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1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Пун назив школе

ОШ „Десанка Максимовић“

Адреса

Владимира Назора бр. 2, Ваљево

Директор школе

Ненад Михаиловић

Телефони

014/221-512
014/225-660

Web-site

http://osdesankava.edu.rs/

E-mail

osdmnn@ptt.rs osdesanka.va@gmail.com

Дан школе

16. мај

Број ученика

655

Број запослених

63

Језици који се уче у школи

Енглески језик
Немачки језик
Две смене
Промена смена на недељном нивоу

Број смена у школи и начин
измене смена
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1.1. Мисија школе
Ми смо школа која пружа квалитетно образовање и васпитање у циљу развијања
индивидуалних карактеристика свих ученика и давања једнаких шанси свима за
успешну интеграцију у савремено друштво. Негујемо хумане вредности, солидарност и
једнакост међу ученицима, уважавајући различитости. Отворени смо за сарадњу са
свим интересним групама и институцијама у окружењу.

1.2. Визија школе
Тежимо да постанемо савремена школа, која непрекидно унапређује наставни
процес, развија практична знања код ученика и негује тимски рад. У наредном периоду
радићемо и на побољшању маркетинга и промоције школе. Руководство школе ће се
залагати за дугорочни педагошки развој школе и побољшање безбедносних услова
свих ученика и наставника.
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2. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ
Израда Годишњег плана рада заснована је на следећим законима, подзаконским актима
и документима школе:
1. Закона о основамасистемаобразовања и васпитања(„Службенигласник РС“,
број72/09,52/11,55/13, 35/2015 - аутентичнотумачење и 68/2015)
2. Закон о изменама и допунама закона о основној школи (Сл.гл.бр. 22/02,), Закона о
основном образовању и васпитању Сл. гласник РС 55/13
3. Правилници о наставном плану и програму основног образовања и васпитања са
изменама и допунама за шк. 2016/17. годину
4. Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску
2016/2017 годину
5. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (Просветни гласник бр. 11/2012, 15/2013)
6. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља
делатност основног образзовања и васпитања (Сл.гл.бр. 73/2016,),
7. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи
8. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника васпитача
и стручних сарадника Просветни гласник 2/92 и 2/2000
9. Правилник о програму рада стручних сарадника (Просветни глсник бр. 5/12)
10. Посебни колективни уговорзазапослене у основним и средњимшколама и
домовимаученика (Посебанколективниуговорјеобјављен у "Службеномгласнику РС",
бр. 21/2015 од 25.2.2015.године, а ступиојенаснагу 5.3.2015. год
11. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и начину издавања исправа у
основној школи (Сл.гл.бр. 55/06, 51/07, 67/08, 39/2011, 82/12, 8/13)
12. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Сл.гл. бр.
67/13)
-Правилник о оцењивању ученика у ОШ «Десанка Максимовић» Ваљево од 26. 12.
2013. год
13. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе васпитнообразовни рад из изборних предмета у основној школи (Прос. Гл. 11/12, 15/13)
14. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи (Сл.гл.бр.
37/93, 42/93)
15. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
(Просветни гласник бр. 51/08)
8
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16. Правилник о општим стандардима постигнућа- образовни стандарди за крај
обавезног образовања (Просветни гласник бр. 5/10)
17. Статут Основне школе ”Десанка Максимовић” Ваљево од 26. 12. 2013. год.
18. Правилник о безбедности и здрављу на раду школе од 7.2.2012. год.
19. Правилник о организзацији и систематизацији послова у ОШ»Десанка
Максимовић» Ваљево од 02.06.2015.год..
20. Правила понашања у школи - Кодекса понашања ученика, запослених и родитеља
ученика од 26.12.2013. год.
21. Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности запослених
ОШ»Десанка Максимовић» Ваљево од 26.12.2013. год.
22. Правилник дисциплинској и материјалној одговорности ученикаОШ»Десанка
Максимовић» Ваљево26.12.2013. год .
.
23. Пословник о раду Школског одбораОШ»Десанка Максимовић» Ваљево од
26.12.2013. год .
24. Пословник о раду Савета родитеља ОШ»Десанка Максимовић» Ваљевоод
26.12.2013. год
25. Пословник о раду Наставничког већаОШ»Десанка Максимовић» Ваљево од
26.12.2013. год
26. Пословник о раду ученичког парламента ОШ»Десанка Максимовић» Ваљевоод
26.12.2013. год.
27. Акт о процени ризика на радном месту у ОШ ”Десанка Максимовић“ Ваљево од
7.2.2012. год.
28. Правилник о раду ОШ ”Десанка Максимовић“ Ваљево од 02.06.2015.год.
29. Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља ученика ОШ ”Десанка
Максимовић“ Ваљево од 26.12.2013. год.
30. Правилник и критеријума о похваљивању и награђивању ученика и наставникаОШ
”Десанка Максимовић“ Ваљево од 02.06.2015.год.
31. Правилника о правима, обавезама и одговорности ученика ОШ ”Десанка
Максимовић“ Ваљево од 26.12.2013. год.
32. Школски развојни плана ОШ ”Десанка Максимовић“ Ваљево
33. Извештај о реализацији ШРП-а ОШ ”Десанка Максимовић“ Ваљево
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34. Посебног протокола о заштити деце од насиља и Правилника о протоколу
поступања установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
35.Препорука из извештаја о Стручно педагошком надзору школе.
36. Правилник о унутрашњој организацији рада ОШ ”Десанка Максимовић“ Ваљево
од 26. 12. 2013.
37. Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и
наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Службени
гласник РС- Просветни гласник“, бр. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16 и 6/17).
38. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за
страни језик (СЛ. Гласник РС бр. 78/2017)
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3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
Основна школа ”Десанка Максимовић” је новија грађевина са радним
простором чија је величина за све области рада усклађена са захтевима из норматива
школског простора. Све просторије су одговарајуће величине према броју ученика и
одељења. Функционалност школског простора и одржавање, пружају адекватне услове
за реализацију васпитно-образовних задатака, задовољавају здравствено-хигијенске
услове и пружају физички безбедно окружење за све ученике и запослене.
Преглед школског простора:
_____________________________________________________________
Назив просторије
Број просторија
_____________________________________________________________
1. Учионице за продужени боравак
1
2. Учионице за разредну наставу
8
3. Кабинет за српски језик
2
4. Кабинет за математику
2
5. Кабинет за страни језик
2
6. Кабинет за историју и географију
1
7. Кабинет за физику
1
8. Кабинет за веронауку
1
9. Кабинет за хемију и биологију
1
10. Кабинет за ликовну и музичку културу
1
11. Кабинет за ТО прип.пр.
1
12. Библиотека са читаоницом
1
13. Фискултурна сала са пратећим просторијама
1
14. Кабинет за информатику и рачунарство
1
15. Зубна амбуланта
2
16. Ђачка кухиња са трпезаријом
1
17. Наставничка канцеларија
1
18. Канцеларија директор
1
19. Канцеларија секретар
1
20. Канцеларија рачуноводство
1
21. Канцеларија стручни сарадници
1
22. Простор за помоћне раднике
1
22. Санитарни чвор
6
23. Хол
1
У склопу школе ”Десанка Максимовић” су пространа игралишта, површине
2000m2, где су обележени терени за мали рукомет, кошарку, одбојку, што уз
реновирану фискултурну салу нуди оптималне услове рада и бављења спорским
активностима. Двориште школе украшава парк богат растињем и украсним биљем.
Опремљеност школе различитим наставним средсвима не задовољава у
потпуности потребе савремене концепције наставе. На основу процене опремљености
11
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наставним средствима у односу на норматив, констатовано је да је школа у целини
опремљена са око 85% неопходних наставних средстава. Расположива наставна
средства се користе у циљу постизања квалитета наставе према договореном распореду
и потребама наставног предмета.

Школа располаже следећим наставним средствима и опремом:
______________________________________________________________
Назив наставног средства
Број
______________________________________________________________
1. Касетофон
6
2. Графоскоп
2
3. ТВ апарат
2
4. Двд
1
5. Пројектор
2
6. Микроскоп
1
7. Рачунар
48
8. Грамофон
1
9. Дигитална камера
1
10. Штампач
6
11. Лаптоп (рачунар)
1
12. Интерактивна табла
1
________________________________________________________________

12
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4. КАДРОВСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ

4.1. Руководство школе
Ред.
Презиме и име
бр.
1. Михаиловић Ненад

Звање
професор

Стручна
спрема
Висока

Радни стаж
у
образовању

Послови

20

директор

4.2. Наставни кадар
4. 2.1. Разредна настава
Године

Име и презиме

Одељење

Врста
радног
стручне стажа у
спреме образова

Лиценца

њу

Радосављевић Снежана
Радуловић Сандра
Ђуричковић Драгица
Митрић Зорица
Крунић Душица
Милутиновић Биљана
Гајић Драгица
Гајић Миливој
Исаиловић Стана
Гошњић Јасмина
Исаиловић Илија
Новаковић Славица
Лекић Нада
Прерадовић Биљана

11
12
13
21
22
23
31
32
33
34
41
42
43
прод. боравак

висока
висока
висока
висока
висока
висока
висока
виша
висока
висока
висока
висока
висока
висока

12
16
22
12
23
2
26
32
31
15
31
27
31
6

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

%ангажов
ања у
школи
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

13
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4.2. 2. Предметна настава
Име и презиме

Марковић
Биљана
Кривошија
Марина
Асановић
Драгана
Ана Николић
Марковић
Миланка
Живковић
Савић Милица
Вилотић
Блаженка
Глушац Олга
Ристановић
Биљана
Mитровић
Грана
Којић
Раде
Младеновић
Маја
Шијачић
Мирјана
Милошевић
Ивана
Исић Милош
Пецикоза Ивана
Маринковић
Нађа
Крстић
Гојко
Вићентијевић
Зоран
Арсенић
Биљана

Предмети
које
предаје

Године
радног
стажа у
образов
ању

Лиценца

% ангажова-ња у
школи

висока

17

Да

100

Српски језик висока

16

Да

100

27

Да

100

11

Да

56

висока

17

Да

100

висока

22

Да

100

висока

14

Да

100

висока

9

Да

80

Географија

висока

14

Да

15

Географија

висока

35

Да

100

Историја

висока

15

Да

100

Биологија

висока

10

Да

100

Висока

12

Да

20

Математика

висока

10

Да

100

Математика
Математика

висока

12

Да

100

висока

7

Да

100

Физика

висока

2

Не

100

виша

35

да

70

висока

14

Да

100

висока

12

Да

100

Српски језик

Врста
стручне
спреме

Српски језик
виша
.
Немачки
језик
висока
Немачки
језик
Енглески
језик
Енглески
језик
Енглески
језик

Биологија

Хемија
ТО
ТО

14
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Мандић Драган
Ранђеловић
Миљана
Лукић
Голоскоковић
Славица
Јовановић
Ерика
Симић Немања
Јовановић
Снежана
Спасојевић
Здравко
Бојиновић Мија

4.3.
Ред.
бр.

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање
Физичко
васпитање
Физичко
васпитање
Информатик
а
Верска
настава
Верска
настава

висока

14

Да

75

висока

2

Не

80

висока

6

Не

80

висока

18

Да

100

висока

2

Не

15

Висока

25

Да

80

Висока

11

/

40

висока

8

/

90

Ђуковић Матић
Светлана

Историја

Висока

10

Да

15

Ксенија Мутић

Ликовна
култура

висока

13

Да

5

Ристић
Маријана

биологија

висока

/

не

10

Ваннаставни кадар
Презиме и име

Звање

Стручна
спрема

Радни стаж
у
образовању

Педагог

висока

11

1.

Савић Марија

2.

Обрадовић Данијела

Психолог

Висока (мр)

13

Ђурђевић Ивана

Проф.
Разредне
наставе

висока

12

3.

Послови
школски
педагог (50%)
Школски
психолог
библиотекар

4.4. Административно-финансијско особље
Ред.
бр.
1.
2.
3.

Презиме и име
Павловић Бранка
Maтић Вера
Сандић Милка

Стручна
спрема
висока
средњa
средња

Радни стаж

Послови

20
25

секретар
шеф рачуновод.
Административ
ни радник

17
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4.5. Помоћно-техничко особље
Ред.
бр.

Презиме и име

Стручна
спрема

Радни стаж

основна

35

1.

Петровић Милена

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Илић Милена
Ранковић Олгa
Богићевић Загорка
Mитровић Снежана
Mилосављевић Косанa
Срећковић Славица
Митровић Рада
Филиповић Татјана
Павловић Зоран

"
"
"
"
"
„
„
„
КВ

20
35
26
18
18
17
6
11
15

11.

Радосављевић Милена

основна

10

12.

Ерић Милан

КВ

/

Послови
одржавање хигијене
у школи
"
"
"
"
"
„
„
„
ложач-домар
одржавање хигијене
у школи
ложач-домар

У ОШ „Десанка Максимовић“ запослен је потребан број наставника и стручних
сарадника у односу на број ученика и наставно особље има прописане квалификације
изузев наставника физике. Број ненаставног особља је у складу са прописима и њихове
квалификације за одређене послове су одговарајуће.

16
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5.ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА
5.1. Укупан број ученика, одељења и ученика по одељењима
РАЗРЕД
1.
1.разред
2.
3.
Укупно 1. разред
1.
2.разред
2.
3.
Укупно 2. разред
1.
3.разред
2.
3.
4.

МУШКИХ
16
15
14
45
14
17
13
44
11
9
12
9

ЖЕНСКИХ
9
9
10
28
9
10
11
30
10
14
10
12

УКУПНО
25
24
24
73
23
27
24
74
21
23
22
21

Укупно 3. разред
1.
4.разред
2.
3.
Укупно 4. разред

41
14
15
16
45

46
12
12
10
34

87
26
27
26
79

Укупно 1.-4. разред
1.
5. разред
2.
3.
Укупно 5. разред
1.
6. разред
2.
3.
Укупно 6. разред
1.
7. разред
2.
3.
Укупно 7. разред
1.
8. разред
2.
3.
4.
Укупно 8. разред
Укупно 5.-8. разред

175
15
8
12
35
10
14
12
36
15
19
12
46
15
17
15
17
64

138
11
14
13
38
13
13
11
37
14
11
16
41
11
12
11
11
45

313
26
22
25
73
23
27
23
73
29
30
28
87
26
29
26
28
109

181

161

342

175

138

313

356

299

655

Одељенски старешина
Радосављевић Снежана
Радуловић Сандра
Ђуричковић Драгица
Митрић Зорица
Крунић Душица
Милутиновић Биљана
Гајић Драгица
Гајић Миливој
Исаиловић Стана
Гошњић Јасмина
Исаиловић Илија
Новаковић Славица
Лекић Надежда

Марковић Миланка
Кривошија Марина
Вићентијевић Зоран
Милошевић Ивана
Митровић Грана
Голоскоковић Славица
Јовановић Ерика
Којић Раде
Пецикоза Ивана
Маринковић Нађа
Марковић Биљана
Исић Милош
Асановић Драгана

Укупно 1.-4. разред
Укупно 1. до 8. разред
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5.2. Број ученика према учењу страних језика и изборне
наставе
Разред и
одељење
1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
3-1
3-2
3-3
3-4
4-1
4-2
4-3
5-1
5-2
5-3
6-1
6-2
6-3
7-1
7-2
7-3
8-1
8-2
8-3
8-4

Изборни предмет
Верска настава/грађанско
васпитање
Верска настава
Верска настава
Верска настава
Грађанско васпитање
Верска настава
Верска настава
Верска настава
Верска настава
Верска настава
Верска настава
Верска настава
Верска настава
Верска настава
Верска настава
Грађанско васпитање
Верска настава
Верска настава
Грађанско васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Верска настава
Верска настава
Верска настава
.
Верска настава
Верска настава
Грађанско васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање

Слободна
активност/изборни
предмет
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Чувари природе
Од играчке до рачунара
Од играчке до рачунара
Чувари природе

Изабрани
спорт
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Чувари природе

Одбојка

Чувари природе

Одбојка

Чувари природе

Одбојка

Информатика

Одбојка

Информатика
Информатика

Одбојка
Одбојка

Информатика

Кошарка

Информатика
Информатика

Кошарка
Кошарка

Информатика

Кошарка

Изборни страни језик: немачки језик
18
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Похађају га ученици свих одељења од 5. до 8. разреда.

5. 3. Број ученика који се школују по ИОП-у
Стање на почетку школске године на дан 15.09.2017.
разред

Број ученика ИОП1

Број ученика ИОП2

1.

/

/

2.

1

/

3.

3

/

4.

2

/

5.

/

1

6.

2

2

7.
8.

2
2

/
2

укупно

12

5

5.4. Број ученика путника
Највећи број деце на путу до школе не користи никакав превоз. Редовну
аутобуску линију користи укупно 100 ученика који добијају надокнаду за путне
трошкове или месечну карту.

5.5. Социјална структура ученика
5.5.1. Подаци о ученицима који су се уписали у први разред шк.
2017/18.
Након испитивања педагошко-психолошке зрелости деце и систематског
прегледа у први разред обавезног образовања школске 2017/2018. године, уписано је
укупно 73 ученика првог разреда, од чега је 45 дечака и 28 девојчица. Од поменутог
броја ученика, формирана су 3 одељења.
Педагошко-психолошко испитивање зрелости деце (обављено тестом ТИП-1),
показало је да се највећи број ученика налази на просечном нивоу зрелости (35.6%). На
основу резултата добијених на тесту, ученици су распоређени у предвиђене описне
категорије.
Из анкетно-евидентних листова, које је педагошко-психолошка служба урадила
са родитељима ученика првог разреда, може се закључити:
19
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да највећи број родитеља будућих ученика првог разреда, поседује завршену средњу
школу (67.12 %);
-

већина ученика живи у повољним стамбеним условима;

-

већина ученика живи у комплетним породицама (93.1%).
Moжe се још нагласити да међу 73 уписанa ученика првог разреда, има:

-

28.7 % ученика са различитим говорним сметњама;

-

8.21 % са различитим неуротским сметњама,

-

23.3 % са различитим здравственим сметњама.
Највећи број деце на путу до школе не користи никакав превоз, док мањи број

оних који користе, долазе углавном градским аутобусом или линијским таксијем.
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СОЦИОЕКОНОМСКО ПОРЕКЛО УЧЕНИКА првог разреда у шк. 2017/18. год.

ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА
МАЊЕ ОД 8
РАЗРЕДА

НЕПИСМЕНИ
OTAЦ

MAJKA

OTAЦ

8 РАЗРЕДА

MAJKA

OTAЦ

ВИША и ВИСОКА
ШКОЛА

СРЕДЊА ШКОЛА

MAJKA

OTAЦ

MAJKA

OTAЦ

MAJKA

бр

%

Бр

%

Бр

%

Бр

%

Бр

%

Бр

%

Бр

%

Бр

%

бр

%

бр

%

/

/

/

/

/

/

/

/

6

8.2

2

2.7

62

84.9

49

67.1

5

6.8

22

30.1

КОМПЛЕТНОСТ ПОРОДИЦЕ
КОМПЛЕТНА
ПОРОДИЦА
Бр
65

%
89.04

РАЗВЕДЕНИ
бр
4

%
5.5

ВАНБРАЧНА ЗАЈЕДНИЦА
бр
2

%
2.7

НЕШТО ДРУГО (привремено
растављени, самохрани родитељ,
рад у иностранству, и сл.)
%
бр
2
2.7

ЗАПОСЛЕНОСТ РОДИТЕЉА
Када је реч о запослености родитеља првака, 4 ученика живи у породици у којој су оба родитеља незапослена, док код су родитељи
преосталих ученика најчешће оба запослена 50 (68.4%) или пак само један родитељ (26.02%).

22

Годишњи план

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево

5.5.2 Социјална карта ОШ ”ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”шк. 2017/18. год.
СОЦИОЕКОНОМСКИ СТАТУС УЧЕНИКА – ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА
Неписмени
РА
ЗР
ЕД

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

Отац

Мање од 8 разреда

Мајка

Отац

Бр

%

Бр

%

Бр
.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

8 разреда

Мајка
Бр

Отац

Мајка

%

Б
р

/

/

6

8.2

2

1,33

1

1,33

4

5,33

1

1,13

2

2,27

13

/

1

0,625

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

/

/

/

/

1

0,46

1

%

Виша стручна
спрема
Отац
Мајка

Б
р

2.7

62

84.9

49

67.1

1

1.4

10

13.7

4

5.5

12

16.4

4

5,33

62

82,7

53

70,7

/

/

10

13,33

13

17,3
3

12

16

14,8

7

7,95

67

76,14

66

75

7

7,95

12

13,6

/

/

/

/

8

5,00

9

5,625

69

43,12

62

38,75

2

1,25

/

/

/

/

9

5,625

/

9

6,34

8

5,63

55

56

39,44

2

1,41

5

3,52

5

3,52

2

1,41

/

17

14

9.28

53

35.10

45

29.81

3

1.98

7

4.64

3

1.97

9

5.96

58

33.82

62

6

3.51

7

4.09

8

4.68

6

3.51

83

38,77

77

1

0,47

8

3,74

3

1,42

3

1,42

1.50
0,46

14
20

11.26
8.19
9,35

8
17

%

4.58
7,94

38,73

%

36.22
35,98

Б %
р

Бр.

Висока стручна
спрема
Отац
Мајка

Бр %
.

%

Бр

Средња стручна
спрема
Отац
Мајка

%

Бр

%

Бр

%

23

Годишњи план

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево

ЗАПОСЛЕНОСТ РОДИТЕЉА
РА
ЗР
ЕД

Запослена
оба
родитеља

Незапослена оба
родитеља

Запослен само
отац

Запослена само
мајка

Оба родитеља
пољопривредници

бр

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

1.

50

68.4

4

5.5

12

16.4

5

6.8

2

2.

39

52

8

10,66

19

25,33

5

6,66

3

47

53,41

9

10,23

22

25

7

4.

49

59,8

6

6,82

15

17,1

5.

49

69.02

10

14.08

5

6.

40

51.95

9

11.69

7.

49

56.98

5

8.

50

51.40

19

Један родитељ
пољопривредник
бр.

%

2.7

/

/

/

/

/

/

7,95

/

/

/

/

8

9,1

/

/

/

/

7.04

6

8.45

1

1.41

/

/

22

28.57

4

5.19

1

1.3

1

1.3

5.81

19

22.09

11

12.79

/

/

2

2.33

17.76

30

28.04

7

6.55

1

0.95

/

/

%
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ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦА
РАЗРЕ
Д

КОМПЛЕТНА
ПОРОДИЦА

БЕЗ ОБА
РОДИТЕЉА

БЕЗ ЈЕДНОГ
РОДИТЕЉА

РОДИТЕЉИ У ИНОСТРАНСТВУ
ОБА
ЈЕДАН РОДИТЕЉ
РОДИТЕЉА
БР.
%
БР.
%

РАЗВЕДЕНИ
БР.
%

БР.

%

БР.

%

БР.

%

1.

65

89.04

/

/

/

/

/

/

1

1.4

4

5.5

2.

66

88

/

/

2

2,7

/

/

2

2,7

5

6,7

3.

79

89,8

/

/

/

/

/

/

1

1,14

8

9,1

4.

78

95,12

/

/

/

/

/

/

/

/

44,54

3,66

5.
6.
7.
8.

67
66
76
93

94,37
85,71
88,38
86,92

/
/
/
/

/
/
/
/

/
3
/
2

/
3,90
/
1,87

/
/
/
/

/
/
/
/

/
2
3
5

/
2,60
3,45
4,67

4
6
8
7

5,63
7,79
10,39
6,54
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6.ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ
РАДА
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образовно-васпитног рада
РИТАМ РАДА
Школа ради у две смене и то:

час
1
2
3
4
5
6

Распоред звоњења
Прва смена
8.00 - 8.45
8.50 - 9.35
Велики одмор
10.00 - 10.45
10.50 - 11.35
11.40 - 12.25
12.30 - 13.15

Друга смена
14.00 - 14.45
14.50 - 15.35
Велики одмор 25 мин.
16.00 - 16.45
16.50 - 17.35
17.40 - 18.25
18.30 - 19.15

Прву смену ће похађати ученици следећих одељења:
11, 21, 31, 32, 41, 42, 51 , 61, 71, 72, 81, 82,
Другу смену ће похађати ученици следећих одељења:
12, 13, 22, 23, 33, 34, 43, 52, 53, 62, 63, 73, 83, 84

ПРЕГЛЕД БРОЈА РАДНИХ ДАНА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ОБЛИКЕ РАДА У ТОКУ
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, ЗА РАД У ПЕТОДНЕВНОЈ РАДНОЈ СЕДМИЦИ:
Р.
бр

ВРСТА АКТИВНОСТИ

1.

РЕДОВНА НАСТАВА

2.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
(екскурзије, излети, КЈД, ДКР )

РАЗРЕДИ
1. - 7. разреда
8. разред
36 наставних недеља
34 наставних недеља
180 наставних дана

170 наставних дана

1 наставна недеља

1 наставна недеља
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РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЉА И ПРЕДМЕТНИХ
НАСТАВНИКА ЗА ШК. 2017/18. ГОД.

