редовнија
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-Извештај
школе

о

Директор
Помоћници
директора
Одељенске
старешине

-почетак
сваке
школске године до
краја реализације
ШРП

-Током
сваке
школске године
до краја ШРП

раду
Ученички
парламент

ЧОС-а,
савета

Евиденција стручних
дарадника
и
наставника
Извештај о раду
школе

Ученички
парламент
Одељењске
старешине
Савет родитеља
Директор
Стручни
сарадници

крај
сваке
школске године до
краја реализације
ШРП

Једном годишње
током
дечије
недеље
и
у
зависности
од
потреба

Константно
краја ШРП

до
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Област : ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Кратак опис стања: Школски програм и Годишњи план рада су у складу са Законом, садрже јасну структуру и садржаје засноване на реалним потенцијалима школе.
Школски програм обезбеђује остваривање наставних планова и програма за потребе свих актера наставе. Годишњи план рада доноси се у складу са Развојним планом.
И Школски програм и Годишњи план рада су побољшани после процеса самовредновања и ово је најбпље оцењена област на Разговору о развоју школе.
Развојни циљ: Одржавање квалитета Школског програма и Годишњег плана рада
Специфични
циљеви задаци
1.Повећање учешћа
наставника у изради
и спровођењу ШП и
ГПР

3.Интезивније
учешће ученика у
изради и спровођењу
ШП и ГПР

Активности

Критеријум успеха

-Мотивисање
наставника за учешће
у изради ШП и ГПРШ

Више од 50% наставника
учњствује у изради и
реализацији ШП и ГПРШ:

Критеријуми успешности: Повећањем учешћа наставника и ученика у сарадњи са
родитељима у изради и реализацији ШП и ГПР одржава се њихов квалитет .

Инструменти
или
извори доказа
Записници
Наставничка већа
-Записници
већа

стручних

-Упознавање ученика
са
садржајем
и
структуром ШП и ГПР

-Извршено је упознавање
ученика од 5. до 8.
разреда са садржајем и
структуром ШП и ГПР
кроз деловање ученичког
парламента

-Записници Ученичког
парламента
-Евиденција педагога
-Записници ЧОС

-Учествовање ученика
у
раду
стручних
актива задужених за
израду и спровођење
ШП и ГПР

-Ученици учествују
у
раду стручних актива
задужених за израду и
спровођење ШП и ГПР

-Записници Ученичког
парламента
-Записници стручних
актива
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Носиоци
активности
-стручни актив за
развојно планирање
-стручни актив за
развој ШП
-секретар
-стручни сарадници
-наставници

Време
евалуације
-почетак сваке
школске године

-Ученички
парламент, стручни
сарадници,
одељенске
старешине

-почетак сваке
школске године

Време
реализације
Током
реализације
ШРП 2015-2020
.стално
-На
почетку
сваке
нове
школске године
Почетак
школске године
2014/15 и даље
до краја ШРП

-Од
нове
школске године

Годишњи план рада основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ за школску 2017/2018.
4.Укључивање
родитеља/старатеља
у
израду
и
реализацију ШП и
ГПР (мера 11)

Учествовање
представника
родитеља
у
раду
стручних
актива
задужених за израду и
спровођење ШП и
ГПР

-Представници родитеља
су активно учествовали у
раду стручних актива
задужених за израду и
спровођење ШП и ГПР
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-Увид у документацију
педагога
-записници стручних
актива
-записници
савета
родитеља

- директор
-стручни сарадници
-стручни активи
- савет родитеља,

-почетак сваке
школске године

-Од
почетка
школске
2015/2016.
године и даље до
краја
реализације
ШРП
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7.9. План стручног усавршавања на нивоу установе

8. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
8.1. Интерни маркетинг
Активност

Време
27 јануара.

Прослава Дана Светог Саве
Прослава Дана жена -8 март Прослава Дана школе
Пријем ђака првака

8 март
22.децембар
септембар
током године

Изложба ликовних ђачких радова

током године,

Зидне новине

Извршиоци
наставници
верске
наставе, српског језика,
музичке културе
учитељи
4 разред
Стручно
већенаст.
ликовне културе
учитељи и предметни
наставници, медијатекар

8.2. Екстерни маркетинг
Активност
Извештавање Министарства
резултатима рада школе

Време
просвете

Извршиоци

о

Учешће на такмичењима из свих настав.
области
Учешће у културним манифестацијама у
насељу

током године

директор

током године -

предметни наставници

током године-

сви наставници

Комуницирање са јавношћу: (радио, КТВ),
Лозничке новости

током године

Сарадња са родитељима

током године
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Директор
Библиотекар,
психолог
директор,
старешине

педагог

,

разредне
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9. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Инструменти праћења су:
Непосредан увид
-присуство часовима
-присуство седницама стручних органа

стално

директор,
пом.директора,
педагог,
психолог,
раз. старешине

Извештај Тима за вредновање рада школе

тромесечно

разредне стар.

Извештај руководилаца стручних већа и актива о
реализацији ГПРШ

полугодишње

рук. актива

Извештаји наставника о реализацији ГПРШ

VI

сви наставници

полугодишње

стр.сарадници,
директор

Извештаји одељенскух старешина о реализацији ГПРШ

Извештаји руководећих и стручних органа

и пом.директора
Квантитативна и квалитативна анализа реализације
ГПРШ

полугодишње
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10.ПРИЛОГ БР.1 Задужења наставника у оквиру 40-часовне радне недеље
11. ПРИЛОГ БР.2 Годишњи планови наставника
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