УЧИТЕЉИ
СМЕНА 1/2
МЕСТО

ПОНЕДЕЉАК
Гајић Миливој

УТОРАК
Зорица
Митрић

ПРИЗЕМЉЕ Гајић Драгица

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

Снежана
Илија
радосављевић Исаиловић
Славица
Биљана
Новаковић
Прерадовић
(прва смена)

ПЕТАК
Мија
Бојиновић
Ивана
Ђурђевић

УЧИТЕЉИ
СМЕНА 3/4
МЕСТО

ПОНЕДЕЉАК
Сандра Радуловић

ПРИЗЕМЉЕ Драгица
Ђуричковић

УТОРАК

СРЕДА

Биљана
Стана
Милутиновић Исаиловић
Јасмина
Душица
Гошњић
Крунић

ЧЕТВРТАК
Нада Лекић
Биљана
Прерадовић
(прва смена)

ПЕТАК
Олга
Глушац
Милица
Живковић
Савић
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НАСТАВНИЦИ
СМЕНА 1/2
МЕСТО
ПРИЗЕМЉЕ

СПРАТ

ПОНЕДЕЉАК
Вилотић
Блаженка
Милошевић
Ивана

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Ерика
Јовановић

Мандић
Драган

Нађа
Маринковић

Миланка
Марковић

Биљана
Марковић

Арсенић
Биљана

Којић Раде

Којић Раде
Крстић
Гојко

НАСТАВНИЦИ
СМЕНА 3/4
МЕСТО

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

Исић Милош

Марина
Кривошија

Асановић
Драгана

Ристановић
Биљана

Ивана
Миљана
Пецикоза
Гајић
Славица
Лукић
Голоскоковић

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Грана
Митровић

Младеновић
Маја

Зоран
Вићентијевић

Ана
Николић

ПРИЗЕМЉЕ
СПРАТ
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6.2. Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних
школа за школску 2017/2018. Годину
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6.3. Активности по календару у току школске 2017/18. год.
1. Почетак школске године

1. септембар 2017. год.

2. Први квалификациони период - тромесечје

8. новембар 2017. год.

3. Прослава дана Светог Саве

27. јануар 2018. год.

4. Завршетак првог полугодишта

31. јануар 2018. год.

5.

Почетак зимског школског распуста

3. до 8. јануар 2018. год. и 1.
фебруар до 9. фебруар 2018.

6. Почетак другог полугодишта

12. фебруар 2018. год.

7. Трећи класификациони перидо-тромесечје

11. април 2018. год.

8. Пролећни школски распуст

од 2.4. до 9.4.2018. год.

9. Завршетак школске године за ученике
осмих разреда

31. мај 2018. год.

11. Припремна настава за ученике осмих разреда

од 1.6. до 14.6.2018. год.

12. Завршетак наставне године

14. јун 2018. год.

13. Саопштење успеха и родитељски састанци

28. јун 2018. год.

14. Почетак летњег школског распуста

15. Јун 2018. год.

Напомена: - уторак 7. 11. 2017. године реализују се часови од петка
- среда 7. 3. 2018. реализују се часови од четвртка

32

Годишњи план

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево

6.4. Организација ваннаставних послова школе
Рaспоред рада школског педагога
Смена
ученика
1/2
3/4

Понедељак

Уторак

Сваки други
понедељак у
школи

Среда

Четвртак

Петак

*

-

-

-

Среда

Четвртак

Петак

*

*

*

Смена I 08:00-14:00
Смена II 12:00-18:00
Распоред рада школског психолога
Смена
ученика
1/2
3/4

Понедељак

Уторак

*

*

Прва смена

Смена I 08:00-14:00
Смена II 12:00-18:00

Распоред рада школске библиотеке
Дан
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак

Термин
08:00-14:00
08:00-14:00
08:00-14:00
08:00-14:00
08:00-14:00

Распоред рада секретара и административно-рачуноводствене службе
Дан
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак

Термин
07:00-15:00
07:00-15:00
07:00-15:00
07:00-15:00
07:00-15:00
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Распоред рада продуженог боравка
Пре подневна смена
Пре подневна смена (време)
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:45
10:45-11:15
11:15-11:45
11:45-12:45
12:45-13:30
13:30-13:15
13:15-13:30
13:30:13:45

Активности
Пријем ученика
Јутарња гимнастика,ужина
Слободне активности у учионици
Активан одмор
Спортске активности
Самостални рад ученика(часови учења)
Активан одмор
Слободне активности у учионици
Активан одмор
Одлазак на редовну наставу

По подневна смена
По подневна смена (време)
11:30-12:30
12:30-12:45
12:45-13:30
13:30- 14:00
14:00-14:45
14:45-15:00
15:00-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00

Активности
Пријем ученика
Боравак на сунцу и чистом ваздуху
Слободне активности у учионици
Спортске активности
Самостални рад ученика(часови учења)
Активан одмор
Слободне активности у учионици
Спортске активности
Активан одмор,завршетак рада
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6.5. Екскурзије и настава у природи ученика у шк. 2017/18.
6.5.1. Екскурзије
Школа ће у току школске 2017/18. реализовати екскурзије у трајању од 1-2 дана.
Екскурзија се изводи као ваннаставна активност у циљу упознавања наше земље,
историјских, културних и других садржаја који се уче кроз наставни процес.

Разред

Релација

1.

Ваљево – Дивчибаре - Ваљево

2.

Ваљево-Београд -Ваљево

3.

Ваљево-Тршић- Троноша –
Крупањ - Добри поток - Ваљево

4.

5.

Ваљево -Рисовачка пећинаТопола-Опленац –АранђеловацЛазаревац-Ваљево
Ваљево-Каона-Златибор-Mokра
Гора-Дивчибаре-Ваљево

Време
Мај-јун
Мај

Број дана
1
1

Мај

1

Мај

1

Мај

1

6.

Ваљево- Крушедол-Сремски
Карловци-Петроварадин-Нови
Сад –Шабац-Ваљево

Мај

1

7.

Ваљево-Краљево-Жича –
Врњачка Бања - Горњи
Милановац - Ваљево

Мај

1

Мај

2

8.

Ваљево- Шабац- Хопово – Нови
Сад – Суботица – Палић – Нови
Сад – Шабац - Ваљево
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ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА I РАЗРЕДА
У ШК. 2017/18. ГОДИНИ
•

РЕЛАЦИЈА ПУТOВАЊА – ПУТНИ ПРАВЦИ:

Ваљево – Дивчибаре - Ваљево
• ПРОГРАМ ПУТОВАЊА – ПОСЕТЕ ОБЈЕКТИМА:
Полазак у јутарњим сатима. Долазак на Дивчибаре до 10 часова. Организован
обилазак насеља у пратњи стручног водича. Одлазак до Цркве Св. Пантелејмона и
пауза за доручак. Шетња до Црног врха и организована вожња возићем до видикoвца
Паљбе. У повратку шетња до хотела Маљен и организовани спортско-рекреативни
садржаји (фудбал, кошарка, јахање, игре са лоптом итд.) Слободно време за куповину
у пратњи учитеља и пауза за ужину. Повратак за Ваљево у послеподневним сатима.
•

УЛАЗНИЦЕ ЗА ОБЈЕКТЕ:Карта за организовану вожњу возићем до
видоковца „Паљба“ (у колико временске прилике дозволе)

• ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ:
Упознавање и истраживање природе и околине ваљевског краја. Боравак у природи и
учешће у физичким активностима
• ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАТАК ЕКСКУРЗИЈЕ:
Истраживање природе (Животне заједнице ливада, шума ,поток,)
Учешће у организованим елементарним и тимским играма
Обилазак угоститељско – туристичких објеката
Рекреативне активности у школи јахања
• САДРЖАЈИ КОЈИМ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
Обиласци видиковаца и шетња у природи
Организација игара у природи
•

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ:
Школа и разредни учитељи првог разреда: Драгица Ђуричковић, Снежана
Радосављевић, Сандра Радуловић

•
•
•

ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:Један дан
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:мај-јун
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ:Целокупан план и програм
екскурзије потпада под организацију одабране туристичке агенције

•

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:Трошкове екскурзије сносе
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родитељи ученика. Плаћање се врши у месечним ратама или у целости.
ПЛАН ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ
ПУТОВАЊА:
Сви учитељи актива првог разреда: Драгица Ђуричковић, Снежана
Радосављевић, Сандра Радуловић
БРОЈ САГЛАСНИХ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ЗА
ЕКСКУРЗИЈЕ-ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА: 75

ИЗВОЂЕЊЕ

ОБАВЕЗАН АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ
У ВАЉЕВУ
22. август 2017. год.

Одељенске старешине првог разреда
1. Драгица Ђуричковић
2. Снежана Радосављевић
3. Сандра Радуловић

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА
У ШК. 2017/18. ГОДИНИ
1. РЕЛАЦИЈА ПУТОВАЊА – ПУТНИ ПРАВЦИ:

Ваљево-Београд -Ваљево
2. ПРОГРАМ ПУТОВАЊА – ПОСЕТЕ ОБЈЕКТИМА:

-Ваздухопловни музеј
- Посета Зоолошком врту, постеа Калемегдану
-Музеј науке и технике- радионице примерене деци,
-Посета Ади Циганлији- парк
3. УЛАЗНИЦЕ ЗА ОБЈЕКТЕ:

-Ваздухопловни музеј
-Музеј науке и технике
-Зоолошки врт
4. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ:
-Утврђивање и проширивање знања о свету око нас
-Упознавање са ваздухопловним среддстима кроз историју
-Упознавање са значајним установама у главном граду
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ:
Актив другог разреда и агенција са својим услугама.
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5. ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:Од 8 до 20 часова
6. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:Мај-јун месец
7. ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ: OШ,,Десанка Максимовић“
8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:Трошкове екскурзије
родитељи ученика. Плаћање се врши умесечним ратама или у целости.

сносе

9. ПЛАН ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ
ПУТОВАЊА:
Сви учитељи актива другог разреда.Усклађен је са потребама извођења
екскурзије уз сарадњу свих учесника који реализују ово путовање.
10. БРОЈ САГЛАСНИХ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ЕКСКУРЗИЈЕ-ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА: 60 ٪од75 ученика

ОБАВЕЗАН АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ

У ВАЉЕВУ
21.08.2017.

Одељенскестарешинедругогразреда
1.Зорица Митрић
2.Душица Крунић
3.Биљана Милутиновић

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА трећег РАЗРЕДА
У ШК. 2017/18. ГОДИНИ
1. РЕЛАЦИЈА ПУТОВАЊА – ПУТНИ ПРАВЦИ:
ВАЉЕВО-ТРШИЋ-ТРОНОША – КРУПАЊ - ДОБРИ ПОТОК-ВАЉЕВО
2. ПРОГРАМ ПУТОВАЊА – ПОСЕТЕ ОБЈЕКТИМА:
Вукова кућа - манастир Троноша – црква Спомен костурница Крупањ - црква
Светог Успења Пресвете Богородице (Добри поток)
3. УЛАЗНИЦЕ ЗА ОБЈЕКТЕ:
Вукова кућа
4. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ:
Циљ екскурзије, као облика образовно – васпитног рада је упознавање ученика с
појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним,
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историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.
5. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАТАК ЕКСКУРЗИЈЕ:
прoучавање објеката и појава у природи
 Уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и
друштвеним условима
 Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
 Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева
 Развијање позитивних односа према националним, културним и естетским
вредностима, спортским потребама и навикама, развијање позитивних
социјалних односа
6. САДРЖАЈИ КОЈИМ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
Упознавање ученика са једном од најстаријих цркава у Подрињу Добропоточком црквом, њеном историјом и мењањем људског друштва кроз
упозназнавање предмета из 19. и 20. века који су се користили у домаћинству и који се
налазе у Музеју завичаја и богатом флором црквеног комплекса.
Упознавање ученика са манастиром Троноша, етно-парком у Тршићу, као и
Вуковом кућом у циљу очувања успомене на Вука, његово дело и нашу традицију.
7. НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ:
Учитељи и агенција
8. ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: Један дан
9. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: Мај-јун месец
10. ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ:
Директор, агенција, родитељи
11. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:
Родитељи ученика сопственим средствима
12. ПЛАН ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА
ПУТОВАЊА:

ЗА

ВРЕМЕ

Актив учитеља трећег разреда
13. БРОЈ САГЛАСНИХ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ЕКСКУРЗИЈЕ-ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА: 60 ٪од 85 ученика
ОБАВЕЗАН АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ : Да
Одељенске старешине трећег разреда:
1.Стана Исаиловић
2.Јасмина Гошњић
3.Драгица Гајић
4.Миливоје Гајић
У Ваљеву 06.09.2017.
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ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
У ШК. 2017/18. ГОДИНИ
1. РЕЛАЦИЈА ПУТИВАЊА – ПУТНИ ПРАВЦИ:
ВАЉЕВО- ЛАЗАРЕВАЦ- РИСОВАЧКА ПЕЋИНА -ТОПОЛА- ОПЛЕНАЦАРАНЂЕЛОВАЦ-ВАЉЕВО
2. ПРОГРАМ ПУТОВАЊА – ПОСЕТЕ ОБЈЕКТИМА:
Лазаревац(спомен костурница)- Рисовачка пећина- Топола(музеј устанка)Опленац(Црква светог Ђорђа)- Аранђеловац(парк)
3. УЛАЗНИЦЕ ЗА ОБЈЕКТЕ:
Топола, Опленац, Рисовачка пећина
4. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ:
Циљ екскурзије, као облика образовно – васпитног рада је упознавање ученика с
појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним,
историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.
5. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАТАК ЕКСКУРЗИЈЕ:
прoучавање објеката и појава у природи
 Уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и
друштвеним условима
 развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
 упознавање начина живота и рада људи појединих крајева
 развијање позитивних односа према националним, културним и естетским
вредностима, спортским потребама и навикама, развијање позитивних
социјалних односа
6. САДРЖАЈИ КОЈИМ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
Упознавање ученика са културно историјским наслеђем кроз обилазак цркве светог
Димитрија(спомен костурнице у Лазаревцу), обилазак историјско-меморијалног
комплекса династије Карађорђевић, обилазак археолошко палеонтолошког налазишта
из леденог доба – Рисовачке пећине, као споменика природног и културног добра од
изузетног значаја.
7. НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ:
Учитељи и агенција
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8. ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: Један дан
9. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:Мај-јун месец
10. ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ:
Директор,агенција,родитељи
11. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:
Родитељи ученика сопственим средствима
12. ПЛАН ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА
ПУТОВАЊА:

ЗА

ВРЕМЕ

Актив учитеља четвртог разреда
13. БРОЈ САГЛАСНИХ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ЕКСКУРЗИЈЕ-ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА: 60 ٪од78ученика
ОБАВЕЗАН АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ : Да
Одељенске старешине четвртог разредa:
1.Илија Исаиловић
2.Надежда Лекић
3.Славица Новаковић

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА V РАЗРЕДА
У ШК. 2017/18. ГОДИНИ
1. РЕЛАЦИЈА ПУТОВАЊА – ПУТНИ ПРАВЦИ:
Ваљево-Каона-Златибор-Mokра Гора-Дивчибаре-Ваљево
2. ПРОГРАМ ПУТОВАЊА – ПОСЕТЕ ОБЈЕКТИМА:
Златибор-Мокра Гора(Мећавник - Шарганска осмица)
3. УЛАЗНИЦЕ ЗА ОБЈЕКТЕ:
Мећавник-Шарганска осмица (вожња ћиром)
4. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ:
Циљ екскурзије као облика образовно-васпитног рада,јесте да допринесе остваривању
циљева и задатака образовања и васпитања,циљева и задатака наставних предмета,као
и непосредно упознавање са појавама и односима у природној и друштвеној средини,
са културним и историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.
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5. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАТАК ЕКСКУРЗИЈЕ:
-Продубљивање, проучавање и обогаћивање знања и искуства ученика
-Повезивање и примењивање знања и умећа
-Развијање љубави према домовини,њеној историји,култури и природним лепотама
-Неговање хуманизма,другарства и осећаја заједништва
-Успостављање непосредних односа између наставника и ученика
-Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева
-Подстицање самосталности ученика и одговорност за сопствено понашање
6. САДРЖАЈИ КОЈИМ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
Пролазак преко Каоне-Златибор(обилазак-шетња)-Mокра гора(oбилазак Мећавника и
вожња Шарганском осмицом)
7. НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ:
Разредне старешине
8. ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:1 дан
9. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:Април-мај 2017 године.
10. ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ:Туристичка агенција
11. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:Родитељи
12. ПЛАН ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА
ПУТОВАЊА:
Наставници ће током извођења екскурзије бити са ученицима

ЗА

ВРЕМЕ

13. БРОЈ САГЛАСНИХ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ЕКСКУРЗИЈЕ-ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА: 60% ученика
ОБАВЕЗАН АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ Да

У ВАЉЕВУ
01.09.2017 год.

Одељенске старешине V разреда
1.Миланка Марковић
2.Марина Кривошија
3. Зоран Вићентијевић

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА
У ШК. 2017/18. ГОДИНИ

 РЕЛАЦИЈА ПУТOВАЊА – ПУТНИ ПРАВЦИ:
Екскурзија у трајању од једног дана биће изведена на релацији:
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Ваљево– Крушедол-Сремски Карловци–Петроварадин-Нови Сад –Шабац-Ваљево

 ПРОГРАМ ПУТОВАЊА – ПОСЕТЕ ОБЈЕКТИМА:
Крушедол-Манастир Крушедол
Сремски Карловци-Митрополска резиденција,Саборна црква,Карловачка гимназија
Нови Сад-Петроварадин,Природњачки музеј

 УЛАЗНИЦЕ ЗА ОБЈЕКТЕ:ОБЕЗБЕЂУЈЕ АГЕНЦИЈА

 ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ:
Упознавање са значајним догађајима,личностима и споменицима из националне
историје,као и географским одликама Војводине.

 ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАТАК ЕКСКУРЗИЈЕ:
Подстицање патриотских и естетских осећања и формирање етичких вредности код
ученика.

 САДРЖАЈИ КОЈИМ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
Посматрање и упознавање са равничарским пределима Војводине
Обилазак манастира Крушедол
Обилазак Петроварадина-историјске чињенице
Нови Сад-упознавање са типом насеља,архитектуром и културом становништва
 НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ:РАЗРЕДНЕ
СТАРЕШИНЕ ШЕСТИХ РАЗРЕДА –
Mилошевић Ивана, Митровић Грана, Лукић Голоскоковић Славица

 ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:ЈЕДАН ДАН

 ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:МАЈ 2018.

 ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ: За техничку организацију
екскурзије задужена је агенција
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 НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:
Екскурзију финансирају родитељи

 ПЛАН ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА:
Сваки разредни старешина дежура у оквиру свог одељења
 БРОЈ САГЛАСНИХ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА: најмање 60 % ученика шестог разреда
(73 ученика шестог разреда)

ОБАВЕЗАН АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ
У ВАЉЕВУ ,
1.09.2017.

Одељенске старешине шестог разр еда:
VI1 – Милошевић Ивана
VI2 – Митровић Грана
VI3– Лукић Голоскоковић Славица

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА VII РАЗРЕДА
У ШК. 2017/18. ГОДИНИ
РЕЛАЦИЈА ПУТOВАЊА – ПУТНИ ПРАВЦИ:
Ваљево-Краљево- Жича – Врњачка Бања - Горњи Милановац - Ваљево
ПРОГРАМ ПУТОВАЊА – ПОСЕТЕ ОБЈЕКТИМА:
Путовање на путном правцу са посматрањем околине и географских карактеристика.
Долазак у Краљево (обилазак града, центра града…) .Наставак путовања до Жиче .
Наставак путовања до Врњачке Бање (обилазак саме Бање, замак Белимировић,мост
љубави, упознавање природних.културних и уметничких вредности бање). Полазак за
Ваљево са паузом . Повратак у Ваљево.
1. УЛАЗНИЦЕ ЗА ОБЈЕКТЕ:

2. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ:
Циљ екскурзије, као облика образовно – васпитног рада је упознавање
ученика с појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање
44

Годишњи план

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево

с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.
3. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАТАК ЕКСКУРЗИЈЕ:
Задаци екскурзије су:
 пручавање објеката и појава у природи
 уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и
друштвеним условима
 развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
 упознавање начина живота и рада људи појединих крајева
 развијање позитивних односа према националним, културним и естетским
вредностима, спортским потребама и навикама, развијање позитивних
социјалних односа
 схватање значаја здравља и здравих стилова живота
 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и
импресија према крају који обилазе и упознају
4. САДРЖАЈИ КОЈИМ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
Путовање на путном правцу са посматрањем околине и географских
карактеристика
 Краљево (обилазак града, центра града…)
 Жича (посета,посматрање..)
 Врњачка Бања (обилазак саме Бање, замак Белимарковић, мост љубави,
упознавање природних.културних и уметничких вредности бање)
5. НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ:
Разредне старешине седмог разреда
1. Јовановић Ерика
2. Којић Раде
3. Пецикоза Ивана
6. ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: један дан
7. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: мај-јун 2018.
8. ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ:
Изабрана туристичка агенција
9. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:
Родитељи ученика
10. ПЛАН ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ
ПУТОВАЊА:


Током екскурзије вођа пута координира појачано дежурство наставника и
изабраних дежурних ученика.
11. БРОЈ САГЛАСНИХ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ЕКСКУРЗИЈЕ-ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА: 60% ученика седмог
разреда
ОБАВЕЗАН АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ
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Одељенске старешине VII разреда
1. Јовановић Ерика
2. Којић Раде
3. Пецикоза Ивана

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА
У ШК.2017/18. ГОДИНИ
1. РЕЛАЦИЈА ПУТИВАЊА – ПУТНИ ПРАВЦИ:
Ваљево- Шабац- Хопово – Нови Сад – Суботица – Палић – Нови Сад – Шабац Ваљево
2. ПРОГРАМ ПУТОВАЊА – ПОСЕТЕ ОБЈЕКТИМА ДАНИМА:
- Ваљево (полазакиспредшколе)
-Манастир Хопово
-Нови Сад (посета ужег центра града: Трг слободе, Трг младенаца, Позоришни трг,
Милетићева, Змај Јовина, Пашићева и Дунавска улица, Дунавски парк)
-Суботица, хотел (вечера, дискотека, ноћење, доручак, обилазак Суботице и посета
Градске куће)
- Палић (обилазак језера и посета зоо врта)
-Суботица (ручак)
-Нови Сад
- Шабац
-Ваљево
3. УЛАЗНИЦЕ ЗА ОБЈЕКТЕ:
Урачунате су у цену коштања екскурзије (Градска кућа у Суботици, Зоо врт на Палићу)
4. Смештај и преноћиште: - у хотелу са___4___звездице
Пансион: на бази пуног пансиона- вечера , доручак и ручак у објекту смештаја
Организована посета дискотеци у вечерњим часовима дана.
5. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ:
Упознавање са географским и историјским карактеристикама Војводине.
6. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАТАК ЕКСКУРЗИЈЕ:
Продубљивање и проширивањезнања о културном наслеђу ових крајева, начином
живота, привредним развојем, етничким и етнографским особеностима и флором и
фауном.
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7. САДРЖАЈИ КОЈИМ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
Упознавање и разгледање природних лепота и културноисторијских споменика.
8. НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ:
Школа, туристичка агенција, родитељи, разредне старешине, стручни водич и лекар.
9. ТРАЈАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:дводневна
10. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: МАЈ 2017.
11. ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ:школа, туристичка агенција
12. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:родитељи ученика
13. ПЛАН ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ
ПУТОВАЊА:
Усклађен је са потребама извођења екскурзије уз сарадњу свих учесника који
реализују ово путовање.
14. БРОЈ САГЛАСНИХ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ЗА
ЕКСКУРЗИЈЕ-ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА: 109

ИЗВОЂЕЊЕ

ОБАВЕЗАН АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ
У ВАЉЕВУ
_27.08.2017._

Одељенске старешине _VIII_разреда
1.Нађа Маринковић
2. Биљана Марковић
3. Милош Исић
4. Драгана Асановић
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6.5.2. Настава у природи
У току шк. 2017/18. у плану је реализација наставе у природи у трајању од 7
дана. Настава ће бити изведена на планини (Златибор или Дивчибаре) у одељењима
нижих разреда која буду испунила прописане услове за извођење Наставе у природи.

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА
У ШК. 2017/18 ГОДИНИ
•

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Дивчибаре (Златибор)

• РЕЛАЦИЈА ПУТИВАЊА – ПУТНИ ПРАВАЦ:
Ваљево- Дивчибаре (Златибор)- Ваљево
•

ОБЈЕКАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ - КАТЕГОРИЈА, БРОЈ ЗВЕЗДИЦА ОБЈЕКТАТРАЖЕНИ УСЛОВИ ОБЈЕКТА
Објекат прилагођен извођењу наставе у природи
• ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
-У преподневним часовима:јутарље вежбе,доручак,шетња или спортске активности
-у подне настава прилагођена за те услове
-ручак
-настава или едукативне активности
-спортска активности,шетња,игре у природи
-вечера
--забавни програм
• ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
-очување и унапређивањездравственогстањаученика,
њиховогправилногпсихофизичког и социјалногразвоја;
- усвајањеактивног, здравог и креативногначинаживота и организовања и
коришћењаслободногвремена;
- стицањеновихзнања о непосредномприродном и друштвеномокружењу;
- развијањееколошкесвести
- социјализацијаученика и стицањеискустава у колективномживоту,
узразвијањетолеранције и одговорногодносапремасеби, другима, окружењу и
културномнаслеђу;
- организација разноврсних друштвених, спортских, ликовних и културних
активности.
• ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАТАК НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
- развијање правилног односа ученика према природи (биљкама и животињама),
- подстицање ученичког интересовања за посматрање, упознавање и доживљавање
природе, биљног и животињског света,
- развијање стваралачких и истраживачких способности ученика, креативности и
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маште,
- развијање другарства, колективног начина живота и такмичарског духа,
- неговање културе живота, рада и понашања у целодневној комуникацији ученика и
учитеља као и њихово међусобно упознавање и зближавање.
• САДРЖАЈИ КОЈИМ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
-Забавне и културне активности
-настава
-едукативни програми(квизови,предавања...)
-шетње и спортске активности у природи
•

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ:
-учитељи
-рекреатори

• ЛЕКАР, РЕКРЕАТОРИ, АНИМАТОРИ:
Лекар и рекреатор у организацијиагенције.
•

ТРАЈАЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ-БРОЈ ДАНА:
Седам дана
• ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Фебруар(март) или мај(јун)
• ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Директор.агенција,родитељи
• НАЧИН ФИНАНСИРАЊА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Родитељи личним средствима.
• ПЛАН ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Учитељисузадуженизасвојаодељења.
•

ЗА

ВРЕМЕ

БРОЈ САГЛАСНИХ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
У ПРИРОДИ-ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА:73 ученика
ОБАВЕЗАН АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ

У ВАЉЕВУ
_1.09.2017_____

Одељенскестарешине 1.разреда
1.Драгица Ђуричковић
2.Снежана Радосављевић
3.Сандра Радуловић
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ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА
У ШК. 2017/18. ГОДИНИ
1. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
1.Златибор
2. РЕЛАЦИЈА ПУТИВАЊА – ПУТНИ ПРАВАЦ:
1.Ваљево- Златибор- Ваљево
3. ОБЈЕКАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ - КАТЕГОРИЈА, БРОЈ ЗВЕЗДИЦА ОБЈЕКТАТРАЖЕНИ УСЛОВИ ОБЈЕКТА
Објекат прилагођен извођењу наставе у природи
4. ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
-У преподневним часовима:јутањре вежбе,доручак,шетња или спортске активности
-у подне настава прилагођена за те услове
-ручак
-настава или едукативне активности
-спортска активности,шетња,игре у природи
-вечера
- забавни програм
5. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
-очување и унапређивањездравственогстањаученика, њиховогправилногпсихофизичког
и социјалногразвоја;
- усвајањеактивног, здравог и креативногначинаживота и организовања и
коришћењаслободногвремена;
- стицањеновихзнања о непосредномприродном и друштвеномокружењу;
-развијањееколошкесвести
-социјализацијаученика и стицањеискустава у колективномживоту,
узразвијањетолеранције и одговорногодносапремасеби, другима, окружењу и
културномнаслеђу;
- организација разноврсних друштвених, спортских, ликовних и културних активности.
6. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАТАК НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
- развијање правилног односа ученика према природи (биљкама и животињама),
- подстицање ученичког интересовања за посматрање, упознавање и доживљавање
природе, биљног и животињског света,
- развијање стваралачких и истраживачких способности ученика, креативности и
маште,
- развијање другарства, колективног начина живота и такмичарског духа,
- неговање културе живота, рада и понашања у целодневној комуникацији ученика и
учитеља као и њихово међусобно упознавање и зближавање.
7. САДРЖАЈИ КОЈИМ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
-забавне и културне активности
-настава
-едукативни програми(квизови,предавања, радионице...)
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-шетње и спортске активности у природи
8. НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ:
-учитељи
-рекреатори
9. ЛЕКАР, РЕКРЕАТОРИ, АНИМАТОРИ:
Лекар и рекреатор у организацијиагенције.
10. ТРАЈАЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ-БРОЈ ДАНА:
Седам дана
11. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Mај(јун)
12. ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Директор, агенција,родитељи
13. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Родитељи личним средствима.
14. ПЛАН ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Учитељисузадуженизасвојаодељења.

ЗА

ВРЕМЕ

15. БРОЈ САГЛАСНИХ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
У ПРИРОДИ-ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА: 60% од 75 ученика
16. ОБАВЕЗАН АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ
У ВАЉЕВУ
21.08.2017.

Одељенске старешине 2.разреда
1.Зорица Митрић
2.Душица Крунић
3.Биљана Милутиновић

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА
У ШК. 2017/18. ГОДИНИ
1. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ: Златибор

2. РЕЛАЦИЈА ПУТИВАЊА – ПУТНИ ПРАВАЦ:
Ваљево- Златибор- Ваљево
3. ОБЈЕКАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ - КАТЕГОРИЈА, БРОЈ ЗВЕЗДИЦА ОБЈЕКТАТРАЖЕНИ УСЛОВИ ОБЈЕКТА
Објекат прилагођен извођењу наставе у природи
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4. ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
-У преподневним часовима: јутарње вежбе, доручак, шетња или спортске активности
-у подне настава прилагођена за те услове
-ручак
-настава или едукативне активности
-спортска активности, шетња, игре у природи
-вечера
--забавни програм
5. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
-очување и унапређивање здравственог стања ученика, њиховог правилног
психофизичког и социјалног развоја;
- усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења
слободног времена;
- стицање нових знања о непосредном природном и друштвеном окружењу;
- развијање еколошке свести
- социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање
толеранције и одговорног однос апрема себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
- организација разноврсних друштвених, спортских, ликовних и културних активности.
6. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАТАК НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
- развијање правилног односа ученика према природи (биљкама и животињама),
- подстицање ученичког интересовања за посматрање, упознавање и доживљавање
природе, биљног и животињског света,
- развијање стваралачких и истраживачких способности ученика, креативности и
маште,
- развијање другарства, колективног начина живота и такмичарског духа,
- неговање културе живота, рада и понашања у целодневној комуникацији ученика и
учитеља као и њихово међусобно упознавање и зближавање.
7. САДРЖАЈИ КОЈИМ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
-Забавне и културне активности
-настава
-едукативни програми(квизови,предавања...)
-шетње и спортске активности у природи
8. НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ:
-учитељи
-рекреатори
9. ЛЕКАР, РЕКРЕАТОРИ, АНИМАТОРИ:
Лекар и рекреатор у организацији агенције.
10. ТРАЈАЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ-БРОЈ ДАНА:
Седам дана
11. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
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Mај(јун)
12. ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Директор.агенција,родитељи
13. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Родитељи личним средствима.
14. ПЛАН ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Учитељи сузадужени за своја одељења.

ЗА

ВРЕМЕ

15. БРОЈ САГЛАСНИХ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
У ПРИРОДИ-ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА: 60% од 85 ученика
ОБАВЕЗАН АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ
Одељенске старешине 3.разреда:
1.Стана Исаиловић
2.Јасмина Гошњић
3.Драгица Гајић
4.Миливоје Гајић
У Ваљеву 06.09.2017.

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА
У ШК. 2017/18. ГОДИНИ
1. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ: Златибор

2. РЕЛАЦИЈА ПУТИВАЊА – ПУТНИ ПРАВАЦ:
Ваљево- Златибор- Ваљево
3. ОБЈЕКАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ - КАТЕГОРИЈА, БРОЈ ЗВЕЗДИЦА ОБЈЕКТАТРАЖЕНИ УСЛОВИ ОБЈЕКТА
Објекат прилагођен извођењу наставе у природи
4. ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
-У преподневним часовима:јутарље вежбе,доручак,шетња или спортске активности
-у подне настава прилагођена за те услове
-ручак
-настава или едукативне активностиа
-спортска активности,шетња,игре у природи
-вечера
--забавни програм
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5. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
-очување и унапређивње здравственог стања ученика, њиховог правилног
психофизичког и социјалног развоја;
- усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења
слободног времена;
- стицање нових знања о непосредном природном и друштвеном окружењу;
- развијање еколошке свести
- социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
- организација разноврсних друштвених, спортских, ликовних и културних активности.
6. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАТАК НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
- развијање правилног односа ученика према природи (биљкама и животињама),
- подстицање ученичког интересовања за посматрање, упознавање и доживљавање
природе, биљног и животињског света,
- развијање стваралачких и истраживачких способности ученика, креативности и
маште,
- развијање другарства, колективног начина живота и такмичарског духа,
- неговање културе живота, рада и понашања у целодневној комуникацији ученика и
учитеља као и њихово међусобно упознавање и зближавање.
7. САДРЖАЈИ КОЈИМ СЕ ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ ОСТВАРУЈУ:
-Забавне и културне активности
-настава
-едукативни програми(квизови,предавања...)
-шетње и спортске активности у природи
8. НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ:
-учитељи
-рекреатори
9. ЛЕКАР, РЕКРЕАТОРИ, АНИМАТОРИ:
Лекар и рекреатор у организацијиагенције.
10. ТРАЈАЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ-БРОЈ ДАНА:
Седам дана
11. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Mај(јун)
12. ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Директор.агенција,родитељи
13. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Родитељи личним средствима.
14. ПЛАН ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ:
Учитељи су задужени за своја одељења.

ЗА

ВРЕМЕ
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15. БРОЈ САГЛАСНИХ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
У ПРИРОДИ-ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА: 60% од 78. ученика
ОБАВЕЗАН АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ
Одељенске старешине 4.разреда
1.Илија Исаиловић
2.Надежда Лекић
3.Славица Новаковић
У Ваљеву 06.09.2017.
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6.6. Дан отворених врата
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА/УЧИТЕЉА
Исаиловић Илија
Новаковић Славица
Лекић Нада
Снежана Радосављевић
Радуловић Сандра
Ђуричковић Драгица
Митрић Зорица
Крунић Душица
Милутиновић Биљана
Гајић Драгица
Гајић Миливој
Исаиловић Стана
Гошњић Јасмина
Марковић Биљана
Кривошија Марина
Асановић Драгана
Марковић Миланка
Живковић Милица
Вилотић Блаженка
Глушац Олга
Ристановић Биљана
Mитровић Грана

ТЕРМИН
Четвртак 1.смена 12:20-13:30, 2. Смена 18:30-19:10
Четвртак 12:30 -14
1.смена четвртак 12:30-13:15, 2.смена 18:30-19:10
Среда 1. Смена 12:30-13:15, 2.смена 18:30-19:10
Понедељак 1. Смена 12:30-13:15, 2.смена 18:30-19:10
Понедељак 1. Смена 12-13:30, 2.смена 18:35-19:10
Уторак 1. Смена 12:30-13:30, 2.смена 18:30-19:10
Уторак 1. Смена 12:30-13:30, 2.смена 18-19
Уторак 1. Смена 12:30-13:30, 2.смена 18:30-19:15
Понедељак 4. час
Понедељак 3.час у обе смене
Среда 1. Смена 12:30-13:30, 2.смена 18:30-19:10
Среда 1. Смена 12:30-13:15, 2.смена 18:30-19:15
Среда 1.смена 10-11 , 2.смена 16-17
Уторак 4. час
Петак, плава смена 4. Час
Уторак, црвена смена, 2. Час
Среда, 5. час
Понедељак, 3. час
Петак, 2. Час
Понедељак 1.смена 9:30-10, 2. смена 15:30-16
Уторак 3. час
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Среда, 13:15
Петак, 3. Час плава смена
Петак, црвена смена 5. час

Нађа Маринковић

Уторак, плава смена 4.час

Крстић Гојко

Четвртак, 4. час плава смена

Вићентијевић Зоран
Мандић Драган
Лукић Голоскоковић Славица
Јовановић Ерика
Јовановић Снежана
Бојиновић Мија

Уторак плава смена, 2.час
Четвртак, 4. час плава смена
Петак, 2. час плава смена
Среда 2. Час
Среда 11:40
Уторак, 13:35-14

Миљана Ранђеловић

среда 4. Час плава смена

Ивана Милошевић

Понедељак, црвена смена 2. Час

Ивана Пецикоза

Уторак, плава смена 4. Час

Исић Милош

Понедељак, 3. Час плава смена

Симић Немања

Среда, 4. час

Ана Николић

Петак 2. Час, уторак 3. Час плава смена

Ксенија Мутић

четвртак плава смена 2.час

Спасојевић Здравко

Уторак 5.час плава смена

Арсенић Биљана

Среда, црвена смена 5. час

Ристић Мирјана

Понедељак, 6. час плава смена
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7.ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
7.1. Наставни план за први циклус
Ред.
број

А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

1.

ПРВИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

Српски језик __________
језик1

5

180

5

180

5

180

5

180

2.

Српски језик2

2

72

2

72

3

108

3

108

3.

Страни језик

2

72

2

72

2

72

2

72

4.

Математика

5

180

5

180

5

180

5

180

5.

Свет око нас

2

72

2

72

-

-

-

-

6.

Природа и друштво

-

-

-

-

2

72

2

72

7.

Ликовна култура

1

36

2

72

2

72

2

72

8.

Музичка култура

1

36

1

36

1

36

1

36

9.

Физичко васпитање

3

108

3

108

3

108

3

108

УКУПНО: А

1921*

684756*

2023*

720828*

20-23*

720-828*

20-22* 720-792*

Ред. Б. ИЗБОРНИ
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ3
1.

Верска настава/
Грађанско васпитање4

1

36

1

36

1

36

1

36

2.

Народна традиција

1

36

1

36

1

36

1

36

3.

Рука у тесту - Откривање
света

1

36

1

36

1

36

1

36

4.

Чувари природе

1

36

1

36

1

36

1

36

5.

Лепо писање

1

36

-

-

-

-

-

-

6.

Од играчке до рачунара

1

36

1

36

1

36

1

36

7.

Матерњи језик са
елементима нац културе

2

72

2

72

2

72

2

72

УКУПНО:Б

2-3*

72-108*

2-3*

72-108*

2-3*

72-108*

2-3*

72-108*

УКУПНО: А+Б

2124*

756864*

22-25* 792-900*

2226*

792936*

22-26*

792-936*

_____________
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Назив језика националне мањине када се настава реализује у школама на том матерњем
језику.
2
Реализује се у школама где се настава одржава на матерњем језику националне мањине.
3
Школа је дужна да са листе изборних наставних предмета, поред обавезних изборних
наставних предмета, понуди још три изборна, од којих ученик бира један предмет према својим
склоностима.
4
Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставих предмета и изучава га до краја
првог циклуса.
* Број часова за ученике припаднике националних мањина.
1

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују
обавезни и изборни наставни предмети

Ред. ОБЛИК ОБРАЗОВНОброј
ВАСПИТНОГ РАДА

ПРВИ РАЗРЕД
нед.

год.

2124*

756864*

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД
нед.

год.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

2226*

792-936*

22-26*

792936*

1.

Редовна настава

2.

Допунска настава

1

36

1

36

1

36

1

36

3.

Додатни рад

-

-

-

-

-

-

1

36

Ред.
број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

1.

Час одељенског
старешине

2.

Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности

3.

Екскурзија

22-25* 792-900*

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

36

1

36

1

36

1

36

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-3 дана
годишње

1-3 дана годишње

1-3 дана
годишње

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

1-3 дана годишње
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7.2. Наставни план за други циклус основног образовања и
васпитања
Током шк. 2017/18. год. ученици 5. разреда похађаће наставу у складу са
Правилником о измени Правилника о наставном плану за други циклус основног
образовања и васпитања и наставном Програму за 5. разред основног образовања и
васпитања. У табели која следи приказани су наставни планови за 5. и 6. разред , стим
што се почев од шк. 2017/2018 године примењује за 5. разред, а од 2018/19. год. ће се
примењивати за 6. разред.
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ШЕСТИ
РАЗРЕД

СЕДМИ
РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

год.

нед.

год.

нед.

год.

4

144

4

144

4

136

3

3

108

3

108

2

68

Страни језик

2

2

72

2

72

2

68

4.

Ликовна култура

2

1

36

1

36

1

34

5.

Музичка култура

2

1

36

1

36

1

34

6.

Историја

1

2

72

2

72

2

68

7.

Географија

1

2

72

2

72

2

68

8.

Физика

-

2

72

2

72

2

68

9.

Математика

4

4

144

4

144

4

136

10.

Биологија

2

2

72

2

72

2

68

11.

Хемија

-

-

-

2

72

2

68

12.

Техничко и
информатичко
образовање

2

2

72

2

72

2

68

13.

Физичко васпитање

2

2

72

2

72

2

68

Ред.
број

А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

1.

Српски језик
________________ језик1

5

2.

Српски језик2

3.

УКУПНО: А

нед. нед.

2423- 27*
26*

864972*

26- 936- 2629* 1044* 28*

884952*

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ
Ред.
НАСТАВНИ
број
ПРЕДМЕТИ
1

Верска настава/Грађанско
васпитање3

1

1

36

1

36

1

34

2.

Страни језик4

2

2

72

2

72

2

68

3.

Физичко васпитање –
изабрани спорт5

1

1

36

1

36

1

34

4

4

144

4

144

4

136

УКУПНО: Б
УКУПНО: А + Б

27- 28- 1008- 30- 1080- 30- 102030* 31* 1116* 33* 1188 32* 1088*
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1

Чувари природе

1

1

36

-

-

2.

Свакодневни живот у
прошлости

1

1

36

1

36

1

34

3.

Цртање, сликање и
вајање

1

1

36

1

36

1

34

4.

Хор и оркестар

1

1

36

1

36

1

34

5.

Информатика и
рачунарство

1

1

36

1

36

1

34

6.

Матерњи језик са
елементима националне
културе

2

2

72

2

72

2

68

7.

Шах

1

1

36

1

36

1

34

8.

Домаћинство

-

-

-

1

36

1

34

УКУПНО: B

12*

12*

3672*

12*

3672*

1-2*

3468*

УКУПНО: А + Б + В

28- 29- 1044- 31- 1116- 31- 105431* 32* 1152* 34* 1224* 33* 1122*

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на
матерњем језику националне мањине.
2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне
мањине.
* Број часова за ученике припаднике националних мањина
3 Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја другог
циклуса.
4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим
кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса
5 Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године
6 Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још
најмање четири изборна предмета са листе В, за сваки разред, од којих ученик бира
један предмет, према својим склоностима, на почетку школске год
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују
обавезни и изборни наставни предмети

Ред.
број

ОБЛИК
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ
РАДА

ШЕСТИ
РАЗРЕД
нед.

год.

СЕДМИ
РАЗРЕД
нед.

ОСМИ
РАЗРЕД

год.

нед.

год.

29- 1044- 31- 1116- 31- 105432* 1152* 34* 1224* 33* 1122*

1.

Редовна настава

2.

Допунска настава

1

36

1

36

1

34

3.

Додатни рад

1

36

1

36

1

34

Ред.
број

1.

ШЕСТИ
СЕДМИ
ОСМИ
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
РАЗРЕД
РАЗРЕД
РАЗРЕД
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА нед. год. нед. год. нед. год.
Обавезне
ваннаставне
активности
Час одељењског
старешине

2.

1

36

1

36

1

34

Друштвене, техничке,
хуманитарне,
спортске и културне
активности

1-2

3672

1-2

3672

1-2

3468

Екскурзија

До 2 дана
годишње

Слободне
активности

До 2 дана
годишње

До 3 дана
годишње
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7.3. Подела предмета на наставнике
Ред.
бр.
1.

Презиме и име
Наставника
Марковић Биљана

Раз.
стар.
8-2

Наставна
област
Српски
језик
Српски
језик

Разред и одељење у
којима предаје
5-1, 6-1, 8-1,8-2

2.

Кривошија Марина

5-2

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

18

3.

Асановић Драгана

8-4

Српски
језик
Немачки
језик
Немачки
језик
Eнглески
језик
Eнглески
језик
Eнглески
језик

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

20

4.

Марковић Миланка

5-1

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

18

5.

Ана Николић

/

6.

Глушац Олга

/

14

Математика

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

7.

Живковић Милица

8.

Вилотић Блаженка

/

9.

Милошевић Ивана

6-1

10. Пецикоза Ивана

7-3

Математика

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

20

11. Исић Милош

8-3

Математика

6-3,7-1, 8-1, 8-3

16

12. Младеновић Маја

/

Биологија

20

13. Шијачић Мирјана

/

Биологија

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

14. Крстић Гојко

/

Хемија

14

15. Маринковић Нађа

8-1

Физика

16. Митровић Грана

6-2

Географија

17. Ристановић Биљана
18. Којић Раде

/
7-2

Географија
Историја

19. Вићентијевић Зоран

5-3

ТТ ТИО
информати
ка
ТТ ТИО
информати
ка
Ликовна
култура

7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2,
8-3,8-4
6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2,
7-3, 8-1, 8-2, 8-3,8-4
5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1,
7-2,7-3 8-1, 8-2, 8-3,
8-4
5-3, 6-3
5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1,
7-2,7-3, 8-1, 8-2, 83,8-4
5-1, 5-2,5-3, 6-2, 7-1,
7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3
5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3,
7-1,7-2,7-3,8-4(2
групе)
5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2,
6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1,

20

20. Aрсенић Биљана

/

21. Мандић Драган

/

Фонд
час.

17

8

20
18
16

4

20
20

3
20

20

15
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22. Миљана Ранђеловић

/

23. Јовановић Ерика

7-1

24. Лукић Славица

6-3

25. Ђуковић Матић Светлана

/

26. Мутић Ксенија

/

27. Ристић Маријана
28. Јовановић Снежана

Музичка
култура
Физичко
васпитање
Физичко
васпитање
историја

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

16

12
14
3

Ликовна
8-3
култ
Биологија
7-3
Информати 5-1
ка

1
2
2

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Ред.
бр.
1.

Презиме и име
наставника
Ана Николић

2.
Биљана Марковић
3.

Јовановић Ерика

4.

Лукић Славица

5.

Симић Немања

6.

Јовановић Снежана

7.

Бојиновић Мија

8.

Спасојевић Здравко

9.
Ивана Милошевић

Наставна
област
Грађанско
васпитање

Грађанско
васпитање
Изабрани
спорт
Изабрани
спорт
Изабрани
спорт
Информатика
и
раучунарство
Верска
настава
Верска
настава
Чувари
природе

Разред и одељење
у којима предаје
Група 1:
6-1+6-2
Група 2:
6-3
Група 3:
8-3 + 8-4
Група 1:
5-2 + 5-3
Група 2:
7-1
5-1, 6-1,6-2, 6-3
7-1, 7-2, 8-1, 8-2
6-2, 6-3

Фонд
час.
3

2

8
2

7-3, 8-3,8-4

3

Групе у
7-1, 7-2, 7-3,
8-1, 8-2, 8-3, 8-4
1-1,1-3,2-1,2-2,2-3,33,3-4,4-1,4-2,4-3,51,5-2,5-3,6-1,6-2,73,8-1,8-2,8-3,8-4
1-2,3-1,3-2,6-3,7-1,7-2

14

6-1, 6-2, 6-3

3

20

6
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Слободна
наставна
активност 5.
Разред Чувари
природе

5-1, 5-2, 5-3

3
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7.4. Преглед 40-точасовне структуре радних обавеза наставног особља
Разредна настава
НАПОМЕНА: Годшњи фонд часова појединих облика рада се добија када се недељна задужења помноже са 36 (колико има наставних седмица)

Остали облици рада

Непосредни рад са ученицима

Радосављевић
Снежана
Радуловић
Сандра
Ђуричковић
Драгица
Митрић Зорица
Крунић
Душица
Милутиновић
Биљана
Гајић Драгица
Гајић Миливој
Исаиловић
Стана
Гошњић
Јасмина
Исаиловић
Илија
Новаковић
Славица
Лекић Надежда

Редовна
Настава

Изборни
Предмет

Допунска

Додатна

ЧОС

17

1

1

2

17

1

1

17

2

18
18

Остало

Укупно

Свега

Припрема
За
Рад

Стр.
Усавр.

Култ.
Јавна
Дел.
ИДеч.
Орг.

Дежу
Рство

Рад
Са
Роди
Тељима

Админ.
Послови

Остали
Послови

свега

1

22

12

1

1

1

1

1

1

18

40

2

1

22

12

1

1

1

1

1

1

18

40

1

1

1

22

12

1

1

1

1

1

1

18

40

1
1

1
1

2
2

1
1

23
23

12
12

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

17
17

40
40

18

1

1

2

1

23

12

1

1

1

1

1

17

40

18
18
18

1
1
1

1
1
1

2
2
2

1
1
1

23
23
23

12
12
12

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

17
17
17

40
40
40

18

1

1

2

1

23

12

1

1

1

1

1

17

40

18

1

1

1

2

1

24

12

1

1

1

1

16

40

18

1

1

1

2

1

24

12

1

1

1

1

16

40

18

2

1

1

1

1

24

12

1

1

1

1

16

40

ДТХСК
Актив.

68

Годишњи план

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево

ПРЕГЛЕД 40-ТОЧАСОВНЕ СТРУКТУРЕ РАДНИХ ОБАВЕЗА НАСТАВНОГ ОСОБЉА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ШК. 2017/18. ГОД.

Презиме
и име
Разр
Стар.

Редов
Наст

Об
.
Из
бо
р

Из
бо
р.
пр
ед
.

Доп
у
нска

Дод
а
тна

ДТХ
СК
Сл.
Актив

ЧО
С

хо
р

Укупно
Н
Г

Остали облици рада

Непосредни рад са ученицима
%
рад
а

Свега

1

Оста
Ло
Припр.
наст.
такмиче
ња
1

Припре
ма
За
Рад

Стр.
Уса
вр.

100

24

12

Култ.
Јавна
Дел. И
Деч.
Орг.

Дежу
Рство

Рад
Са
Роди
Тељи
ма

Адми
н.
Посл
ови

Замена
Час
И
Остали
Послови

свега

1

1

1

1

16

40

1440

Асановић
Драгана

8-4

20

1

1

Кривошија
Марина

5-2

18

1

1

2

1

1

100

24

12

1

1

1

1

16

40

1440

Марковић
Биљана

8-2

17

2

1

1

1

1

1

100

24

12

1

1

1

1

16

40

1440

Милошевић
Ивана

6-1

16

3

1

1

1

2

100

24

12

1

1

1

1

16

40

1440

1

1

1

100

24

10

1

2

1

2

16

40

1440

2

1

100

24

12

1

1

1

1

16

40

1440

1

100

24

12

1

16

40

1440

2

100

24

12

1

16

40

1440

Младеновић
Маја

20

1

Живковић
Савић
Милица
Пецикоза
Ивана

20

1

20

1

1

18

1

1

Вилотић
Блаженка

7-3

1

2

1

1

1

1

1

1
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Стар.
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Наст
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О
б.
И
зб
ор

Из
бо
р.п
ред
.

14

Доп
у
нска

Дод
а
тна

ДТХ
СК
Актив

1

1

1

1

1

ЧоС

хо
р

Оста
Ло
Припр.
наст.
такмиче
ња
2

%
рад
а

Свега

Припре
ма
За
Рад

Стр.
Уса
вр.

Култ.
Јавна
Дел. И
Деч.
Орг.

Дежу
Рство

80

19

9

1

1

1

56

13

6

1

1

1

Рад
Са
Роди
Тељи
ма

Адми
н.
Посл
ови

Замена
Час
И
Остали
Послови

свега

1

Укупно

Н

Г

13

32

1152

9

22

792

16

40

1440

Глушац Олга
Николић
Ана

8

3

Марковић
Миланка

5-1

18

1

1

Којић Раде

7-2

20

1

20

1

Митровић
Грана

6-2

Ристановић
Биљана

3

Шијачић
Мирјана

4

1

1

1

2

100

24

12

1

1

1

1

100

24

10

1

1

1

1

100

24

10

1

15

3

1

1

20

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

40

1440

1

1

1

1

1

16

40

1440

1

3

6

180

1

3

8

288
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Име и
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Разр
Стар.

Редов
Наст
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О
б.
И
зб
ор

Из
бо
р.п
ред
.

14

Доп
у
нска

Дод
а
тна

1

1

ДТХ
СК
Актив

ЧоС

хо
р

Оста
Ло
Припр.
наст.
такмиче
ња

%
рад
а

Свега

Припре
ма
За
Рад

Стр.
Уса
вр.

1

70

2

1

2

Култ.
Јавна
Дел. И
Деч.
Орг.

Дежу
Рство

Рад
Са
Роди
Тељи
ма

Адми
н.
Посл
ови

17

9

1

100

24

10

1

1

1

1

1

2

100

24

10

1

1

1

1

1

100

24

10

1

1

1

1

1

75

18

8

1

2

1

80

19

8

1

1

1

10

2+1

1

1

100

24

10

1

Замена
Час
И
Остали
Послови

свега

Укупно

Н

Г

11

28

1008

1

16

40

1440

1

1

16

40

1440

1

1

16

40

1440

12

30

1080

13

32

1152

2

4

144

16

40

1440

1

Крстић Гојко
Арсенић
Биљана
Вићентијеви
ћ Зоран

20

5-3

20

8-1

20

1

1

1

1

Маринковић
Нађа
15

2

16

2

Мандић
Драган
Ранђеловић
Миљана
Симић
Немања
Јовановић
Ерика

1

2+
1
6-1

12

8

1

1

2

1

1 сала

2

1

1

1
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Стар.

Јовановић
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ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево
О
б.
Из
бо
р

2

Из
бо
р.п
ре
д.

Доп
у
нска

Дод
а
тна

ДТХ
СК
Актив

ЧО
С

хо
р

Оста
Ло
Припр.
наст.
такмиче
ња

14

%
рада

80

Бојиновић
Мија

20

90

Спасојевић
Здравко

6

40

Исић Милош

8-3

16

Славица
Лукић

6-3

14

Ђуковић
Матић
Светлана
Ксенија
Мутић

Свега

1

1

1

Култ.
Јавна
Дел. И
Деч.
Орг.

Дежу
Рство

8

1

2

1

24

12

1

80

17

10

1

3

15

3

1

1

1

5

1

1

1

4

Стр.
Уса
вр.

100

2

1

16

Припре
ма
За
Рад

1

Рад
Са
Роди
Тељи
ма

Адми
н.
Посл
ови

Замена
Час
И
Остали
Послови

свега

2

2

Укупно

Н

Г

16

32

1152

1

1

1

16

40

1440

1

1

1

15

32

1152

3

6

216

1

2

72

1

* За наставнике верске наставе остало према решењу Епархије Ваљевске.
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7.5. О.Ш. „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ - РАСПОРЕД ЧАСОВА – плава смена 2017./2018.
Ппнедељак

Кривошија Марина

срп.

Асановић Драгана

срп.

Вилотић Блаженка

енг.

Глушац Олга

енг.

Мандић Драган

лик.

Ранђеловић Миљана

муз.

Којић Раде

ист.

Ђуковић М. Светлана

ист.

Митровић Грана

геп.

Ристановић Биљана

геп.

Пецикоза Ивана

мат.

Исић Милош

мат.

Маринковић Нађа

физика

Младеновић Маја

бип.

Ристић Маријана

бип.

Крстић Гојко

хем.

Вићентијевић Зоран

ТИО

Арсенић Биљана

ТИО

1

2

3

4

62

53

63

52

Утпрак
5

6

1

2

3

62

52

63

83

83

84

4

Среда
5

6

53
73

1

2

3

53

52

62

83

84

84

4

73

Четвртак
5

6

1

2

3

4

53

63

52

62

Петак
5

73

84

53

84

73

52

62

73

84

83

83

62

53

52

3

63

53

52

84

73

84

73

84
52

63

62

73

53

83
84

4

5

6

83

62

53

63

73

62

84

53

62

52

84

53

73

52

83

53

63
73

63

63

83
63

53

52

2

83
63

52

1

73

83
52

6

62

83

73

83

84

62

63
62

53

52

84

53

73

73

63
84

73

84

62

53

83

52

84

63

53

53

52

62

84

83

63

63

63

83

84

62

73

52

83

63

62

73

52

62

53

73

63

62

62

52

83

83

84
83

63

84

73

73

73

73

73

53

73

84

62

62

62

62

83

73

84
53

84

84

52

52

83
53

52
63

63

73
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Јовановић Ерика

физичк
п
физичк
п
физичк
п

Марковић Миланка

нем.

Николић Ана

нем.

Мутић Ксенија

лик.

Голоскоковић Л. Славица
Симић Немања

84

73

83

63

52

53

62
84

63

83

53

63

73

84

83

73

52

53

83

62

52

63

53

83

5

6

73

62
52

84

62

52
63

62

84

53

73

83

О.Ш. „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ - РАСПОРЕД ЧАСОВА – црвена сменa 2017./2018.
Ппнедељак

Марковић Биљана

срп.

Асановић Драгана

срп.

Вилотић Блаженка

енг.

Мандић Драган

лик.

Ранђеловић Миљана

муз.

Којић Раде

ист.

Митровић Грана

геп.

Исић Милош

мат.

Милошевић Ивана

мат.

Маринковић Нађа

физика

Младеновић Маја

бип.

1

2

3

4

81

82

51

61

71

71

72

72

51

81
72

82
81

Утпрак
5

6

71

72

82

61

1

2

3

81

61

82

51

4

82

82

61

81

51

61

72

6

51

1

2

81

51

3

4

71
82
72

51

5

72

71

72

Среда

61

82

72

81

81

61

71

51

51

1

2

3

82

51

61

72

72

61

81

71
61

82

81

4

71

81

Петак
5

6

72
71

61

72

51

81

61

51

61

61

82

82

82

2

3

61

82

81

4

51

61

82

81

71

72

82

81

81

81
51

72

82

82

1

71

81
51

61

6

72

71
71

5

51

71
71

Четвртак

61

71

81

51

61

82

51
72

71

71

51

61

72

82

81
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Шијачић Мира

бип.

Ристић Маријана

бип.

Крстић Гојко

хем.

Вићентијевић Зоран

ТИО

Арсенић Биљана

ТИО

Јовановић Снежана

Јовановић Ерика

инф.
физичк
п
физичк
п
физичк
п

Марковић Миланка

нем.

Николић Ана

нем.

Мутић Ксенија

лик.

Голоскоковић Л. Славица
Симић Немања

71

61

61

71

71

71

71

81

51

81

82

71

81

72

72

72

51

51

72

72

51

51

71

61

82

72

72

81

71

82

82

51

61

72

81

72

82

51

71

72

61

71

82

51

82

51

72

71

81

61

51

61

82

71

81

81

82

51

72

71
81

72

75
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ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ - РАСПОРЕД ЧАСОВА – разредна настава 2017/2018
ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

2

3

4

5

I1

Еј

Сј

Фв

Мм

I2

Сј

Мм

Сон

I3

Сј

Мм

II 1

Сј

II2

6

СРЕДА

1

2

3

4

5

Са

Сј

Мм

Сон

Лк

Фв

Дн

Еј

Мм

Сј

Мк

Фв

Дн

Мм

Еј

Еј

Мм

Фв

Са

Мм

Сј

Мм

Сон

Фв

Са

II3

Сј

Мм

Вн

Фв

III1

Сј

Фв

Мм

III2.

Сј

Мм

III3.

Сј

III4

6

ЧЕТВРТАК

1

2

3

4

5

Дн

Еј

Сј

Мм

Мк

Мк

Вн

Сј

Мм

Фв

Сј

Лк

Чос

Сј

Мм

Сј

Сон

Мк

Фв

Сј

Мм

Сј

Еј

Фв

Дн

Са

Мм

Сј

Сон

Еј

Дн

Еј

Дн

Мм

Сј

Пд

Чп

Мк

Еј

Фв

Са

Мм

Сј

Фв

Пд

Мм

Мк

Пд

Вн

Мм

Сј

Фв

Сј

Мм

Фв

Пд

Чос

Са

Мм

Сј

IV1

Сј

Мм

Мк

Фв

Дн

Са

Мм

Новаковић
Славица

IV2

Сј

Мм

Пд

Мк

Фв

Лекић Нада

IV3

Сј

Мм

Пд

Фв

Дн

Радосављевић
Снежана
Радуловић
Сандра
Ђуричковић
Драгица
Митрић
Зорица
Крунић
Душица
Милутиновић
Биљана
Гајић
Драгица
Гајић
Миливој
Исаиловић
Стана
Гошњић
Јасмина
Исаиловић
Илија

1

ПЕТАК

1

2

3

4

5

Фв

Мм

Сј

Сон

Фв

Сон

Са

Мм

Еј

Сј

Сон

Фв

Са

Еј

Мм

Еј

Мм

Чос

Вн

Мм

Сј

Мм

Сон

Фв

Фв

Са

Сј

Мм

Фв

Лк

Лк

Са

Сј

Мм

Фв

Еј

Дн

Сј

Мм

Еј
Сон

Чп

Чос

Сј

Мм

Мк

Вн

Еј

Сј

Сј

Еј

Пд

Фв

Сј

Мм

Лк

Лк

Дн

Мм

Вн
Гв

Сј

Лк

Лк

Чос

Са

Са

6

1

2

3

4

5

Чос

Сј

Мм

Вн

Чп

Са

Лк

Чос

Сј

Мм

Фв

Чп

Са

Сј

Фв

Вн

Сј

Мм

Сон

Чп

Сј

Сон

Фв

Дн

Сј

Мм

Лк

Лк

Мм

Сј

Еј

Мк

Вн

Сј

Мм

Лк

Лк

Чп

Мм

Сј

Сон

Мк

Чп

Сј

Мм

Еј

Фв

Чос

Са

Мм

Вн

Сј

Пд

Фв

Сј

Мм

Лк

Лк

Чос

Лк

Лк

Вн

Сј

Мм

Фв

Чос

Мм

Сј

Мк

Пд

Чп

Пд

Фв

Дн

Мм

Сј

Фв

Еј

Са

Сј

Мм

Лк

Лк

Еј

Мм

Фв

Лк

Лк

Мм

Сј

Пд

Чп

Дн

Сј

Мм

Фв

Еј

Са

Сј

Мм

Лк

Лк

Са

Мм

Сј

Пд

Фв

Ир

Сј

Мм

Еј

Вн

Чос

Сј

Фв

Мм

Еј

Дн

Сј

Мм

Пд

Еј

Ир

Сј

Вн

Мм

Фв

Чос

Сј

Мм

Еј

Фв

Чос

Мм

Сј

Пд

Мк

Дн

Сј

Мм

Фв

Чп

Еј

Са

6

Легенда:
Сј – српски језик ; Мм – математика ; Еј – енглески језик ; Лк – ликовна култура ; Мк – музичка култура ; Фв – физичко васпитање ;
Сон – свет око нас ; Пд – природа и друштво ; Вн – верска настава ; Гв – грађанско васпитање ; Чос – час одељенског старешине ;
Са – слободне активности ; Чп – чувари природе; Ир – од играчке до рачунара ;
Дн – допунска – додатна настава ;
76
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РАСПОРЕД ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО
Плава смена(7-3, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4)
Црврна смена(5-1, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2)
Када је плава смена пре подне
8.00
НЕПАРНА
1

8.50
2

10.00
3

10.50
4

11.40
5

ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК

8-4

СРЕДА

12.30
6

Када је црвена смена пре подне
8.00
8.50
ПАРНА
1
2

5-1

7-3

8-4

8-4

8-4

8-1

8-1

8-3

8-3

8-3

7-2

7-3

ПОНЕДЕЉАК

7-2

10.00
3

10.50
4

11.40
5
5-1

14.00
1

5-1

ЧЕТВРТАК
ПЕТАК

13.15
7

12.30
6

13.15
7

14.00
1

14.50
2

16.00
3

16.50
4

17.40
5

18.30
6

16.00
3

16.50
4

17.40
5

18.30
6

7-3
8-3
7-3

14.50
2

5-1

7-1

7-1

УТОРАК

7-2

7-2

8-2

8-2

СРЕДА

8-1

8-1

8-2

8-2

ЧЕТВРТАК

7-1

7-1

ПЕТАК

Снежана Јовановић
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7.6. Одељењске старешине
БР.

РАЗРЕД/ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

1.

1-1

Радосављевић Снежана

2.

1-2

Радуловић Сандра

3.

1-3

Ђуричковић Драгица

4.

2-1

Митрић Зорица

5.

2-2

Крунић Душица

6.

2-3

Милутиновић Биљана

7.

3-1

Гајић Драгица

8.

3-2

Гајић Миливој

9.

3-3

Исаиловић Стана

10.

3-4

Гошњић Јасмина

11.

4-1

Исаиловић Илија

12.

4-2

Новаковић Славица

13.

4-3

Лекић Надежда

14.

5-1

Марковић Миланка

15.

5-2

Кривошија Марина

16.

5-3

Вићентијевић Зоран

17.

6-1

Милошевић Ивана

18.

6-2

Митровић Грана

19.

6-3

Лукић Славица

20.

7-1

Јовановић Ерика

21.

7-2

Којић Раде

22.

7-3

Пецикоза Ивана

23.

8-1

Маринковић Нађа

24.

8-2

Марковић Биљана

25.

8-3

Исић Милош

26.

8-4

Асановић Драгана
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7.7. Распоред задужења запослених
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
1. Ненад Михаиловић, директор школе
2. Марија Савић, педагог
3. Данијела Обрадовић, психолог
4. Снежана Јовановић, представник ШО
5. Стана Исаиловић, проф. разредне наставе
6. Марина Кривошија, наст.српског језика – координатор тима
7. Олга Глушац, наст. Енглеског језика
8. Славица Новаковић, проф. разредне наставе
9. Драгица Гајић, проф. разредне наставе, записничар
10. Представник Ученичког парламента- Крстић Магдалена 8-4
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручно веће

Презиме и име руководиоца

ЗА ПРВИ РАЗРЕД

Драгица Ђуричковић

ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

Биљана Милутиновић

ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

Стана Исаиловић

ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Илија Исаиловић

ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

Марина Кривошија

ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

Славица Лукић Голосковић

ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

Раде Којић

ЗА ОСМИ РАЗРЕД

Милош Исић

ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА И ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА (Тим за безбедност)
1. Ненад Михаиловић, директор школе
2. Марија Савић, педагог – координатор тима
3. Данијела Обрадовић, психолог
4. Бранка Павловић, секретар
5. Биљана Милутиновић, проф. разредне наставе
6. Марковић Биљана, наст.српског језика
7. Мија Бојиновић, вероучитељ
8. Стана Исаиловић, проф. разредне наставе
9. Радуловић Сандра представник ШО
10. Ивана Пецикоза, наставник математике
11. Представник Ученичког парламента- Крстић Магдалена 8-4
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ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ:
1. Ненад Михаиловић, директор школе
2. Марија Савић, педагог
3. Данијела Обрадовић, психолог – координатор тима
4. Драгана Асановић, наставник српског језика
5. Нада Лекић, професор разредне наставе
6. Јасмина Гошњић, професор разредне наставе
7. Сандра Радуловић, професор разредне наставе
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ненад Михаиловић, директор школе
Марија Савић, педагог
Данијела Обрадовић, психолог
Снежана Јовановић, представник ШО
Миланка Марковић, наст. немачког језика
Ивана Милошевић, наст. математике – координатор тима
Маринковић Нађа, наст. физике
Представник Ученичког парламента- Крстић Магдалена 8-4

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Милица Живковић Савић, наст. енглеског језика
Маја Младеновић, наст. биологије – координатор тима
Ана Николић, наст. немачког језика
Зорица Митрић, проф. разредне наставе
Снежана Радосављевић, проф. разредне наставе
Стана Исаиловић, проф. разредне наставе
Ивана Ђурђевић, библиотекар

ТИМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
1.
2.
3.
4.
5.

Миљана Ранђеловић, наст. музичке културе – координатор тима
Драгица Ђуричковић, проф. разредне наставе
Блаженка Вилотић, наст. енглеског језика
Ерика Јовановић, наст. физичког васпитања
Славица Новаковић, проф. разредне наставе

ТИМ ЗА ПОДРШКУ НОВИМ УЧЕНИЦИМА
1.
2.
3.
4.

Маја Младеновић, наст. биологије
Ерика Јовановић, наст. физичког васпитања
Нада Лекић, проф. разредне наставе
Марија Савић, педагог
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ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
1.
2.
3.
4.
5.

Зоран Вићентијевић, наст. ТИО
Драгана Асановић, наст. српског језика
Јасмина Гошњић, проф. разредне наставе
Данијела Обрадовић, психолог
Одељенске старешине 7. и 8. разреда

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ
1.
2.
3.
4.

Асановић Драгана, наст. српског језика
Душица Крунић, проф. разредне наставе
Биљана Марковић,наст. српског језика
Снежана Јовановић, наст. информатике

ТИМ ЗА УРЕЋЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА
1.
2.
3.
4.
5.

Драгица Гајић, проф. разредне наставе
Драган Мандић, наст. ликовне културе
Олга Глушац, наст. енглеског језика
Биљана Прерадовић, проф. разредне наставе - координатор
Јасмина Гошњић, проф. разредне наставе

ТИМ ЗА ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ
1. Миливој Гајић, проф. разредне наставе
2. Мија Бојиновић, вероучитељ
3. Здравко Спасојевић, вероучитељ
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
1. Раде Којић, наст. историје
ЦРВЕНИ КРСТ:
1. Маја Младеновић, наст. билогије

81

Годишњи план

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево

7.8. Руководиоци стручних већа
Стручно веће

Презиме и име
руководиоца

За област
друштвених наука
Кривошија Марина
(српски језик,
страни ј., историја,
географија)
За област
природних наука
Исић Милош
(физика,
математика,
хемија,биологија то
и информатичко о.)
За област ликовне Миљана
уметности
и Ранђеловић
музичке културе)

За физичко
васпитање

Ерика Јовановић

За наставнике
изборних предмета

Бојиновић Мија

7.9.

Стручно веће

ЗА ПРВИ РАЗРЕД
ЗА ДРУГИ
РАЗРЕД
ЗА ТРЕЋИ
РАЗРЕД
ЗА ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

Презиме и име
руководиоца

Драгица
Ђуричковић
Биљана
Милутиновић
Стана Исаиловић
Илија Исаиловић

ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
ЗА ШЕСТИ
РАЗРЕД

Марина Кривошија
Славица
Лукић
Голосковић

ЗА СЕДМИ
РАЗРЕД

Раде Којић

ЗА ОСМИ РАЗРЕД

Милош Исић

РУКОВОДИОЦИ ШКОЛСКИХ СЕКЦИЈА
Назив секције

Презиме и име руководиоца

Хорска секција

Ранђеловић Миљана

Саобраћајна секција

Зоран Вићентијевић

Рецитаторска
секција
Новинарсколитерарна секција

Драгана Асановић

Драмска секција

Марина Кривошија

Нумизматичка
секција

Раде Којић

Биљана Марковић
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8. ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ
8.1. Планови стручних, руководећих, управних и
саветодавних органа школе
8.1.1. План Наставничког већа
Наставничко веће обавља следеће задатке :
Организовање ОВ рада
Анализирање остварених циљева и задатака
Праћење резултата рада ученика
Утврђивање резултата рада наставника
Разматрање Годишњег плана рада школе
Осaвремењавање рада
Програм екскурзија ученика и др. послови
Време
реализације
август

септембар

октобар

новембар

Активности/теме
- Утврђивање успеха
ученика на крају
школске године
- Задужења наставника
- Организација ОВ рада
- Предлог ГПР школе за
школску 2017/2018. г.
- Анализа и усвајање
Извештаја о раду школе
у предходној години
- Информисање
наставника о новинама
у вођењу пеагошке
документације
Организовање одељенских
и родитељских састанака и
дефинисање начина
извештавања родитеља о
успеху ученика
- Анализа успеха и
дисциплине на првом
класификационом
периоду

Начин
реализације
састанак

презентација

састанак

састанак

Носиоци
реализације
директор,

директор,
педагог
психолог

директор,
стручна служба,
Н. веће,
разредно веће,
психолог
педагог
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- Реализација ОВ
задатака 1.полугодишту
- Самоврадновање
састанак
области
истраживање
Подршка ученицима
- Припрема за школску
славу Св. Сава
- Организација рада у
другом полугодишту
- Примена Посебног
састанак
протокола о заштити
деце од насиља
- Анализа рада стручних
органа
- Праћење реализације
акционог плана
самовредновања
састанак
- Успех ученика на крају
III тромесечја
- Договор око извођења
екскурзија
Скица Годишњег
извештаја о рада школе
- Анализа успеха и
дисциплине ученика 8.
разреда
састанак
- Организовање Завршног
испита за ученике 8.
Разреда
- Упућивање ученика на
припремну наставу
- Успех и дисциплина
ученика на крају
наставне године
- Одлука о похвалама и
наградама ученика
- Извештај са
реализованих
екскурзија и
рекреативне наставе
састанак
- Извештај о реализацији
ГПРШ
- Усвајање извештаја о
раду Н.већа
- Извештај о стручном
усавршавању
запослених
- Избор Ђака генерације

педагог
тим за
самовредновање

директор
тим за заштиту
деце од насиља

директор
Стручна служба

Директор

директор
стручна служба
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8.1.2. План одељењског већа млађих разреда
O реализацији планираних активности/тема одељењског већа води се евиденција кроз
записнике у дневницима образовно-васпитног рада за свако одељење посебно.
Време
реализације

VIII

XI

XII

IV

Активности/теме
*Усвајање плана рада
одељењског већа за
школску 2017/2018.
*Договор око форме
месечних планова
*Организација наставе и
дежурства
*Распоред часова
*Анализа успеха и
дисциплине ученика на
крају првог
класификационог периода
*Реализација плана и
програма
*Прилагођеност ученика
првог разреда
*Идентификовање деце са
посебним потребама и
формирање комисије за
израду ИОП
*Анализа образовноваспитног рада у нижим
разредима на крају
1.полугодишта
*Реализација плана и
програма у 1.полугодишту
*Извештаји о раду са децом
са посебним потребама,
анализа ИОП-а
*Анализа успеха и
дисциплине на крају 3.
Класификационог периода
*Оптерећеност ученика
школским обавезама
*избор уџбеника за наредну
школску годину

Начин
реализациије

Носиоци
реализације

програм

Ч.већа

Извештаји

Извештаји

Ч.већа

Ч.већа
тимови

Ч.већа
Извештаји
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*Анализа реализације
образовно-васпитног рада
у нижим разредима на крају
школске године
Ч.већа

VI

*Утврђивање успеха
ученика на крају школске
године
*Предлог плана
одељењских већа за
наредну школску годину

Извештаји
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8.1.3. План одељењског већа старијих разреда

Садржај рада
Усвајање плана рада одељењских већа за
школску 2017/2018. годину
Усвајање планова рада наставних и
ваннаставних активности
Договор о равномерној оптерећености
ученика писменим задацима
Састанак ОВ 5.разреда са њиховим
учитељима ради размене искуства у рада
са том децом
Реализација планова и програма
Утврђивање успеха и дисциплине ученика
Уочени (евентуални) проблеми у
реализацији наставних садржаја
Утврђивање успеха и дисциплине ученика на
крају 1. полугодишта
Анализа реализације наставних планова и
програма
Успех и дисциплина ученика у протеклом
периоду
Реализација наставних планова и програма

Носилац посла

Време

Предметни настаници
IX
Веће 5. раз. и учитељи
садашњих ученика 5. разреда

XI
Руководиоци већа

XII
Руководиоци већа
Руководиоци већа

Реализација наставних планова и програма за
протекли период
Утврђивање успеха и дисциплине на крају
чланови већа
наставне године
Похвале и награде за најбоље ученике
Утврђивање успеха после одржавања
поправних испита
Пропусти и позитивна искуства у
чланови већа
реализацији програмских захтева
Задужења наставника за следећу школску
годину

IV

VI

VIII
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8.1.4. Програм одељењских старешина
Школа и родитељи сарађују путем одељенског старешине. Он успоставља
сарадњу, комуницира са родитељима, посредује у преношењу школских порука,
посећује ученике, прикупља информације о породичним приликама ученика итд.
Одељењски старешина је стручна особа која руководи радом одељења, са
наглашеном педагошком, административном и организационом улогом.
Oн има задатак да прати, планира и проучава целокупну организацију рада одељења.
Одељењски старешина својим ставовима, односима и схватањима ствара повољну
климу за успостављање социјалних односа који утичу на квалитет и степен развоја
ученичког колектива.
Педагошка функција














Прикупљање релевантних података о ученику ,од родитеља, учитеља, педагога,
психолога, лекара, наставника.
Систематски бележи податке о развоју и школском напредовању сваког
ученика.
Обавља саветодавни васпитни рад са ученицима (индивидуално, групно и са
одељењским колективом).
Подстиче и усмерава процес формирања одељењског колектива, ради на
богаћењу интерперсоналних односа у одељењу, помаже у раду одељењске
заједнице.
Помаже ученицима у организовању њихових активности у области међусобне
помоћи у учењу, у регулисању њихових међусобних односа (понашања), у
организацији забавног и културног живота.
Преузима мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика и решава
васпитно - дисциплинске проблеме (изриче васпитно-дисциплинске мере и
казне, похвале, награде и сл.).
Интезивно сарађује са стручном службом у циљу подстицања активности са
даровитим ученицима и брине о ученицима са проблемима у понашању, као и о
ученицима који заостају у развоју.
Брине о здравственом стању и физичком развоју ученика.
Брине о уредности похађања наставе (оправдава изостанке).
Реализује одређене програме рада са одељенском заједницом.
Брине о активностима ученика у којима се постичу формирање хигијенских,
културних и радних навика (редарство, дежурство, укључивање у активности
школе),
Организује излете и екскурзије.
Укључује ученике у културно уметничка друштва, дечије омладинске
организације, библиотеке...).

Организациона и координирајућа функција


Координира и усклађује рад и захтеве свих наставника према ученицима
(личним контактима и на седницама одељењских и Наставничког већа),
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Руководи радом Одељењског већа (припрема седнице, проводи одлуке и сл.),
Координира организовање допунске и додатне наставе, ученичких слободних
активности и других облика ваннаставног ангажовања ученика.

Сарадња са родитељима






Упознавање родитеља, породичног амбијента
и прикупљање података
неопходних за сарадњу.
Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на
школовање и школу њиховог детета.
Припрема, организује и води родитељске састанке и подстиче родитеље на
индивидуални контакт са одељењским старешином и наставницима.
Писмено обавештава родитеље о проблемима појединих ученика.
Информише родитеље о важним активнистима школе.

Административна функција



Води педагошку евиденцију и документацију о ученицима и одељењу,
Прати начин вођења осталих података о ученицима (дневник рада, матична
књига, документација о испитима, посета родитеља).
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА
ОБЛАСТ

АДМ. ПОСЛОВИ И
ПЕД. ЕВИДЕНЦИЈА

РАД У ОЗ

РАД СА ОВ И
НАСТАВНИЦИМА

РАД СА
РОДИТЕЉИМА

САРАДЊА СА СТР.
САРАДНИЦИМА И
ИНСТИТУЦИЈАМА

САРАДЊА СА ДР.
СТР. ОРГАНИМА И
ДИРЕКТОРОМ

Садржаји активности

Узраст

Време

-прикупљање, сређивање и презентација
података о: реализацији плана и програма рада
ОВ; васпитном раду са ученицима;
унапређивању ВОР у одељењу; раду ЗУ
-укључивање ученика у остваривање ВОР
одељења
-допринос самоорганизовању ученика
-синтеза васпитних утицаја и подстицање
индивидуалног развоја и напредовања ученика
-предлог програма рада ОВ, припремање и
организовање седница
-праћење реализације наставних и осталих
садржаја у одељењу
-подстицање на рад, унапређивање наставе и
увођење иновација
-упознавање ОВ са степеном развоја ученика,
предлог програма васпитног деловања
наставника и укључивања породице и других
чинилаца у васпитни рад са ученицима
-обједињавање васпитног деловања наставника
и других чинилаца

1-8.
разред

Током
год.

"

"

"
"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

5-8.
разред
-предлагање и примењивање инструмената за
1-8.
вреднов. резултата ВОР
разред
-подстицање расправа и стручно оспособљавање
"
у областима од значаја за васпитни рад у
одељењу
-активности ОС у овој области дате су у
"
програму културне и јавне делатности школе
-активности ОС у сарадњи са педагогом и
"
психологом дате су у програмима педагога,
односно психолога

"

-реализација програма сарадње са културним и
друштвеним установама и предузећима, као и
решавање васпитних проблема у сарадњи са
домовима ученика, Центром за социјални рад,
здравственим установама и сл.
-реализација програма рада у одељењу и
решавање сложенијих педагошких проблема
-упознавање стручних органа са оствареним
резултатима рада, тражење подршке у акцијама
за унапређивање образовно-васпитног рада

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"
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8.1.5. Планови рада стручних већа
8.1.5.1. План рада стручног већа 1. разреда
Предлагач плана: стручно веће 1. разреда
Одговорно лице: Драгица Ђуричковић
Остали чланови тима: Снежана Радосављевић, Сандра Радуловић
Сарадници у реализацији плана: ПП служба,директор
Делокруг рада: међусобно делити стечена знања кроз презентације на састанцима
актива
Циљеви : активно учествовање учитеља у активностима које ће допринети унапређењу
рада и постизању бољег успеха ученика;
Времереализације

Август

Септембар

Октобар

Активности
Анализа школског календара.
Договор о задужењима и начину израде
глобалних и оперативних планова
наставних и ванаставних активности
за шк. 2017/18.год.
Израда распореда часова
Договор о избору уџбеника, радног
материјала и свески, дечје штампе за уч.1.
разреда
Анализа опремљености школе потребним
наст. средствима и разматрање потреба за
набавку нових
„Првидан у првомразреду“(дочекпрвака)
Размена првих утисака и договор о начину
рада са првацима
Прва сарадња са родитељима
Планирање писаних провера и контролних
вежби на нивоу већа за прво полугодиште
Припрема родитељског састанка и избор
предавања у оквиру састанка
Договор о активностома у Дечјој недељи
Анализа учешћа ученика у Дечјој недељи
Израда педагошке документације за
праћење напредовања првака
Идентификовање деце из осетљивих група,
давање информација за педагошки профил
Идентификовање првака са потешкоћама у
раду и израда прилагођених програма рада

Носиоциактивности

Одељенско веће
првог разреда

Актив првог
разреда
ППС

Актив првог
разреда
ППС
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и
ИОП
Тромесечна анализа васпитно-образовног
рада (проблема у настави)
Анализа остварених резултата у учењу

Новембар
Понашање ученика

Одељенско веће
првог разреда

Реализација наставног плана и програма

Децембар

Анализа успеха и понашања уч. на крају
првог полугодишта шк.2016/17.год
Анализа реализације планова и програма
рада свих облика наставног и ваннаставног
рада
Сарадња са родитељима и припрема
родитељског састанка
Договор око разредне приредбе за прославу
школске славе

Одељенско веће
првог разреда

Анализа учешћа у прослави Св.Саве
Јануар

Фебруар

Март

Анализа рада актива
Хуманитарна акција:“излета Другдругу“
„Како и колико нам напредују прваци“
(мере за побољшање успеха)
Информација у вези са учешћем наставника
на семинарима
Размена искустава са семинара Друштва
учитеља и Јануарских дана просветних
радника

Члановиактива

Одељенско веће
првог разреда
ППС

Члановиактива

Припремити ученике за предстојећа
такмичења из математике „Кенгур“

Април

Мај

Јун

Анализа успеха ученика на крају трећег
класификационог периода за школску
2017/18.год.
Одржавање родитељских састанака
Припрема за извођење једнодневног излета
Припрема за прославу Дана школе
Извештај о реализованој екскурзији
Анализа рада допунске наставе
Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају школске
2017/18.год.
Одржавање родитељских састанака
Израда извештаја о раду Стручног актива
првог разреда
Стручно усавршавање наставника у
установи и ван установе

Члановиактива
Члановиактива
Члановиактива

Одељенско веће
првог разреда
ППС
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8.1.5.2. План рада стручног већа 2. разреда
Предлагач плана: стручно веће 2. разреда
Одговорно лице: Биљана Милутиновић
Остали чланови тима: ДушицаКрунић, ЗорицаМитрић
Сарадници у реализацији плана: ППслужба, директор
Делокруг рада: међусобно делити стечена знања кроз презентације на састанцима
актива
Циљеви : активно учествовање учитеља у активностима које ће допринети унапређењу
рада и постизању бољег успеха ученика;
Време
реализације
Август

Септембар

Активности
Анализа школског календара.
Договор о задужењима и начину израде
глобалних и оперативних планова наставних и
ванаставних активности
зашк. 2017/18.год.
Израда распореда часова
Договор о избору радног материјала и свески,
дечје штампе за уч.2. разреда
-Анализа опремљености школе потребним наст.
средствима и разматрање потреба за набавку
нових
Припрема приредбе за 1.разред
Планирање писаних провера и контролних вежби на
нивоу већа за прво полугодиште
Припрема родитељског састанка и избор
предавања у оквиру састанка
Договор о активностома у Дечјој недељи

Октобар

Прве оцене
Анализа учешћа уч . у Дечјој недељи

Носиоци
активности
Одељенско веће
другог разреда

Актив другог
разреда
ППС

Актив другог
разреда
ППС

Израда педагошке документације за праћење
напредовања ученика
Идентификовање ученика са потешкоћама у раду
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и израда прилагођених програма рада и ИОП

Новембар

Тромесечна анализа васпитно-образовног рада
(проблема у настави)
Обележвање Дана просветних радника и Дана
детета
Анализа остварених резултата у учењу

Одељенско веће
другог разреда

Понашање ученика
Реализација наставног плана и програма

Децембар

Анализа и размена материјала са семинара
Анализа рада актива и сарадња са родитељима

Одељенско веће
другог разреда

Хуманитарна акција „Друг другу“

Јануар

Фебруар

Март

Празници нам стижу- договор о припреми
новогодишње приредбе
Анализа успеха и дисциплина уч. На крају првог
полугодишта шк.2017/18.год
Анализа реализације планова и програма рада
свих облика наставног и ваннаставног рада
Сарадња са родитељима и припрема родитељског
састанка
Договор око разредне приредбе за прославу
школске славе
„Како и колико нам напредују другаци“
(мере за побољшање успеха)
Информација у вези са учешћем наставника на
семинарима
Хигијена и здравље ученика

Чланови актива

Одељенско веће
другог разреда
ППС

Чланови актива

Припремити ученике за предстојећа такмичење из
математике „ Кенгур“
Април

Анализа успеха ученика на крају треће
гкласификационог периода за школску
2017/18.год.

Чланови актива
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-Спортске активности ученика

Април

Чланови актива
-Размена искуства(презентовање најлепших
часова)
Припрема за извођење једнодневног излета
Припрема за прославу Дана школе

Мај

Извештај о реализованојекскурзији

Чланови актива

Анализа рада допунске наставе
Јун

Анализауспеха и дисциплинеученика
накрајушколске
2017/18.год.
Одржавање родитељских састанак

Одељенско веће
другог разреда
ППС

Израдаи звештаја о раду Стручног актива другог
разреда
Стручно усавршавање наставника у установи и
ван установе

8.1.5.3. План рада стручног већа 3. Разреда
Предлагач плана: стручно веће 3. разреда
Одговорно лице: Стана Исаиловић
Остали чланови тима: Јасмина Гошњић,Драгица Гајић, Миливоје Гајић
Сарадници у реализацији плана:ПП служба, директор
Делокруг рада: међусобно делити стечена знања кроз презентације на састанцима
актива
Циљеви : активно учествовање учитеља у активностима које ће допринети унапређењу
рада и постизању бољег успеха ученика;
Време
Активности
реализације
Август
Анализа школског календара.

Носиоци
активности
Одељенско веће
трећег разреда

Договор о задужењима и начину израде глобалних и
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оперативних планова наставних и ванаставних
активности
за шк. 2017/18.год.
Израда распореда часова
Договор о избору радног материјала и свески, дечје
штампе за уч.3. разреда
-Анализа опремљености школе потребним наст.
средствима и разматрање потреба за набавку нових
Септембар

Планирање писаних провера и контролних вежби на нивоу
већа за прво полугодиште

Припрема родитењског састанка и избор предавања у
оквиру састанка
Договор о активностома у Дечјој недељи
Октобар

Прве оцене
Анализа учешћа у Дечјој недељи

Актив трећег
разреда
ППС

Актив трећег
разреда
ППС

Израда педагошке документације за праћење
напредовања трећака
Идентификовање ученика са потешкоћама у раду и
израда прилагођених програма рада и ИОП
Новембар

Тромесечна анализа васпитно-образовног рада (проблема у
настави)
Обележвање Дана просветних радника и Дана детета
Анализа остварених резултата у учењу
Понашање ученика

Одељенско веће
трећег разреда

Реализација наставног плана и програма

Децембар

Анализа и размена материјала са семинара

Одељенско веће
трећег разреда

Анализа рада актива и сарадња са родитељима
Хуманитарна акција:“ Друг другу“

Јануар

Анализа успеха и понашања уч. на крају првог
полугодишташк.2017/18.год
Анализа реализације планова и програма рада свих
облика наставног и ваннаставног рада
Сарадња са родитељима и припрема родитељског
састанка

Чланови актива
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Договор око разредне приредбе за прославу школске
славе
„Како и колико нам напредују трећаци“
(мере за побољшање успеха)

Одељенско веће
трећег разреда
ППС

Информација у вези са учешћем наставника на
семинарима
Март

Април

Хигијена и здравље ученика
Припремити ученике за предстојећа такмичења из
математике „ Кенгур“, „Мислиша“, школско и
општинско такмичење математичара
Анализа успеха ученика на крају трећег
класификационог периода за школску 2017/18.год.

Чланови актива и
актив професора
математике

Чланови актива

Спортске активности ученика
Април

Чланови актива
Размена искуства(презентовање најлепших часова)
Припрема за извођење једнодневног излета
Припрема за прославу Дана школе

Мај

Извештај о реализованој екскурзији

Чланови актива

Анализа рада допунске наставе
Јун

Анализа реализације планова и програма рада свих
облика наставних и ваннаставних активности на крају
школске 2017/18. год.
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске
2017/18.год.
Одржавање родитељских састанака

Одељенско веће
трећег разреда
ППС

Израда извештаја о раду Стручног актива трећег разреда
Стручно усавршавање наставника у установи и ван
установе

8.1.5.4 . План рада стручног већа 4. разреда
Предлагач плана: стручно веће 4. разреда
Одговорно лице: Илија Исаиловић
Остали чланови тима: Надежда Лекић, Славица Новаковић
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Сарадници у реализацији плана:ПП служба,директор
Делокруг рада: међусобно делити стечена знања кроз презентације на састанцима
актива
Циљеви : активно учествовање учитеља у активностима које ће допринети унапређењу
рада и постизању бољег успеха ученика;
Време
реализације

Август

Активности

Носиоци
активности

Анализа школског календара.
Усвајање програма рада Стручног већа и подела
задужења
Договор о задужењима и начину израде
глобалних и оперативних планова наставних и
ванаставних активности
за шк. 2017/18.год.
Израда распореда часова
Договор о избору уџбеника, радног материјала
и свески, дечје штампе за уч.4. разреда
Анализа опремљености школе потребним наст.
средствима и разматрање потреба зан абавку
нових

Одељенско веће
четвртог разреда

Предлагање дестинација једнодневних излета и
наставе у природи
Информисање о изменама Закона о основама
образовања и васпитања и Правилника о
оцењивању
Септембар
Планирање писаних провера и контролних
вежби на нивоу већа за прво полугодиште
Припрема родитењског састанка и избор
предавања у оквиру састанка
Договор о активностома у Дечјој недељи
Анализаучешћаученика уДечјојнедељи
Интернаедукацијасастручногусавршавања
Извештај о постигнућима деце из осетљивих
група,
Октобар
Извештај о постигнућима ученика са
потешкоћама у раду и израда прилагођених
програма рада и
ИОПа за наредни период
Тромесечна анализа васпитно-образовног рада
Новембар (проблема у настави)

Актив четвртог
разреда
ППС

Актив четвртог
разреда
ППС

Анализа остварених резултата у учењу
Новембар

Понашање ученика

Одељенско веће
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четвртог разреда

Реализацијанаставногплана и програма

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Анализа успеха и понашања уч. на крају првог
класификационог периода шк.2017/18.год
Анализа реализације планова и програма рада
свих облика наставног и ваннаставног рада
Сарадња са родитељима и припрема
родитељског састанка
Договор око разредних активности поводом
Нове године
Анализа успеха и владања ученика на крају
првог полугодишта
Анализа рада актива
Школска слава
„Како и колико нам напредују четвртаци“
(мере за побољшање успеха)
Информација у вези са учешћем наставника на
семинарима
Размена искустава са семинара Друштва
учитеља и Јануарских дана просветних радника
Припремити ученике за предстојећа такмичења
из математике
Анализа успеха ученика на крају трећег
класификационог периода за школску
2017/18.год.
Одржавање родитељских састанака
Припрема за извођење једнодневног излета

Одељенско веће
четвртог разреда

Чланови актива

Одељенско веће
четвртог разреда
ППС

Чланови актива

Чланови
актива
Чланови
актива

Припрема за прославу Дана школе
Извештај о реализованој екскурзији
Мај

Анализа рада допунске наставе
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
школске
2017/18.год.
Одржавање родитељских састанака

Јун
Израда извештаја о раду Стручног актива
четвртог разреда
Стручно усавршавање наставника у установи и
ванустанове

Чланови
актива

Одељенско веће
четвртог разреда
ППС
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8.1.5.5. Годишњи план рада стручног већа друштвених наука за
2017/2018.
Руководилац Већа
проф.српског језика Марина Кривошија
Септембар
1. Припрема за почетак школске године
- анализа постојећих програма, уџбеника и средстава у настави
2. Припрема и усаглашавање дидактичко методолошких приступа настави
- израда планова и програма, припрема и других видова рада
3. Конкретизација образовно- васпитних циљева наставе
4. Иновација у настави и стварање услова за извођење додатне и допунске наставе,
трибина (секција)
5. Избор предесдника актива
6. Одлазак у позориште
Октобар
1. План рада писмених и контролних задатака
2. Остваривање плана и програма
3. Набавка и реконструкција постојећих наставних средстава
4. Организација ваннаставних активности
5. Посета Сајму књига
6. Организација манифестације „ Михољско лето „ у Бранковини
Новембар
1. Анализа успеха на првом класификационом периоду
2. Рад талентованих ученика и њихово активирање у настави и додатним облицима
3. Откривање узрока за евентуални слабији успех ученика
4. Одлазак у позориште
Децембар
1. Упознавање и анализа законских регулатива
2. Обрада тема за поједине предмете
3. Оцењивање – усаглашавање критеријума
4. Текућа питања
5. Посета музеју
Јануар
1. Анализа резултата рада у настави
2. Реализација додатне и допунске наставе, трибина (секције)
3. Корелација између наставних предмета
4. Посета метеоролошкој станици
Фебруар
1. Анализа реализације рада већа у првом полугодишту
2. Припрема и анализа новина у настави – стручно усавршавање
3. Консултације и задужења око евентуалних такмичења
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4. Мере за побољшање успеха у другом полугодишту
5. Текућа питања
6. Посета библиотеци
Март
1. Праћење савремених дешавања и њихово укључивање у наставне разговоре
(актуелизација наставе)
2. Координација у реализацији наставних предмета
1. Припремазатакмичења
2. Текућапитања
3. Одлазак у позориште
Април
1. Анализа успеха на другом периоду
2. Отклањање узрока неуспеха појединих ученика или разреда у целини
3. Примена савремених метода рада
4. Текућа питања
5. Одлазак у позориште
Мај
1. Огледно предавање
2. Припреме за реализацију матурских испита
3. Организација и извођење ваннаставних ативности (излети, екскурзије)
4. Припрема прославе Дана школе
5. Одлазак на језичку приредбу
Јун
1. Анализа успеха на крају другог полугодишта
2. Анализа рада већа
3. Предлог поделе предмета на наставнике
4. Упознавање са новинама у законској регулативи
5. Текућа проблематика

8.1.5.6. Годишњи план рада стручног већа природних наука за
2017/18.
Руководилац већа
проф. математике Милош Исић
Септембар
1. Припрема за почетак школске године
- анализа постојећих програма, уџбеника и средстава у настави
2. Припрема и усаглашавање дидактичко-методолошких приступа настави
- израда планова и програма, припрема и других видова рада
3. Конкретизација образовно- васпитних циљева наставе
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4. Иновација у настави и стварање услова за извођење додатне и допунске наставе,
трибина (секција)
5. Избор председника актива
6. Организација, извођење и анализа иницијалних тестова из математике за VI i VIII
разред
7. Иницијални тест Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, за
ученике 5. и 7. разреда
Октобар
1. План рада писмених и контролних задатака
2. Остваривање плана и програма
3. Набавка и реконструкција постојећих наставних средстава
4. Организација ваннаставних активности
Новембар
1. Анализа успеха на првом класификационом периоду
2. Рад талентованих ученика и њихово активирање у настави и додатним облицима
3. Откривање узрока за евентуални слабији успех ученика
Децембар
1. Обрада тема за поједине предмете
2. Оцењивање – усаглашавање критеријума
3. Припреме ученика за такмичења
4. Текућа питања
Јануар
1. Анализа резултата рада у настави
2. Реализација додатне и допунске наставе
3. Корелација између наставних предмета
5. Организација и припрема школских такмичења
Фебруар
1. Анализа реализације рада већа у првом полугодишту
2. Припрема и анализа новина у настави – стручно усавршавање
3. Консултације и задужења око такмичења
4. Мере за побољшање успеха у другом полугодишту
5. Припреме за општинска такмичења
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6. Текућа питања

Март
1.Припрема за регионална такмичења
2. Текућа питања
Април
1. Анализа успеха на трећем класификационом периоду
2. Отклањање узрока неуспеха појединих ученика или разреда у целини
3. Примена савремених метода рада
4. Текућа питања
Мај
1.Припреме за реализацију завршних испита
2. Анализа постигнутих разултата на такмичењима
Јун
1. Анализа успеха на крају другог полугодишта
2. Анализа рада већа
3. Предлог поделе предмета на наставнике
4. Упознавање са новинама у законској регулативи
5. Текућа питања

8.1.5.7. План стручног већа ликовне и музичке културе
Руководилац: Ранђеловић Миљана
члан: Мандић Драган
Време
реализације
Август

Активности/теме
1.
2.
3.

Септембар

1.

Октобар

1.

Израда Годишњег плана рада стручног
већа.
Израда Годишњих, месечних планова
рада.
Договор о наставним средствима и опреми
за ученике.
Састанак поводом договора око
обележавања дечје недеље

Караоке у дечјој недељи

Начин
реализације

Носиоци
реализације

састанак

чланови
већа

састанак

чланови
већа

караоке

Миљана
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2.

Изложба дечјих радова у дечјој недељи

3.

Договор у вези са предстојећим
такмичењима и конкурсима
Аудиција за школски хор (ученици од 3.
до 8. разреда)
Посета октобарског салона (ликовна
култура)
Наступ хора „У сусрет празницима“ на
дечјем одељењу ваљевске болнице
Реализација плана и програма.
Стручно усавршавање -семинари.
Резултати рада ученика.
Решавање евентуалних текућих проблема.
Извештај о стручном усавршавању.
Светосавска академија-приредба, наступ
хора и изложба радова ученика

4.
5.
6.
Јануар

Март

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

1.
2.

Мај

1.

2.

Јун
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Успех ученика на крају трећег
класификационог преиода.
Приредба поводом обележавања 8. марта.
Учешће школских хорова на „Смотри
хорова Ваљева“ и посета заинтересованих
ученика који нису чланови хора
Приредба и изложба поводом дана школе,
нас
туп хора и изложба ученичних радова

1.

Резултати са такмичења и предлог ученика
за посебне дипломе.

2.

Постигнућа у редовној настави и
секцијама.
Реализација плана и програма
Анализа рада Већа.
Подела часова између наставника
Предлог програма рада већа за наредну
школску годину.

3.
4.
5.
6.

изложба
састанак
аудиција
посета
наступ

Ранђеловић
Драган
Мандић
Чланови већа
Миљана
Ранђеловић
Драган
Мандић
Миљана
Ранђеловић

Састанак и
извштаји

чланови
већа

Приредба и
изложба

Чланови већа,
руководилац
драмске
секције

извештај ОС

чланови
већа

приредба

Ранђеловић
Миљана

Такмичење

Миљана
Ранђеловић

приредба

консултације
на нивоу
већа

Чланови већа,
руководилац
драмске
секције

чланови
већа

8.1.5.8. Програм рада стручног већа физичког васпитања
Програмски задаци

Реализотор
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IX X XI XII I II III IV V VI
Одељенска такмичења

*

Игре без граница

*

Крос

*

*

*
*

*
*

Полигон
Стони тенис

*

*
*

Баскет лига

Стручно веће
Физичког
васпитања

*
*

Атлетика

*
*

*

8.1.5.9. План и програм рада стручног већа наставника изборних
предмета
Август
- Договор и израда глобалних и оперативних планова за наредну школску годину.
- Подела одељења
- Упознавање са корелацијама наставних програма
- Израда годишњег плана рада Стручног већа наставника изборних предмета
- Утврђивање опремљености наставних средстава
Септембар
- Усвајање годишњег плана Стручног већа
- Договор о коришћењу наставних средстава у циљу унапређења наставе
- Договор о избору садржаја и метода рада
- Израда програма стручног усавршавања
Октобар
- Усавршавање критеријума за оцењивање ученика-примена стандарда
- Сарадња са другим активима
Новембар
- Анализа рада на крају првог класификационог периода
- Облици вредновања рада ученика
Децембар
- Анализа рада на крају првог полугодишта
- Сарадња са стручним сарадницима
Јануар
- Анализа рада стручног већа на крају првог полугодишта
Фебруар
- Припрема ученика за такмичење
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Март
- Избор уџбеника за наредну школску годину
- Одржавање наставних средстава
Април
- Анализа успеха на крају трећег класификационог периода
- Анализа рада стручног већа на крају трећег тромесечија
Мај
- Анализа постигнутих резултата на такмичењима
- Проналажење мотивационих поступака за постизање бољих и образовних и
васпитних достигнућа
Јун
- Анализа успеха на крају школске године и мере за побољшање истог
- Извештај о раду Стручног већа за 2017/18
- Предлог плана рада Стручног већа за наредну школску годину

8.1.6. Планови рада стручних актива
8.1.6.1. План рада актива за Развојно планирање школе за школску
2017/2018. годину
Време-КАДА

Активности-ШТА

септембар

Евалуација старог
развојног плана

Септембар

Разматрање
извештаја о
самовредновању и
акционог плана
самовредновања

Октобар

Израда акционог
плана за текућу
шк.год.

Начин реализацијеКАКО
Презентација,анализа,
дискусија
Извођење закључака

Носиоци
реализације-КО
Један члан
припрема
презентовање
плана, сви чланови
учествују у
доношењу
закључака
Презентација,
Представник тима
дискусија
за самовредновање
Закључци,одлука о
Сви чланови актива
уграђивање извештаја за РП
у акциони план за
текућу шк.год.
Из постојећег РП
Сви чланови актива
плана извући
за РП
предвиђене
активности
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Октобар

Децембар-јун

Август
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Презентација
акционог плана РП
Наставничком већу,
Савету родитеља и
Школском одбору
Праћење
активности
предвиђених РП за
текућу школску
годину
Евалуација РП за
текућу школску
годину
Израда извештаја о
раду Актива за РП

Септембар

Презентација, одлука
о усвајању акционог
плана РП

Један члан
припрема
презентовање плана

Увид у извештаје,
Чланови актива за
записнике и остале
РП
облике документације
Раѕговор са
носиоцима
активности
Дискусија,закључци
Чланови актива за
РП
Писање извештаја на
основу прикупљених
података од свих
чланова актива

Председник

8.1.6.2. План рада актива за развој школског програма
Време

Садржај, активност
Упознавање са образовним
стандардима, новим
Правилницима и њиховим
уграђивањем у наставни
програм



Организовање презентације
уџбеника разних издавача
Процена квалитета
уџбеника
Одабир уџбеника који ће се
користити у наредној
школској години
Расправа о текућим
проблемима

СЕПТЕМБАР



МАРТ






Носиоци и
сарадници
Чланови
актива

Чланови
актива

Исходи
Консултације
Договори
Анализа
Образовни стандарди

Консултације
Договори
Анализа
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МАЈ





ЈУН
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Расправа о текућим
проблемима
Анализа школских
програма

Чланови
актива

Консултације
Договори
Анализа

Праћење измена и допуна
наставних програма
Расправа о текућим
проблемима
Израда нових школских
програма

Чланови
актива

Консултације
Договори
Анализа

8.2. Тимови
8.2.1. Тим за самовредновање
Предлагач плана: Тим за самовредновање
Одговорно лице: Ивана Милошевић
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Остали чланови тима: Директор школе Ненад Михаиловић
Педагог- Марија Савић
Психолог- Данијела Обрадовић
Сандра Радуловић, представник ШО
Миланка Марковић, проф. немачког језика
Маринковић Нађа, проф. физике
Представник Ученичког парламента- Крстић Магдалена – 8-4

Циљеви: Тренутна ситуација, слабе и јаке стране, акциони план за унапређење рада
школе

Садржај рада
Облас
ти
рада

ОријентаЦиљна
ционо
група
време
реализа-ције Носиоци посла
Планиране или
активности учеста-лост

Подела
задужења
чланова тима
у оквиру шк.
2017./2018.

СЕПТЕМБ
АР 2017.

Чланови
тима за
самовредно
вање

Запосле
ни у
установ
и
-

Очекивани
ефекти плана
И предлог
Критери-јума
успешности за
план

Подељена
задужења
свим
члановима
тима за

Особа или тим
који врши
евалуацију
плана

Тим за
самовреднова
ње
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Учениц
и школе
Родите
љи

Припрема
материјала
за процес
самовреднов
ања за
кључну
област Ресурси

НОВЕМБА
Р 2017.

Израда чек
листе према
Правилнику
о квалитету
рада
установе

ДЕЦЕМБА
Р 2017.

Прикупљање
и анализа
добијених
података за
кључну
област
Ресурси

ФЕБРУАР
2018.

Презентациј
а резултата
добијених
процесом
самовреднов
ања за
кључну
областРесурси

МАРТ 2018.

Израда
акционог
плана за
вредноване
кључне
области у

АПРИЛ
2018.

самовреднов
ање
Чланови
тима ће
почети да
припремају
материјал за
израду чек
листи у
складу са
Правилнико
мо
квалитету
рада
установе
Тим за
самовреднов
ање саставио
чек листу за
спровођење
процеса
самовреднов
ања
Подаци
добијени од
запослених у
установи и
од чланова
Школског
одбора
Са
резултатима
процеса
самовреднов
ања
упознати
чланови
Наставничко
г већа и
Школског
одбора
Израђени
акциони
планови за
кључне
области
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току шк.
2017./2018.

Израда
извештаја за
кључну
област Ресурси

Израда
плана
активности
тима за
самовреднов
ање за шк.
2018./2019.

МАЈ 2018.

Састављен
извештај
процеса
самовреднов
ања за
кључну
област са
проценом
остварености
за стандарде
наведене у
Правилнику

ЈУН 2018.

Састављен
план рада
тима за
самовреднов
ање за шк.
2018./2019.

8.2.2. Тим за стручно усавршавање
Предлагач плана: Tим за стручно усавршавање
Одговорно лице: Маја Младеновић - координатор
Остали чланови тима:
Стана Исаиловић – наставник разредне наставе
Зорица Митрић – наставник разредне наставе
Снежана Радосављевић – наставник разредне наставе
Милица Живковић-Савић – наставник предметне наставе
Aна Николић– наставник предметне наставе
Библиотекар школе
Сарадници у реализацији плана: стручна служба школе, стручна већа
Делокруг рада: координација и информисање стручних већа у погледу новина везаних
за стручно усавршевање појединаца, праћење и ажурирање података у бази стручног
усавршавања.
Циљеви :
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-

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево

унапређење компетенција наставника
побољшање и унапређивање наставе и ваннаставних облика рада

Садржај рада

Области
рада

Планиране
активности

Планирањеакт
I
ивностиТима у
Планирање шк. 2017./2018.
и
години
програмира (доношењепла
ње
нарада)

II
Планирање
интерногст
ручногусав
ршавања

Подела
задужења
између
чланова Тима
Подстицање
запослених на
интерно
стручно
усавршавање
(огледни и
угледни
часови)
Размена
искустава са
стручних
усавршавања

Оријента
ц.
време
реализац
ије
или
учестало
ст
септемба
р

Циљна
група

Очекивани
ефекти
плана
и предлог
критеријума
успешности
за план

Особа
или тим
који
врши
евалуаци
ју плана

чланови
Тима

Тим за
стручно
савршава
ње

септемба
р

чланови
Тима

Тим за
стручно
усавршав
ање, али
и остали
запослен
иу
школи

у току
године

чланови
Тима

Тим за
стручно
усавршав
.
сви
запослен
и

унапређење
компетенција
наставника
побољшање и
унапређивање
наставе и
ваннаставних
облика рада

Носиоци
посла

већи број
одржаних
огледних и
угледних
часова
већа
мотивација
ученика на
часовима
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Подстицање
запослених на
екстерно
стручно
усавршавање и
избор
акредитованог
семинара

III
Планирање
екстерногс
тручногуса
вршавања

Ажурирање
базе података о
стручном
усавршавању
запослених и
бодовање
истог
Организовање
одржавања
једног
семинара у
школи за
заинт.
наставно
особље
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у току
године

чланови
Тима

сви
запослен
и

у току
године

чланови
Тима

Тим за
стручно
усавршав
.

2.полугод чланови
иште шк. Тима
2017/18.

Тим за
стручно
усавршав
.

8.2.3. Тим за маркетинг школе

ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ
Садржај рада
Област
и рада

Оријентацио
но
време
Носиоц
и
Планиране реализације
или
посла
активности
учесталост

Циљна
група
(са киме
се ради)

Очекивани
ефекти
плана
и предлог
критерију
ма
успешност

Особа
или тим
који
врши
евалуаци
ју плана
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Ученици
од 1.до
8.разреда
,
родитељи
, локална
самоупра
ва

Ученици
од 1.до
8.разреда

Јавност

Реализација
штампања
школског
листа,
публикациј
а, флајера
брошура,
позивница,
диплома,
захвалница,
похвала,
летописа.

Креативно
представља
ње
слободних
активности

Тим за маркетинг школе

АвгустИздавање
Прваци;
школских
Новембарпубликација тромесечје;
( школски
Децембарлист,
Полугодиште
Интерни извештаји,
; Јануармаркети флајери,
Свети Сава;
нг
брошуре,
Априлпозивнице,
тромесечје;
дипломе,
Мај- Дан
захвалнице, школе; Јунпохвале,
крај школске
летописи)
године.
Представља У току
школске
ње
године
школских
слободних
активности
У току
Екстерн
школске
и
године
маркети Презентова
ње рада
нг
школе кроз
медије

Чланови тима за маркетинг и веб сајт школе, чланови осталих тимова,
ППС, директор, ученички парламент.

и за план

Промовиса
ње школе
ради јачања
угледа у
јавности
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Област
и рада

Интерн
и
маркет
инг

Екстер
ни
маркет
инг

Интерн
и
маркет
инг

Планиране
активности

Увођење
система
награђивања и
промоције
успешних
ученика
Укључивање
спољних
сарадника који
су стручњаци из
одређених
области(рад са
даровитим
ученицима,Мен
са , екологија)
Припремање
јавних
презентација за
медије,
родитеље
(родитељски
састанак,
трибина,
конференција за
штампу)

Оријентац
ионо
време
реализациј
е
или
учесталост
Децембар;
Јануар; Мај;
Јун.

Новембар;
Март; Јун.

Септембар;
Децембар;
Март; Јун.

Децембар;
Награђивати
Јануар; Мај;
(бесплатни
Јун.
уџбеници,
екскурзија,,
књиге) и
промовисатиусп
ешне ученике и
наставнике

Носио
ци
посла

Чланови тима за маркетинг и веб сајт школе, чланови осталих тимова, ППС, директор,
ученички парламент.

Садржај рада
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Циљна
група
(са киме
се ради)

Ученици
од 1.до
8.разред
а

Ученици
од 3.до
8.разред
а

Родитељ
и,
локална
самоупр
ава,
медији

Очекивани
ефекти
плана
и предлог
критеријум
а
успешности
за план
Јачање
угледа
школе и
промовисањ
е савремене
и ефикасне
наставе
прилагођене
потребама и
интересова
њима
ученика;
Унапредити
квалитет
сарадње са
родитељима
и локалном
заједницом

Особа
или тим
који
врши
евалуац
ију
плана

Тим за маркетинг школе

Годишњи план

Ученици
од 1.до
8.разред
аи
наставни
ци
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Област
и рада

Интерн
и
маркети
нг

Планиране
активност
и

Оријентаци
оно
време
реализације
или
учесталост

Септембар;
Организова Децембар;
ти трибине , Март;
дискусије , Април.
дебате,
радионице
за ученике
и родитеље
У току
школске
године

Екстерн
и
маркети
нг

Промовиса
ње свих
акција
организова
них у
школи у
медијима

Носио
ци
посла

Чланови тима за маркетинг и веб сајт школе, чланови
осталих тимова, ППС, директор, ученички парламент.

Садржај рада
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Циљна
група
(са киме
се ради)

Ученици
од 4.до
8.разреда
и
родитељ
и

Ученици
од 1.до
8.разреда
и
наставни
ци

Очекивани
ефекти
плана
И предлог
критеријума
успешности
за план
Јачање
угледа школе
и
промовисање
савремене и
ефикасне
наставе
прилагођене
потребама и
интересовањ
има ученика;
Унапредити
квалитет
сарадње са
родитељима
и локалном
заједницом

Особа
или тим
који
врши
евалуац
ију
плана

Тим за маркетинг школе

Годишњи план
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8.2.4. Тим за инклузивно образовање
Према Закону о основама система образовања и васпитања, члан 77. предвиђа
израду индивидуалног образовног плана, чији је циљ постизање оптималног
укључивања ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у
вршњачком колективу.
Како је поменутим законом и предвиђено, школа је формирала стручни тим за
инклузивно образовање, који је израдио овај план, као саставни део Годишњег плана
рада школе.
Стручни тим за инклузивно образовање основне школе „Десанка Максимовић“ чине:
1. Ненад Михаиловић, директор школе
2. Марија Савић, педагог
3. Данијела Обрадовић, психолог – координатор тима
4. Драгана Асановић, наставник српског језика
5. Нада Лекић, професор разредне наставе
6. Јасмина Гошњић, професор разредне наставе
7. Сандра Радуловић, професор разредне наставе
Инклузија у друштву
Инклузија сама по себи не подразумева изједначавање свих људи, него уважавање
различитости сваког појединца. Уколико се задовоље потребе сваког појединца
прилагођавањем средине, онда нема потребе да се се таква особа сматра другачијом,
нити да има посебне потребе. Постизање тог циља је основна идеја инклузије.
Инклузивно друштво је друштво у коме је свака особа поштована и прихваћена као
људско биће.
Инклузија у образовању
Процес који тежи да промени и прилагоди школу потребама и могућностима сваког
детета као и да пружи једнаку прилику свима, уз флексибилност у задовољавању
специфичних образовних и ширих друштвених потреба све школске деце. Врши се
прилагођавање наставних метода и техника, индивидуализују се програми,
прилагођавају наставни садржаји и технике комуникације у складу са потребама
појединца.
Индивидуални образовни план (ИОП)
Представља прилагођавање образовних стандарда, исхода, наставног плана и
програма, што може да подразумева и нека друга
прилагођавања (простора,
наставних средстава, метода, временског распореда и оцењивања).
Ко израђује ИОП
Стручни тим за инклузивно образовање доноси одлуку о изради ИОП-a и формира тим
који ће израдити ИОП за одређено дете.
ИОП тим обавезно чине:
- родитељ/старатељ
- стручни сарадник
- наставник разредне наставе/одељенски старешина
- стручњак ван установе, на предлог родитеља
- предметни наставник/ци
116

Годишњи план

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево

Садржај ИОП документа
ИОП образац садржи:
A. Личне податке о детету/ученику
Б. Педагошки профил ученика/це
Ц. Процену потреба за подршком
Д. План активности по предметима / областима
Е. Сагласност родитеља
Кораци у изради ИОП-а
Предвиђена је јединствена методологија за израду ИОП-а и она обухвата више
корака:
1. Анализа ситуације и прикупљање података о детету
2. Израда педагошког профила детета
3. Одређивање приоритета у пружању подршке
4. Развијање стратегије подршке, крајњих циљева пружање подршке и детаљног
плана активности
Процедура израде ИОП-а и начин доношења одлука
1. ИОП тим прикупља потребне податке, анализира ситуацију и израђује педагошки
профил детета/ученика
2. Процена потреба за подршком и приоритетних области за које треба израдити ИОП
3. Разрада стратегија подршке и детаљног плана активности за поједине
области/предмете раде појединачни чланови ИОП тима (стручњаци за ту
област/предмет) уз обавезно учешће родитеља.
4. Израђени ИОП одобрава Стручни тим за инклузивно образовање и по одобрењу
шаље педагошком колегијуму на коначно усвајање.
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ШКОЛСКИ ПЛАН АКЦИЈЕ
За школску 2017/18. годину

Активности
Подсећање чланова
Наставничког већа о
циљевима инклузивног
образовања, као и на
обавезу израде и
реализације ИОП-а за
ученике којима је то
потребно

Реализатори

Време

Стручни тим за
инклузивно
образовање

Август 2017.

Исход и евалуација
Чланови Наставничког већа
упознати са циљевима
инклузивног образовања, као и
на обавезу израде и реализације
ИОП-а за ученике којима је то
потребно
Евалуацију ће спроводити
стручни тим за инклузивно
образовање.

Евалуативни извештај о
реализацији ИОП-а за
ученике током 2016/17. и
предлози за реализацију
ИОП-а за 2017/18.

Стручни тим за
инклузивно
образовање и
Наставничко
веће
(верификација)

Јун 2017.

Стручни тим за
инклузивно
образовање

Почетак
септембра
2017
.

Идентификација нових
ученика за које је
потребна израда ИОП-а

Стручни тим за
инклузивно
образовање

Током
2017/18.

Идентификовани ученици по
разредима и одељењима

Израда ИОП-а за сваког
идентификованог
ученика

Тимови који су
формирани
посебно за
сваког ученика

Током
2017/18.

Урађени ИОП-и за сваког
идентификованог ученика за
период 3-6 месеци

Праћење реализације
ИОП-а за сваког ученика

Стручни тим за
инклузивно
образовање

Током
2017/18.

Ученици савладавају задатке и
активности предвиђене ИОП-ом
и постижу очекиване исходе

Едукација ученика и
родитеља о моделима
инклузивног образовања
путем израде паноа и
флајера на тему «Једнаке
шансе за све»

Педагог и
психолог школе

Фебруар
2018.

Израђени панои и флајери на
тему «Једнаке шансе за све»

Операционализација
активности у вези са
инклузивним
образовањем, као
саставни део Годишњег
плана школе

Септембар,
октобар
2017. и
током
године

Донети закључци о реализацији
ИОП-а за ученике током
2016/17. и предлози за
реализацију ИОП-а за 2017/18.

Урађен школски план акције за
инклузивно образовање.
Евалуацију ће спроводити
стручни тим за инклузивно
образовање.
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кориговање постојећих у
складу са праћењем
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ученика и резултатима
вредновања ИОП-а на
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Тимови који су
формирани
посебно за
сваког ученика

Стручни тим за
инклузивно
образовање

Фебруар
2018.

Јун 2018.

Урађени нови ИОП-и и
кориговани постојећи према
потребама и напредовању сваког
идентификованог ученика за
наредни перод 3- 6 месеци

Спроведена евалуација
примењиваних ИОП-а
Остварени предвиђени циљеви

8.2.5. Тим за хуманитарне активности
Предлагач плана: Мија Бојиновић
Одговорно лице: Мија Бојиновић
Остали чланови тима: учитељ Миливоје Гајић, вероучитељ Здравко Спасојевић
Сарадници у реализацији плана: педагог Марија Савић, директор Ненад
Михајиловић, особље и ђаци школе, као и све верске и државне установе и граду
Ваљеву
Циљеви и делокруг рада: Пружање помоћи ђацима и радницима школе,као и свакоме
коме би она била потребна.Помоћ може бити разноврсна, зависно од проблема са којим
би се суочили на терену.

Садржај рада

Области рада

Пружање и
прикупљање
помоћи
угроженима
Сарадња са
другим
институцијама
у граду

Планиране
активности
Прикупљањ
е помоћи за
сиромашне
ђаке
Прављење
Божићних
пакетића за
ђаке других
школа

Оријентационо
време
реализације
или
учесталост

Носиоци
посла

Циљна
група
(са киме
се ради)

Очекивани
ефекти
плана
И предлог
критеријума
успешности
за план

Развој
Вероучите
солидарност љ Здравко
и међу
Спасојевић
децом,да
они којима
је помоћ
пружена ту
помоћ
искористе на
прави
начин.Свака

Током школске
године

Сви
радници
школе

Деца

Децембар и
јануар

Веоучит
ељи

Деца

Особа или
тим који
врши
евалуацију
плана
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Током школске
године

Вероучи
тељи

Деца

успешно
реализована
акција
представља
успех плана.

8.2.6. План рада Тима за пружање подршке новим ученицима
Чланови Тима:
1. Маја Младеновић, наст. биологије
2. Ерика Јовановић, наст. физичког васпитања
3. Нада Лекић, проф. разредне наставе
4. Марија Савић, педагог
Сарадници у реализацији плана: Разредне старешине нових ученика, психолог,
родитељ
Циљеви и делокруг рада: Праћење адаптације новоуписаних ученика на нову
школску средину, подстицање самопоузданог реаговања, осећаја сигурности,
успостављања нових адекватних вршњачких односа.
Активност

Време реализације

Носилац активности

Евидентирање новоуписаних
ученика у школи

Август, септембар
2017.

Стручна служба

Израда плана пружања подршке
новим ученицима

До септембра текуће
школске године

Тим

Праћење реализације Плана
подршке за сваког појединог
ученика
Састанци тима на
класификационим периодима

Током године

ОС и Тим

Класификациони
периоди

Тим
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8.2.7. План рада тима за уређење школског простора
Одговорно лице: Биљана Прерадовић (професор разредне наставе)
Остали чланови тима: Драгица Гајић (професор разредне наставе), Славица
Новаковић (професор разредне наставе), Олга Глушац (професор енглеског језика),
Драган Мандић (професор ликовне културе)
Циљеви и делокруг рада: Оплеменити простор школе и неговати одговоран однос
запослених иученика према уређењу и одржавању простора и окружења школе и
подизати свест свих актера школског живота о значају заштите човекове средине.
Одржати школу безбедом средином за све.

Садржај рада
Области
рада

Преуређе
ње
декориса
ња

време
реализације
или
учесталост

Носиоци
посла

Циљна
група
(са киме
се ради)

Током
школске
године

Сви
радници
школе

Деца и
родитељ
и

Током
Уређење
школске
улазног
године
хола(фарбањ
е ламперија
и цокла)

Сви
радници
школе

Деца и
родитељ
и

Током
школске
године

Сви
радници
школе

Деца и
родитељ
и

Током
школске
године

Сви
радници
школе

Деца и
родитељ
и

Планиране
активности
Уређење
школског
парка и
зелених
површина

Тематско
ликовно
илустрова Израда
ње
тематских
паноа
Уређење
школске
бине и хола
Просторн
школе
о

Оријентационо

Очекиван
и ефекти
плана
И предлог
критерију
ма
успешнос
ти за план
Стварање
пријатног
амбијента
у школи и
непосредн
ој
околини,
заинтересо
ваност
ученика,
наставник
аи
родитеља
за
укључива
ње и
допринос
у
наведеним
акцијама

Особа
или тим
који
врши
евалуац
ију
плана
Тим за
уређење
школског
простора

планирањ
е
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Адаптација
старих
школских
клупа у
клупице
примерене
одмору и
предаху
ученика

8.2.8. План рада тима за планирање и организовање ваннаставних
активности
Одговорно лице: Ранђеловић Миљана
Остали чланови тима:
1. НОВАКОВИЋ СЛАВИЦА
2.ДРАГИЦА ЂУРИЧКОВИЋ
3.ВИЛОТИЋ БЛАЖЕНКА
4.ЕРИКА ЈОВАНОВИЋ
Сарадници у реализацији плана: Актив учитеља од 1. До 4.разреда,актив наставника
српског језика,наставник ликовне културе
Циљеви и делокруг рада: Ваннаставне активности треба да омогуће ученицима да
своје склоности и интересовања задовоље укључујући се у различите активности.Тиме
би се омогућило ученицима да квалитетније проводе своје слободно време и време у
школи.
На нивоу Одељенских већаI, II, III, IVразреда учитељи

у оквиру својих

одељењареализују различитеслободне активности (друштвене, хуманитарне, спортске,
техничке). На нивоу Одељенских већа од V до VIII актива

је литерарно

рецитаторска,спортска,новинарска и нумизматичка секција . Реализују

се и друге

активности по предвиђеном плану.
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Особа или тим који
врши евалуацију плана

Очекивани ефекти
плана
и предлог
критеријума
успешности за план

Циљна група

Носиоци посла

Садржај рада

Оријентационо
време реализације
илиучесталост

Планиране
активности

Област
и рада
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Септембар
Октобар

Децембар
Јануар

Учитељ
и и веро
учитељи

Хумани
тарне
актив.

Утоку године
могуће су гостујуће
представе или одлазак
у позориште у Београд
Помоћ другу
-Божићни вашар
Децембар
-Васкршњи вашар
април

ТИМ ЗА ВАНННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

јун

1, до 8 .разреда

мај

Ученици од

Март
април

Очекујемо да велики број ученика буде укључен у све активности и да квалитетније проводе своје
време у школи.

Новембар

Актив учитеља и наставника од 1. до 8.разреда,

 Пријем првака
 Дечја недеља
 “Михољско
лето”Бранковина
 Ликовна изожба
поводом Дечје
недеље
 Приредба поводом
Дана детета
 Новогодишња
представа (Културни
центар)
 „У сусрет
празницима“ (наступ
хора на дечјем
одељењу ваљевске
болнице)
 Приредба у част
Светог Саве
 Ликовна изожба
поводом Св.Саве
 Ваљевска смотра
хорова
 Приредба
поводомДана шале
 Посета
промотивном
концерту у узичкој
школи
 Обележавање Дана
Земље
 Посета
Музеју,Пољопривред
ној
школи,Метеоролошк
ој станици и касарни

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево
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Септембар,
Јун
Током
године

Октобар

Учитељи и наставници

Oд фебруара до маја

Такмичења у школи и шире

Спортски дан
Такмичење у оквиру
школе у фудбалу
,кошарци,одбојци и
пливању.
Родитељи на
спортским теренима
Светосавски крос
РТС крос
Две лиге у одбојци за
шесте разреде
Такмичење Из
матемике “Мислиша
2017
Такмичење из српског
ј.,историје,географије,
биологије,информатик
е,страног
језика,саобраћаја и
техничког
Школско такмичење
рецитатора
-Такмичење “Кенгур”
Општинско
такмичење
рецитатора
-Такмичење
“Архимедес”
-Ваљевска смотра
хорова
Литерарни и ликовни
конкурси на нивоу
града

Наставници физичке
културе

Спортске активности и
такмичења

Током
године

Учитељ
и
наставн
ици и
директо
р

Техничк
е
активно
сти

Уређење ентеријера и
екстеријера
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8.3. План рада педагошког колегијума
Време
реализ.

IX

X

XII

II

Активности

-Конституисање ПК
-Усвајање Плана рада ПК
-Разматрање програма и плана рада
стручних већа
-Планирање стручног усавршавања

-Разматрање реализације Акционог
плана самовредновања
-Разматрање индивидуалних
образовних планова
-Предлагање наставника за менторе у
раду са приправницима
-Упознавање са начином полагања
завршног испита
-Сарадња са локалном самоуправом
(обезбеђивање новца за стручно
усавршавање)
-Договор о избору уџбеника за
наредну школску годину
-Разматрање реализације РПШ

Начин
реализације

-Читање програма
-Договор

-Анализа

-Разговор о најбољим
решењима

-Прегледање каталога и
одобрења
-Aнализа

IV

-Анализа квалитета посећених часова

-Посете часовима,
вредновање

VI

-Договор о полагању завршног испита
за ученике 8.разреда

-Подела послова,
задужења

Носиоци
реализације

-Директор
-Чланови ПК
-Председници
стручних већа
-Чланови ПК

Директор
Чланови ПК

-Директор
Чланови ПК

- Директор
Чланови ПК
Директор
Чланови ПК

Директор
Чланови ПК

Педагошки колегијум ће континуирано обавештавати Наставничко веће о свом
раду, прикупљати сугестије наставника и уносити потребне допуне у свој рад. Водиће
записнике са састанака и радити годишњи извештај о раду.
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8.4. План рада директора школе
План рада директора школе заснива се на функционалним, интегрисаним
знањима, способностима и вештинама. Управљање, организовање и руковођење рада
усклађено је са Чл.5 и Чл. 59 Закона о основана система образовања и васпитања (сСл.
Гласник РС бр. 72/09; 52/11; 55/11 и 55/13) и на основу правилника о стандардима и
компетенцијама директора установе у образовно – васпитним институцијама (Сл.
Гласник РС бр. 38/2013. План рада директора реализоваће се кроз шест области рада
које су међусобно повезане, умрежене и преплићу се у појединим активностима.
На основу критеријума које утврђују стандарди компетенције директора,
директор планира кључне активности којима обезбеђује унапређење квалитета рада
који доприносе остваривању општих исхода образовања и васпитања дефинисаним
законом. На основу квалитативних и квантитативних показатеља који су саставни део
плана рада директора, директор школе је у могућности да вреднује свој рад и да буде
вреднован од стране других.
Кључне области рада директора школе у оквиру којих се реализује план
су:
1. Руковођење васпитно-образовним процесом у школи;
2. Планирање, организовање и контрола рада установе;
3. Праћење и унапређивање рада запослених;
4. Развој

сарадње

управљања,

са

родитељима/старатељима,

репрезентативним

синдикатом

органом
и

широм

заједницом;
5. Финансијско и административно управљање радом установе
6. Обезбеђење законитости рада установе.
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ОБЛАСТИ
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНООБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ
-Организује активности у циљу
промовисања вредности учења

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ

током
године

СТАНД
АРДИ
КВАЛИ
ТЕТА

САРАДНИЦИ

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ

Педагошкопсихолошка
служба, наставници
Педагошкопсихолошка
служба, наставници
Ученици, родитељи
Тим за маркетинг
школе

Квалитетна настава
и функционална
знања
Школа је безбедна
и здрава средина

1.2.1

значајне активности
школе медијски
пропраћене
наставни процес се
реализује
квалитетно

1.2.2

Наставне и
ваннаставне
активности у
функцији развоја
ученика
Образовноваспитни процес у
функцији свих
ученика

1.2.3

-Организовање превентивних активности
које омогућавају безбедно окружење
(дежурство наставника, поштовање
правила понашања, вршњачка едукација)
-Медијска промоција резултата рада
школе

током
године

-Организује огледне часове, презентације
и промовише иновације у образовноваспитном процесу

током
године

-Организује активности које подстичу
креативност ученика, стицање
функционалних и трајних знања,развој
социјалних вештина и здравих стилова
живота
-Ствара услове и подстиче процес
квалитетног образовања и васпитања за
све ученике (таленте, ученике са посебним
потребама...)
-Учествује у изради ИОП-а

током
године

током
године

Тим за инклузију,
стручни сарадници

-Анализира постигнућа ученика на
класификационим периодима,
такмичењима, завршном испиту.
-Процењује ученичка постигнућа и
награђује најбоље
2.ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И
КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
-Организује и оперативно спроводи
процес планирања и програмирања рада
школе

током
године

Стручни сарадници
Наставници

Образовноваспитни процес у
функцији свих
ученика

1.2.5

Август,
септемб
ар

Благовремено
урађени планови
рада

2.1

-Израда акта о систематизацији и опису
радних места

до 1.
септемб
ра

Педагошкопсихолошка
служба, наставно
особље
Секретар,педагошк
о-психолошка
служба,

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

2.2 и
2.5

-образује стручна тела, , већа, тимове и
активе
-израда четрдесеточасовне радне недеље

током
године

Тим за стручно
усавршавање,
педагошкопсихолошка служба
Тимови,
наставници,
стручни сарадници

до 1.
септемб
ра
до 1.
септемб
ра

Педагошкопсихолошка
служба, стручна

1.2.2

1.2.3

1.2.4

2.2
2.2 и
2.5
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-Учешће у изради годишњег плана рада и
школског програма
-Упућивање планова рада Школском
одбору на усвајање
-Организовање процеса праћења,
извештавање и анализа резултата рада
школе и предузимање корективних мера
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до 1.
септемб
ра
До 15.
септемб
ра
Током
године

већа
Тимови, наставно
особље, педагошкопсихолошка служба
Секретар школе
Тимови, наставно
особље, педагошкопсихолошка служба

-Упознавање Школског одбора, Савета
Током
родитеља, Наставничког већа, Педагошког године
колегијума са извештајима и анализама
резултата рада и предузетим корективним
мерама

Тимови, наставно
особље, педагошкопсихолошка служба

-Информисање свих запослених о важним
питањима живота и рада школе

Током
године

педагошкопсихолошка служба

-Организује обуку запослених за примену
савремених информационокомуникационих технологија за примену
у настави

Током
године

Наставнници, тим
за стручно
усавршавање

-Спроводи ефикасан процес
самовредновања рада школе

Током
године

Тим за
самовредновање,
педагошкопсихолошка служба

-Анализа успешности ученика на
завршном испиту, ради планирања
унапређивања рада школе

новемб
ар

Наставници,
педагошкопсихолошка служба

поделом задужења
Квалитетно урађен
годишњи план рада
и школски програм
Усвојени сви
планови на нивоу
установе
Квалитетна анализа
успеха и израда
акционих планова у
циљу унапређења
рада школе,
полугодишње и
годишње
извештавање о свим
сегментима рада
школе
Школски одбор,
Савет
родитеља,Наставни
чко веће,
Педагошки
колегијум упознати
са свим
извештајима,
анализама и
предузетим
корективним
мерама
Важне информације
доступне свим
запосленима преко
огласне табле,
седнице
Наставничког већа,
сајта школе
80% запослених
користи
информационокомуникационе
технологије
Резултати
самовредновања су
у функцији
унапређења
квалитета рада
школе
Урађене анализе
завршног испита и
презентоване на
Наставничком већу,
Педагошком
колегијуму, Савету
родитеља и

2.2

2.1

2.3

2.3

2.4

2.4

2.5

2.5
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Школском одбору

3.ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЋИВАЊЕ
РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
-Обезбеђивање квалитетног и стручног
наставног кадра

до
првог
септемб
ра

Секретар

Поштујући
3.1
законске регулативе
обезбеђен
квалитетан
наставни кадар

-Прати рад ментора и приправника

током
године

ментори

3.1

-Организује стручно усавршавање и
професионални развој запослених

Током
године

Наставници, Тим за
стручно
усавршавање

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

Током
године

Сви запослени

-Остварује педагошко-инструктивни увид
и надзор образовно-васпитног рада у
складу са Годишњим планом рада школе
4.РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА
РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА,
ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА,
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
-Организује рад Савета родитеља

Током
године

Педагошкопсихолошка служба

-Приправници
стручно
оспособљени за
посао и
прилагођени радној
средини
Планиране
активности
стручног
усавршавања и
професионалног
развоја остварене
Професионална
сарадња, тимски
рад, позитивна
атмосфера
Побољшан
квалитет наставе

Током
године

Педагошкопсихолошка
служба, секретар,
координатори
Тимова

Родитељи ефикасно
учествују у животу
и раду школе

4.1

-Организује дан отворених врата за
родитеље

Током
године

Наставници,
педагошкопсихолошка служба

-Побољшана
сарадња и
комуникација са
родитељима

4.1

-Конструктивно решавање конфликата
ученика у сукобу

Током
године

-Конфликтне
ситуације успешно
решене

4.1

-Правовремено обавештава Школски
одбор о свом раду (два пута годишње), о

Током
године

Тим за заштиту
ученика од
насиља,зостављања
и занемаривања,
педагошкопсихолошка служба
Педагошкопсихолошка

Правовремено и
детаљно обавештен

4.2

3.2

3.3

3.4
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реализацији васпитно-образовног
програма, Школског програма, Годишњег
плана рада установе, финансијском
пословању, постигнућима ученика и
другим питањима за које је надлежан ШО
-Сарадња са репрезентативним
синдикатом

служба, Тимови

Током
године

Представници
репрезентативног
синдиката

Током
године

Шеф рачуноводства

Током
године

Шеф
рачуноводства,
секретар

-Израда потребне документације
предвиђене законском регулативом

Током
године

Секретар,
административно
особље, педагошкопсихолошка служба

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

Током
године

Секретар,
административно
особље, педагошкопсихолошка служба

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

Током
године

Секретар,
административно
особље, педагошкопсихолошка служба

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

Током
године

педагошкопсихолошка служба

5.ФИНАНСИЈСКО И
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ
РАДОМ УСТАНОВЕ
-Израда финансијског плана,
благовремено планирање финансијских
токова у циљу позитивног финансијског
пословања
-Распоређивање материјалних ресурса у
циљу оптималног извођења образовноваспитног процеса, праћење спровођења
јавних набавки

ШО о свим
сегментима рада
школе који су
предвиђени
законском
регулативом
-поштовање
колективног
уговора и закона

4.2

Ефикасно
управљање
финансијским
ресурсима
Ефикасно
управљање
материјалним
ресурсима, јавне
набавке спроведене
у складу са
законском
регулативом
Школа поседује
законом прописану
документацију

5.1

Школа
функционише и
поседује
документацију
урађену у складу са
законском
регулативом
Школа
функционише и
поседује
документацију
урађену у складу са
законском
регулативом
Урађена
документација,
општи акти и
прописи у складу са
законом

6.1

5.2

5.3

6.2

6.3
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8.5. План рада Школског одбора
Школски одбор је орган управљања у школи.
Законом прописани послови Школског одбора у својој операционализацији имају
следећу програмску структуру у школској 2017/2018. години.
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПОДРУЧЈА РАДА И ПОСЛОВАЊА
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

Септембар

1.Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе на крају
другог полугодишта школске 2016/2017. године до
15.9.2017.године
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе на крају другог
полугодишта школске 2016/2017.године и реализација Годишњег
плана рада школске 2016/2017.године до 15.9.2017. године
3.Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску
2017/2018. годину до 15.09.2017.године.
4.Доношење плана стручног усавршавања запослених за школску
2017/2018. годину.
5.Давање сагласности за извођење екскурзија и наставе у природи
6.Давање сагласности на ђачки трошковник, осигурање и обезбеђење
ученика у школској 2017/2018. години,
7.Разматрање и усвајање Акционог плана за школску 2017/2018.
годину
8. Разматрање безбедносног стања у школи
9. Доношење статута, правила понашања у установи и друге опште
акте и давање сагласности на акт о организацији и систематизацији
послова – по потреби
10. Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора- по
потреби
11. Обављање и других послова у складу са законом, актом о
оснивању и статутом – по потреби
1. Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета
Републике Србије;
2.Формира комисију за редован попис на крају календарске 2017.
године на предлог директора школе .
3. Разматрање и доношење одлуке о инвестиционом одржавању и
набавци опреме и наставних средстава – по потреби
4.Усваја извештај о реализацији екскурзија –по потреби
5. Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и
даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова- по
потреби
6. Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора- по
потреби
7. Обављање и других послова у складу са законом, актом о
оснивању и статутом – по потреби
1.Усвајање извештаја о редовном попису на крају календарске 2017.
године
2.Усвајање финансијског плана школе за школску 2018. годину
3.Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе на крају
првог полугодишта школске 2017./2018.године
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе на крају другог
полугодишта школске 2017/2018.године

-Октобар
-Новембар
-Децембар

-Јануар
-Фебруар
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5.Усвајање извештаја о пословању, годишњи обрачун школе у
периоду јануар –децембар 2017. године
6.Разматрање поштовање општих принципа, остваривање циљева
образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за
побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
7. Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и
даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова- по
потреби
8. Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора- по
потреби
9. Обављање и других послова у складу са законом, актом о
оснивању и статутом – по потреби
1.Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и
даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова- по
потреби
2. Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора- по
потреби
3. Обављање и других послова у складу са законом, актом о
оснивању и статутом – по потреби
- Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању плана стручног
усавршавања запослених у школској 2017/2018. години.
-Разматрање и усвајање Извештаја о вредновању и самовредновању.
- Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Акционог плана у
школској 2017/2018. години.
-Усваја извештај о реализацији екскурзија и наставе у природи –по
потреби
-Доношење статут, правила понашања у установи и друге опште
акте и давање сагласност на акт о организацији и систематизацији
послова – по потреби
- Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора- по
потреби
- Обављање и других послова у складу са законом, актом о оснивању
и статутом – по потреби
1. -Разматра технолошки вишак у школи – по потреби

Према одредбама општих аката школе, школски одбор образује повремене комисије.
Повремене комисије се образују и раде по потреби.
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8.6. План рада Савета родитеља
Законом прописани послови Савета родитеља у својој операционализацији имају
следећу програмску структуру у школској 2017/2018. години.
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
-Септембар
-Октобар
-Новембар
-Децембар

-Јануар
-Фебруар
-Март
-Април

ПОДРУЧЈА РАДА И ПОСЛОВАЊА
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
-Конституисање Савета и избор председника,
- Разматрање Извештаја о раду директора школе у
претходној школској години
- Разматрање Извештаја о раду школе у претходној школској
години
-Разматрање Годишњег плана рада за текућу годину
-Упознавање Савета родитеља са Правилником о
понашању ученика, правилником о мерама
безбедности ученика
-Усвајање плана заштите ученика од насиља
- Давање сагласности на програм и организовање
екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра
извештај о њиховом остваривању; усвајање предложених
дестинација за екскурзије и наставу у природи у школској
години
-Предлаже свог представника у стручни актив за развојно
планирање и у друге тимове установе;
- Упознавање са остваривањем Плана за заштиту ученика од
насиља
-Рад Комисије Савета родитеља за избор најповољнијег
понуђача за организовање и извођење екскурзије и наставе у
природи ученика по јавном огласу објављеном у дневним
новинама
- предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у
орган управљања- по потреби
-предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање
образовно-васпитног рада;
-Разматра намену коришћења средстава од донација
установе;
- Разматрање Извештаја о раду директора школе на крају
првог полугодишта текуће године
- Разматрање Извештаја о раду школе на крају првог
полугодишта
-Финансијско пословање школе и услови у којима
школа ради
-Рад Комисије Савета родитеља за избор најповољнијег
понуђача за организовање и извођење екскурзије и наставе у
природи ученика по јавном огласу објављеном у дневним
новинама
- Разматра и прати услове за рад установе, услове за
одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
-Учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог
закона-по потреби
-Упознавање са увођењем инклузивног

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

-Директор
-Стручна
служба
-Секретар

-Директор
-Стручна
служба
-Секретар
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образовања и даљим активностима
- Упознавање родитеља са реализацијом
активностима везаним за школски развојни план,
са посебним освртом на програм сарадње са
родитељима
- Извештај о изведеним екскурзијама
- Упис ученика у средње школе и полагање
Завршног испита испита
-Учествује у поступку предлагања изборних предмета и у
поступку избора уџбеника;
-разматра предлог програма образовања и васпитања,
развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом
остваривању, вредновању и о самовредновању;
-Разматра и прати услове за рад установе, услове за
одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
-Учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог
закона –по потреби

-Мај
-Jун
-Јул
-Август

8.7. Планови рада стручних сарадника, одељенских
старешина
8.7.1. Годишњи план рада педагога
Послове педагога у школској 2017/2018. години обављаће педагог Марија Савић.
ЦИЉ
Педагог применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке
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 ученика,
Подршка наставницима у креирању програма рада са децом, предлагање и
организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и
напредовању,
Пружање подршке 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,
Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним
организацијама од значаја за успешан рад установе,
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Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и
праксе.
Стручни сарадник педагог учествују у пословима: планирања и програмирања
образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног рада, праћења и вредновање
образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног рада, рада са васпитачима,
односно наставницима, рада са децом, односно ученицима и полазницима, рада са
родитељима, односно старатељима, рада са директором, стручним сарадницима,
педагошким асистентом и пратиоцем детета, односно ученика, рада у стручним
органима и тимовима, сарадње са надлежним установама, организацијама,
удружењима и јединицом локалне самоуправе, вођења документације, припреме за рад
и стручно усавршавање
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1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА
Активност
-Учествовање у изради плана самовредновања
-Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих
делова (организација и облици рада – стални, повремени, посебни, редовни и
приоритетни задаци, програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања,
рада стручних сарадника, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном
средином, превентивних програма),
-Припремање годишњих и месечних планова рада педагога,
-Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба
деце, ученика, родитеља, локалне самоуправе,
-Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу, односно
ученике,
-Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим
институцијама,
-Планирање набавке стручне литературе, периодике и учешће у набавци и
изради дидактичког материјала, наставних средстава, играчака, сликовница –
уједначавање опреме у свим васпитним групама,
-Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања
њиховог финансирања и примене,
-Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других
облика образовно-васпитног рада,
-Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских
активности, односно учешће у планирању излета, екскурзија, боравка деце и
ученика у природи,
-Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа деце,
односно ученика, медијског представљања и слично,
-Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада,
практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског старешине,

Време
реализације
Јун
Август
септембар

Сарадници
Директор
Психолог
Координатори тимова
Наставници

Септембар
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године

Директор
Психолог
Координатори тимова
Наставници

Током године

Током године
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секција,
-Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава,
-Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су
упућени да понове разреда

Августсептембар

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
Активност

Време реализације

-Систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и напредовања
деце, односно ученика,
-Праћење реализације образовно-васпитног рада,
-Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности нових
организационих облика рада,
-Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање
различитих области и активности рада установе,
-Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног
образовног плана,
-Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у
посао васпитача/наставника, стручног сарадника,
-Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-образовне праксе које
реализује установа, научноистраживачка институција или стручно друштво у
циљу унапређивања васпитно-образовног рада,
-Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих
програма васпитно–образовног рада (програма стручних органа и тимова,
стручног усавршавања, превентивних програма, рада педагошко – психолошке
службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, праћење рада
стручних актива, тимова),
-Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних
стандарда, постигнућа ученика,
-Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима,
као и предлагање мера за њихово побољшање,

Током године

Сарадници

Током године
Током године
Током године
Током године

Директор
Психолог
Координатори тимова
Наставници

Током године
Током године
Јун
Током године
Октобар, децембар,
април, јун
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-Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима,
завршним и пријемним испитима за упис у средње школе,
-Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним
карактеристикама ученика,
-Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за
побољшање школског успеха,
-Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика.

Током године
Током године
Током године
Током године

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Активност
-Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању
циљева и задатака образовно-васпитног рада,
-Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета односно
наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода и
облика рада ( уз проучавање програма и праћење стручне литературе),
-Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију
општих и посебних стандарда,
-Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања и умења,
-Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана
професионалног развоја и напредовања у струци,
Анализирање реализације праћених часова редовне наставе и других облика
образовно- васпитног рада којима је присуствовао и давање предлога за њихово
унапређење,
-Праћење начина вођења педагошке документације васпитача и наставника,
-Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих
метода, техника и инструмената оцењивања ученика,
-Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са децом, односно
ученицима којима је потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно
деци односно ученицима са тешкоћама у развоју),
-Оснаживање наставника за рад са децом, односно ученицима из осетљивих
друштвених група кроз развијање флексибилног става према културним
разликама и развијање интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака

Време реализације
Током године

Сарадници
Директор
Психолог
Наставници

Новембар, март, април

Током године
Током године
Током године

Током године
Током године
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који доприносе њиховом развоју,
-Оснаживање васпитача, односно наставника за тимски рад кроз њихово
подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности
стручних већа, тимова и комисија,
-Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне
оријентације и унапређивање тога рада,
-Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и угледних активности,
односно часова и примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива,
радних група, стручним скуповима и родитељским састанцима,
-Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада,
практичне наставе и амбијенталне наставе, плана рада одељењског старешине и
секција,
-Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са релевантним
карактеристикама нових ученика,
-пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја
часа одељењске заједнице,
-Пружање помоћи васпитачима, односно, наставницима у остваривању свих
форми сарадње са породицом,
-Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми
полагања испита за лиценцу,
-Пружање помоћи васпитачима, односно наставницима у примени различитих
техника и поступака самоевалуације.

Током године

Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
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4. РАД СА УЧЕНИЦИМА
Активност
-Испитивање детета уписаног у основну школу,
-Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин
ангажованости детета односно ученика),
-Саветодавни рад са новим ученицима, преласка ученика између школе Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и других
ученичких организација,
-Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и
понашању,
-Рад на професионалној оријентацији ученика
-Анализирање и предлагање мера за унапређивање ваннаставних активности,
-Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте и
активности стручних и невладиних организација,

Време реализације
Мај

Сарадници

Током године
Током године

Током године

Психолог
Наставници
Ученици

Током године
-Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за
креативно и конструктивно коришћење слободног времена,
-Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања
насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата,
популарисање здравих стилова живота,
-Учествовање у изради педагошког профила детета, односно ученика за децу
односно ученике којима је потребна додатна подршка израда индивидуалног
образовног плана,
-Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и помоћ
у њиховој реализацији,
-Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила
понашања у школи или се не придржава одлука директора и органа школе,
неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем
угрожава друге у остваривању њихових права

Током године
Током године

Током године
Током године

Психолог
Наставници
Ученици

Током године
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5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Активност
-Организовање и учествовање на општим и групним родитељским састанцима у
вези сa организацијом и остваривањем васпитно-образовног, односно образовноваспитног рада,
-Припрема и реализација родитељских састанака,трибина,радионица са стручним
темама,
-Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе (васпитно –
образовни рад, односно настава, секције, предавања, пројекти...) и партиципација
у свим сегментима рада установе,
-Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно
ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима у
развоју, професионалној оријентацији,

Време реализације
Током године

Током године

Сарадници

Директор
Психолог
Родитељи
ОС

Током године
Током године
Током године

-Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама,
протоколима о заштити деце, односно ученика од занемаривања и злостављања и
другим документима од значаја за правилан развој деце, односно ученика у циљу
представљања корака и начина поступања установе,
-Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена
деце, односно ученика,
-Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци,

Током године
Током године
Током године

-Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање
предлога по питањима која се разматрају на савету.
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6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА,
ОДНОСНО УЧЕНИКА
Активност
Време реализације
Сарадници
-Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће
васпитно- образовне, односно образовно-васпитне праксе и специфичних
проблема и потреба установе и предлагање мера за унапређење,
-Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова
и комисија и редовна размена информација,
-Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању
активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду
школе,
-Сарадња са дирекотром и психологом на формирању одељења и расподели
одељењских старешинстава,
-Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења
педагошке документације у установи,
-Сарадња са директором и психологом на планирању активности у циљу јачања
наставничких и личних компетенција,
-Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима детета, односно ученика на
координацији активности у пружању подршке деци/ученицима за које се доноси
индивидуални образовни план,
-Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и
његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања

Током године

Током године

Директор
Психолог
Наставници
Родитељи

Током године

Током године
Током године

Током године
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
-Учествовање у раду васпитно-образовног, наставничког већа, односно
педагошког већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених
анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовноваспитни рад и јачање васпитачких односно наставничких компетенција),
-Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе који се
образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта.

Током године

Директор
Психолог
Координатори тимова
Руководиоци стручних
органа
Наставници
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Учествовање у раду педагошког колегијума, педагошких већа и стручних актива Током године
за развојно планирање и, школског програма, односно програма васпитног рада,
-Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе.
Током године
8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
-Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и
Током године
другим установама које доприносе остваривању циљева и задатака васпитнообразовног, односно образовно-васпитног рада установе,
Током године
Директор
-Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа,
Психолог
-Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских односа
Локална заједница
породице, установе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја деце и младих Током године
Стручна друштва
-Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и организација,
-Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и
организацијама које се баве програмима за младе,
Током године
-Учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу локалне самоуправе, које се
баве унапређивањем положаја деце и ученика и услова за раст и развој,
-Сарадња са националном службом за запошљавање
Током године
9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
-Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу,
-Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и
васпитних активности на нивоу школе,
-Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним
плановима рада педагога,
-Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување материјала који
садржи личне податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом
педагога,
-стручно усавршавање: праћењем стручне литературе и периодике, праћењем
информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; учествовањем у
активностима струковног удружења (Педагошко друштво Србије) и на
Републичкој секцији педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих
семинара, учешћем на конгресима, конференцијама, трибинама, осмишљавањем
и реализацијом акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом
искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима у
образовању

Током године
Током године

Директор
Психолог
Центри за стручно
усавршавање
Стручна друштва

Током године
Током године
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8.7.2. Годишњи план рада психолога за шк. 2017/18.
Циљ рада стручног сарадника психолога у основној школи је да применом
теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси остваривању и
унапређивању образовно-васпитног рада школе у складу са циљевима и принципима
образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о
основама система образовања и васпитања, као и посебним законима.
Задаци психолога у основној школи су:
- стварање оптималних услова за развој ученика и остваривање образовно-васпитног
рада,
- учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика,
-

подршка

наставницима

у

јачању

наставничких

компетенција

и

њиховог

професионалног развоја,
- учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера
које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада
школе,
- учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда
постигнућа ученика и предлагање мера за њихово унапређивање,
- подршка отворености школе према педагошким иновацијама,
- развијање сарадње школе са породицом ученика и подршка васпитним
компетенцијама родитеља/старатеља,
- сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним
организацијама од значаја за школу,
- стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.
Психолог ће у овој школској години радити на реализацији програмских
задатака у оквиру следећих подручја рада:
- планирање и програмирање образовно-васпитног рада
- праћење и вредновање образовно-васпитног рада,
- рад са наставницима,
- рад са ученицима,
- рад са родитељима/старатељима,
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- рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем
ученика,
- рад у стручним органима и тимовима,
- сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
- вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање.
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САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

-Учествовање у изради Годишњег плана
рада школе
-Израда годишњег плана рада психолога
-Израда месечних планова рада психолога
- Израда плана посета психолога часовима
- Припрема плана стручног усавршавања и
професионалног развоја психолога

НОСИЛАЦ
АКТИВНОС
ТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИJЕ

септембар
мај и јун
септембар
психолог
током године
март/април

САРАДНИЦИ

- директор,
педагог,
наставници
-руководиоци
ОВ

септембар

ПРАЋЕЊЕ
И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

- Праћење и вредновање остварености
општих и посебних стандарда постигнућа
- Учествовање у праћењу и вредновању
образовно-васпитног рада и предлагање
мера за унапређење ефикасности и
успешности установе у задовољавању
образовних и развојних потреба ученика
- Учествовање у истраживањима која се
спроводе у оквиру самовредновања рада
школе (израдом инструмента процене,
дефинисањем узорка и анализом квантитативном, као и квалитативном
добијених резултата
- Учествовање у изради полугодишњих и
годишњих извештаја о раду школе
- Спровођење истраживања у циљу
унапређења ОВР
- Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и ИОП за ученике

психолог

током године

педагог,
директор,
ОС,
Стручна већа

јануар, јун и
септембар

Тим за
самовреднова
ње

током године
педагог,
ОС,
Тим за
инклузивно
обрзовање
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- Испитивање деце уписане у 1. разред
- Провера спремности за полазак у школу
деце од 6 до 6,5 год.
-Структуирање одељења првог разреда
- 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
- Саветодавно-инструктивни рад са
ученицима са тешкоћама у учењу,
развојним, емоционалним и социјалним
тешкоћама, проблемима прилагођавања,
проблемима у понашању
- Пружање подршке ученицима који се
школују по индивидуализованој настави и
ИОП
- Пружање подршке ученицима из
осетљивих друштвених група
- Идентификовање и подршка даровитим
ученицима, процена могућности за
убрзано школовање
- Рад на унапређењу кључних
компетенција, ставова и вредности
ученика потребних за живот у савременом
друштву
-Професионално информисање и
саветовање ученика
- Подршка ученичком активизму и
партиципацији у школском животу
- Помоћ ученику и одељењу у
акцидентним кризама

април, мај

педагог

мај
август

психолог

током године
педагог, ОС,
родитељи,
директор

педагог, ОС,
родитељи,
тим за
додатну
подршку
педагог, ОС
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- Учествовање у појачаном васпитном раду
са ученицима
- Организовање и реализовање предавања,
трибина, радионица и др. за ученике из
области превенције насиља, менталног
здравља, педагошке, развојне и социјалне
психологије

РАД СА НАСТАВНИЦИМА

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

јануар - март
током године

током године

психолог

педагог, ОС,
родитељи,
наставници
педагог, ОС
Ученички
парламент

педагог,
наставници,
директор

Новембар, март,
април
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неуспеха у учењу и неадаптивне облике
понашања
- Оснаживање наставника за рад у области
професионалне оријентације ученика
- Пружање помоћи наставницима у
формирању и вођењу ученичког колектива
- Подршка наставницима у раду са
родитељима/старатељима
- Давање повратне активности
наставницима о посећеном часу и
предлагање мера за унапређење ОВР
- Оснаживање наставника за тимски рад
- Подршка наставницима менторима и
саветодавни рад са приправницима
- Усмеравање наставника у креирању
плана стручног усавршавања и њиховог
професионалног развоја

РАД СА РОДИТЕЉИМА/
СТАРАТЕЉИМА

- Сарaдња са родитељима ради добијања
информација о ученицима потребних за
упознавање и праћење развоја ученика
- Саветодавни рад са родитељима ученика
који имају тешкоће у развоју,учењу или
понашању
- Подршка јачању родитељских васпитних
компетенција
- Саветодавни рад са родитељима ученика
који врше повреду правила понашања и
којима је одређен појачан васпитни рад
- Сарадња са родитељима ученика који се
школују по ИОП
- Сарадња са родитељима даровитих
ученика
- Учествовање у реализацији програма
сарадње школе са родитељима ученика

Тим за
проф.оријент
ацију

новембар и март,
април
током године

психолог

током године

педагог, ОС,
директор
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- Сарадња са Саветом родитеља
- Помоћ родитељима ученика који су у
акцидентној кризи
- едукативни рад са родитељима –
предавања „Адаптација ученика 1.
разреда“, из области профес. Оријентације

РАД СА ДИРЕКТОРОМ,
СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА

- Сарадња на плану обезбеђивања
ефикасности, економичности и
флексибилности ОВР школе (избор
наставника ментора, подела одељењског
старешинства...)
- Сарадња на припреми докумената школе
(извештаји, планови, прегледи, анализе...)
- Сарадња у организовању трибина,
предавања, радионица... за ученике,
запослене и родитеље
- Сарадња у реализацији стручног
усавршавања наставника у оквиру
установе
- Сарадња по питању приговора и жалби
ученика и родитеља/старатеља на оцену из
предмета и владања
- Учествовање у раду комисије за проверу
савладаности за увођење у посао
наставника и стручног сарадника
- Размена, планирање и усаглашавање
заједничких послова са педагогом
- Сарадња са пратиоцем ученика

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И
ТИМОВИМА

- Учешће у раду Наставничког већа
- Учешће у раду тимова
- Учешће у раду стручног већа за развојно
планирање и развој школског програма,

психолог

током године

психолог

током године

педагог,
директор
пратилац
ученика

Стручна већа,
тимови

151

Годишњи план

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево
педагошког колегијума

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ
УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИAМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,
ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ

- сарадња са образовним, здравственим,
социјалним и другим институцијама
- сарадња са локалном заједницом и
широм друштвеном средином
- учествовање у раду стручних удружења
- сарадња са психолозима из других
установа, институција и организација које
су од значаја за остваривање ОВР
- вођење документације о свом раду
(дневник рада, психолошки досијеи
ученика)
- вођење евиденције о извршеним
анализама, истраживањима, психолошким
тестирањима, посећеним часовима...
- припрема за све послове предвиђене
годишњим и месечним плановима рада
психолога
- прикупљање, чување и заштита
материјала који садржи личне податке о
ученицима
- праћење стручне литературе и периодике,
учествовање у активностима струковног
удржења Друштва психолога Србије,
учешће на стручном скупу Конгрес
психолога 2018, похађање акредитованих
семинара, похађање стручних скупова,
размена искустава и сарадња са другим
психолозима у образовању.

директор,
педагог,
наставници

психолог

током године

током године

психолог
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8.7.3. Годишњи план рада библиотекара
Послове школског библиотекара у школској 2017/2018. години обављаће:
Ивана Ђурђевић, професор разредне наставе
ЦИЉ:
Стручни сарадник - школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси
остваривању и унапређивању образовно - васпитног рада, реализујући програм рада
прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара
обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечкоинформацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања.
Школски библиотекар подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу,
даје свој пун допринос развоју информационе писмености за ученике и наставнике,
остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског
библиотекара и локалне самоуправе.
Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и
развијање информационе писмености. Читање и разумевање прочитаног су основни
услови за успешан процес учења у школи. Зато је важно развијати читалачке вештине
ученика, подстицати ученике на читање из забаве и задовољства и развијати естетске
вредности. Информациона писменост подразумева разумевање потребе за
информацијом, проналажење одговарајуће информације и правилну употребу
информације из различитих извора информација.
Сарадњом наставника и библиотекара омогућава се повезивање наставних садржаја
више предмета у подручју читалачке и информационе писмености кроз различите
активности: реализација заједничког часа, планирање и реализација часова тематске и
пројектне наставе, организовање радионица.
Ради подстицања личног, професионалног и социјалног развоја ученика библиотекар
сарађује са наставницима у организовању програма/активности за развијање
социјалних вештина, промовисање здравог стила живота, промовисање заштите
човекове околине и подстицање професионалног развоја ученика, као и у
организовању превентивних активности које доприносе безбедности у школи.
ЗАДАЦИ
Школски библиотекар доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што
учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и
праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса, и као члан школских
тимова има задатке:
развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и
наставника,
развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,
стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,
мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и
образовање током целог живота,
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сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,
праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим
склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом
професионалном развоју,

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА
Активност
Планирање набавке литературе и периодичних
публикација за ученике, наставнике и стручне
сараднике
Израђивање годишњег, месечних и оперативних
планова
Планирање и програмирање рада са
ученицима у школској библиотеци
Планирање развоја школске библиотеке и
набавка библиотечке грађе потребне за
реализацију наставе и образовно – васпитног
рада

Време реализације

Сарадници

септембар
октобар
током године

Директор
Психолог
Педагог
Наставници

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Активност

Време реализације

Учешће у изради годишњег плана рада и
самовредновања рада установе

током године

Вођење библиотечког пословања, са увидом у
наставне планове и програме рада школе

током године

Одабирање и припремање литературе и друге
грађе за разне образовно-васпитне активности
(теоријска и практична настава, допунски и
додатни рад, ваннаставне активности ученика и
др.)
Коришћење сазнања и достигнућа савремене
науке, научно проверене методе и резултата
сопственог истраживачког рада
Побољшање информационе, медијске и
информатичке писмености корисника
развијањем критичког односа према различитим
информацијама и изворима сазнања и осећаја за
естетске вредности

Сарадници

током године
Директор
Наставници

током године
током године
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3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Активност
Сарадња са наставницима на промоцији читања
ради задовољства кроз све облике образовно васпитног рада

Време реализације
током године

Сарадња са наставницима у припремању ученика
за самостално коришћење разних извора
информација

током године

Организовање наставних часова из појединих
предмета у школској библиотеци

током године

Сарадња са наставницима око утврђивања
годишњег плана обраде лектире, и коришћења
наставничко - сарадничког дела школске
библиотеке

током године

Коришћење ресурса библиотеке у процесу
наставе
Систематско информисање корисника школске
библиотеке о новоиздатим књигама, стручним
часописима и другој грађи, о тематским
изложбама у вези с појединим издањима,
ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или
писмено приказивање појединих књига и
часописа

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА
Активност
Припрема (обучавање) ученика за самостално
коришћење различитих извора сазнања и свих
врста информација у настави и ван ње
Систематско обучавање ученике за употребу
информационог библиотечког апарата, у складу
са њиховим способностима и интересовањем
Пружање помоћи ученицима код учења ван
школе и усвајања метода самосталног рада на
тексту и другим материјалима

Сарадници

Наставници

током године

током године

Време реализације
током године

Сарадници
Наставници
Ученици

током године

Пружање помоћи ученицима у припреми и
обради задате теме

током године

Упознавање ученика са методама и техникама
научног истраживања и библиографског
цитирања

током године
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Рад на развијању позитивног односа према
читању и важности разумевања текста и
упућивању на истраживачке методе рада
(употреба лексикона, енциклопедија, речника и
др.) и омогућавању претраживања и употреби
свих извора и оспособљавању за самостално
коришћење
Стимулисање навикавања ученика да пажљиво
користе и чувају библиотечку грађу, да развијају
навику долажења у школску и јавну библиотеку
и да узимају учешћа у њеним културно просветним активностима у складу са њиховим
интересовањима и потребама (часови
библиотекарства и упознавање са радом
школских секција; читање, беседништво,
стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним
књигама, развијање комуникације код ученика и
сл.)
Подстицање побољшања информационе,
медијске и информатичке писмености ученика,
развијањем истраживачког духа и критичког
односа према различитим информацијама и
изворима сазнања и осећаја за естетске
вредности
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током године

током године
Наставници
Ученици

током године

Наставници
Ученици
током године

Рад са ученицима у читаоници, у радионицама
за ученике, и на реализацији школских пројеката
(Здрав живот, Екологија, Толеранција, Школа без током године
насиља, Дечија права и друго)

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Активност
Остваривање сарадње са родитељима у вези са
развијањем читалачких навика ученикa

Време реализације
током године

Сарадници
Директор
Психолог
Педагог
Родитељи

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ
И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
Активност
Сарадња са стручним већима наставника,
педагогом, психологом и директором школе у
вези с набавком и коришћењем књижне и
некњижне грађе, те целокупном организацијом
рада школске библиотеке

Време реализације
током године

Сарадници
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Информисање стручних већа, стручних
сарадника и директора о набавци нове стручне
литературе за предмете, дидактичко-методичке и
педагошко-психолошке литературе
Информисање о развоју медијске и
информатичке писмености, и упућивање на
критички и креативни однос ученика приликом
коришћења извора
Припрема заинтересованих за реализацију
мултидисциплинарних пројеката, изложби,
креативних радионица; за организовање
књижевних сусрета и других културних догађаја,
као и еколошких пројеката и садржаја у којима
се апострофира борба против свих облика
зависности
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током године

током године

Директор
Психолог
Педагог
Наставници
Родитељи

током године

Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне
грађе за школску библиотеку коју користе
ученици, наставници и стручни сарадници

Припремање и организовање културних
активности школе ( сусрети, разговори, акције
прикупљања књига и завичајне књижне и друге
грађе, изложбе, конкурси, обележавање
значајних јубилеја везаних за школу и просвету:
„Месец књиге”, „Светски дан књиге”, „Дечија
недеља”, „Дан писмености”, „Дан матерњег
језика”, Јубилеј школских библиотека и
школских библиотекара и др.)

током године

Директор
Психолог
Педагог
Наставници
Родитељи

током године

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Активност
Рад у школским тимовима на изради годишњег и
развојног плана школе и школског програма, на
реализацији наставе засноване на истраживању –
пројектне наставе
Рад у стручним тимовима у складу са решењем
директора
Рад у стручним тимовима у циљу промовисања
школе и прикупљања средстава за обнову
књижног фонда

Време реализације
током године

Сарадници
Директор
Психолог
Педагог
Наставници
Родитељи

током године

током године
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8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Активност
Сарадња са другим школама, школском,
народном и другим библиотекама на територији
локалне самоуправе, управног округа и
Републике Србије по питању размене и
међубиблиотечке позајмице –

Време реализације
током године

Сарадња са локалном самоуправом по питању
промоције рада библиотеке и школе

током године

Сарадња са просветним, научним, културним и
другим установама (новинско-издавачким
предузећима, радио-телевизијском центрима,
филмским и позоришним кућама, домовима
културе и културно просветним заједницама и
организацијама које се баве радом и слободним
временом омладине и другим образовним
установама)
Учешће у раду Друштва школских библиотекара
Србије и других стручних друштава у локалној
самоуправи и Републици Србији

Сарадници

Директор
Локална заједница
Стручна друштва

током године

Директор
Локална заједница
Стручна друштва
током године

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Активност

Време реализације

Ревизија библиотечког фонда

током године

Праћење и евиденција коришћења литературе у
школској библиотеци

током године

Стручно усавршавање – учешће на семинарима,
саветовањима и другим скуповима на којима
узимају учешће и школски библиотекари
Праћење стручне литературе и периодике из
области библиотекарства
Учествовање у семинарима и стручним
саветовањима за школске библиотекаре

током године

Сарадници

Директор
Центри за стручно
усавршавање
Стручна друштва

током годин
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Школски библиотекар учествује у пословима:


пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће
литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и
оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са
њиховим родитељима и релевантним институцијама,



стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком
фонду и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне
стваралачке способности и креативности код ученика,



обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе
писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање,
примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија,



припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са
посебним потребама и посебним способностима,



инвентарисање и сигнирање, класификација библиотечке грађе и други послови



коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима,



заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична

ревизија

фонда.


рада са наставницима,



рада са ученицима,



рада са родитељима, односно старатељима,



рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем ученика,



рада у стручним органима и тимовима,



сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе,



вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање
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8.8. Остали планови рада
8.8.1. Ученички парламент
САДРЖАЈ
-Конституисање Парламента
-Упознавање са Пословником о
раду ученичког парламента
- Анализа безбедности и учешће у
плчанирању дежурства ученика у
школи
-Сарадња са стручним органима
школе
-Упознавање са Правилником о
понашању и раду школе
-Разматрање односа и сарадње
ученика и наставника
-Ангажованост ученика у
ваннаставним активностима.
-Предлози за побољшање школског
живота ученика
-Упознавање чланова Парламента
са постигнутим успехом и
дисциплином на крају првог
класификационог периода;
-Како помоћи ученицима који имају
слабе оцене;
-Покретање иницијативе за
решавање идентификованих
проблема школског живота

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ ПОСЛА

IX

Чланови

X

Чланови

Чланови

XI

Чланови

Реализација и учешће ученика у
школском развојном плану;
-Истраживања: шта мучи наше
другове,шта је са дечјим правима;
-Прослава Нове године;
-Упознавање чланова Парламента
са постигнућима ученика на крају
првог полугодишта;
-Мере за побољшање успеха и
дисциплине –Школа је моја друга
кућа.
-Учешће у такмичењима;
-Предлог тема за трубину или
предавање стручног лицa

XII
Чланови

I- II

Чланови

III
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Резултати такмичења;
-Учешће Парламента у
организацији прославе мале матуре;
-Учешће чланова Парламента у
прослави Дана школе;
-Припрема за полагање
квалификационог испита;
-Информисаност учесника
Парламента у вези са уписом у
средњу школу;
Резултати клвалификационих
испита
-Анализа рада Парламента;
-Предлог програма Парламента за
следећу школску годину.
-Избор најбоље одељенске
заједнице
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Чланови

IV

V
Чланови

VI

Чланови

8.8 2. Продужени боравак
Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима првог и другог
разреда и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још
један део дана, док су им родитељи на послу. Сам рад у продуженом боравку усклађен
је са васпитно – образовним задацима у редовној настави. У продуженом боравку раде
два учитеља.
У продуженом боравку планира се остваривање следећих активности:
-

-

-

Усклађивање активности у продуженом боравку са наставним градивом, као и
са распоредом часова редовне наставе одељења чији су ученици укључени у
продужени боравак
Организовање индивидуалног рада ученика на изради домаћих задатака и
савлађивању школског градива уз помоћ учитеља у продуженом боравку
Приликом рада неопходно је користити све познате облике рада што
подразумева рад у пару, индивидуални и групни рад
Планирање самосталног рада ученика у зависности од узраста ученика,
предмета, као и од брзине савладавања нових наставних области, односно психо
– физичких могућности сваког појединца
Праћење и поштовање иницијативе од стране учитеља, кроз заједничке
састанке, рад и континуираног међусобног информисања
Сарадња са стручном службом
Планирање што разноврснијих садржаја и облика слободних активности
неопходних за развој свих компонената личности ученика (интелектуалне,
моралне, физичке, радно-техничке, естетске). Слободне активности
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подразумевају: креативне радионице и музичке, ликовне, спортске, драмскe
активности
- Укључивање ученика у друштвена збивања средине у којој се школа налази
- Учешће у обележавању значајних датума које школа прославља
- Сарадња са родитељима деце у продуженом боравку.
У оквиру слободних активности у продуженом боравку реализоваће се следеће
активности и радионице:
- Договарање правила понашања
- Формирање групног идентитета
- Шта знамо једни о другима
- Исто и различито
- Како смо се осећали
- Радост
- Како треба
- У лажи су кратке ноге
- Погађање цртежа
- Израда новогодишњих честитки
- Новогодишња приредба
- Моја соба
- Наопачке
- Различите потребе
- Састављање реченица
- Идемо у госте
- Моје занимање
- Страни језици
- Мој пут од куће до школе
- Мета
- Упознајемо животиње
- Писмо
- Друге културе и народи
- Здрав као јабука
- Које сам ја годишње доба

162

Годишњи план

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево

9. ПЛАНОВИ НЕПОСРЕДНОГ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
9.1.Индивидуални планови и програми наставника
Сваки наставник израђује годишњи програм и план редовне, допунске и додатне
наставе. Поред тога сваког месеца израђују оперативне планове рада које предају у
педагошко психолошку службу или електронским путем. Глобални/годишњи планови
наставних предмета редовне, додатне и допунске наставе саставни су део годишњег
плана рада школе и налазе се у прилогу (регистратори планова, фолдер на рачунару).
ДОПУНСКА НАСТАВА:
Наставници задужени за допунску наставу, у планирању ове врсте рада, узимају у
обзир индивидуалне потребе ученика одређених за допунски рад. За праћење и
евидентирање учиника на појединачном часу и темпа напредовање деце која похађају
допунску наставу, предложено је, да наставници установе посебну свеску која би
стајала код наставника. Према потреби може бити дата на увид родитељу, при
извештавању о постигнутом, и другим лицима која су надлежна да прате и процењују
допунски рад (директор, стручна служба, саветник за стручно-педагошки надзор,
просветна инспекција).
ДОДАТНА НАСТАВА:
Програми су усклађени са заједничким планом и програмом образовно - васпитног
рада и њима ће бити обухваћени ученици од 4 до 8. разреда који се посебно истичу у
појединим областима. Наставници имају обавезу да планирају и реализују

фонд

прописаних часова додатне наставе за конкретан предмет у целини, за одређену групу
ученика.
ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ:
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У школи се примењују индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови
за све ученике из осетљивих група и налазе се у личној документацији ученика. У
циљу што успешније реализације индивиуалних образовних планова школа сарађује са
релевантним институцијама и појединцима.
Планови прпреме за такмичења, за завшни и за поправни испит наставници израђују у
складу са календаром активности такмичења и завршног испита и предају их у стручну
службу школе. Такође наставници предметне наставе планирају одржавање часова за
ученике 4. Разреда у циљу упознавања са наставницима и предметима које ће
изучавати у 5 разереду.
Обавеза наставника је да пишу писане припреме за све облике непосредног рада са
ученицима. Посебно се обавезују приправници (наставници који нису положили
стручни испит), да имају свеобухватне писане припреме, што ће им омогућити лакше
сналажење у извођењу наставе и одржању дисциплине на часу.

9.2. Програм слободних активности ученика
- Слободне активности треба да омогуће ученицима да

своје склоности и

интересовања задовоље укључујући се у различите активности. Тиме би се
омогућило ученицима да квалитетније проводе своје слободно време и време у
школи. За ученике петог разреда од ове школске године биће организоване
обавезне слободне наставне активности, према интересовањима ученика и
кадровским могућностима школе.
-

На нивоу Одељенских већа I, II, III, IV разреда учитељи у оквиру својих одељења
реализују

различите слободне активности (друштвене, хуманитарне, спортске,

техничке.). На нивоу Одељенских већа од V до VIII поред поменутих секција
реализоваће се и друге активности. Према интересовањима ученика планира се рад
драмске, рецитаторске, новинарско-литерарне, шаховске, саобраћајне, хорске,
нумизматичке секције.
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Садржаји
програма

Друштвене
активности

Техничке
активности

Хуманитарне
активности

Спортске
активности

Културне
активности

Активности
ученика
Израда паноа,
зидних
новина,
посете,
изложбе,
учешће у
акцијама
локалне
заједнице
Израда
честитки,израда
модела,
уређњењ
простора,
израда
васкршњих
украса
Прикупљање
помоћи, учешће
у хуманитрним
акцијама,
помоћ
ученицима који
слабије
напредују
такмичење у
спортским
вештинама,
учешће у кросу,
Игре без гранца
Посете музеју,
биоскопу,
позоришту,
библиотеци,
драмска,
рецитатрорска
секција

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево

Активности
наставника

-усмерава
-наводи
-ствара
ситуацију
-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира

Начин и поступак
остваривања
Дијалошка, текстуална,
метода писаних радова,
излагање,
демонстративна,систематско
посматрање, практични рад,
илустративна,
експериментална,
Кооперативна,
Истраживачка метода

НАПОМЕНА: У годишњем
плану рада школе биће
наведен и план тима за
ваннаставне активности...

Циљеви и задаци
садржаја програма
Сарадња са локалном
заједницом Развијае
свести о здравом начину
живота, поштовање
разлика и уважавање
својих и туђих потреба,
изграђивање личних
критичких ставова

Развијање креативности,
стваралачког рада,
уредности,
прецизности,изграђивање
личнихкритичких
ставова

Развијање хуманости,
Поштовање разлика и
туђих потреба, развијање
такмичарског духа

Развијање такмичарског
духа, Развијање
моторичке спретности и
физичких способности
Развијање опште
културе, Развијање и
подстицање стваралачке
активности, развијање
маште орггиналности и
смисла за
лепо,оспособљавање
ученика за испуњење
слободног времена
садржајима из области
културе, науке, технике,
уметности,....
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9.3. ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА ШКОЛСКИХ СЕКЦИЈА
9.3.1. План рада драмске секције ОШ „ Десанка Максимовић“ у
шк.2017/2018.
ДРАМСКА СЕКЦИЈА
Наставнатема
1.
2.
3.

Уводничас
Аудицијазановечланове
Игреимена и упознавања

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кретањенасцени
Вежбезаконцентрацију
Подтекст
Вежбеизговора
Мимика, гест, покрет
Балет, певање
Вежбезаемоције
Вежбе са задатом темом за групни
рад
Вежбеимпровизације и маште
Технички термини у драми и
занимања везана за позориште
Посета позоришта и
коментарисање редставе
Театарфорума
Поделаулогазапредставу
Раднапредстави
Коментарисање рада секције,
предлози за похвале и награде

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Укупан број
часова по теми
1
1
2

Времереализације

1
2
1
2
2
1
2
2

октобар
октобар
октобар
новембар
новембар
децембар
децембар
јануар

2
1

фебруар
фебруар

2

Фебруар, март

2
1
10
1

март
март
април, мај
јуни

септембар
септембар
септембар

Наставник српског језика
Марина Кривошија
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9.3.2. План рада новинарско-литерарне секције ОШ”Десанка
Максимовић”, школске 2017/2018.
ОКТОБАР
1.Формирање групе
2.Планирање рада секције
3.Упознавање са функционалним стиловима
4.Учешће на литерарном конкурсу”Десанкино Михољско лето”
НОВЕМБАР
1.Упознавање са облицима новинарског изражавања (вест,извештај,репортажа)
2.Проналажење и уочавање облика новинарског изражавања у дневним новинама
3.Самостално писање новинског чланка (вести, извештај и репортаже)
4.Читање и коментар радова
ДЕЦЕМБАР
1.Облици новинарског изражавања (репортажа и интервју)
2.Интервју са неким од ученика или наставника школе
3.Репортажа са неког актуелног догађаја
4.Читање радова и коментар
ЈАНУАР
1.Прича мог детињства
2.Свети Сава као инспирација за литерарно стваралаштво
Додатне активности и задаци
-Учешће на Светосавском литерарном конкурсу
ФЕБРУАР
1.Прича старе фотографије
2.Сан (описати сан, предосећање)
3.Час слободног стваралаштва (поезија)
4.Час слободног стваралаштва (проза)
МАРТ
1.Изношење идеја за школски часопис
2.План израде часописа
3.Подела задатака за рад на часопису
4.Избор новинара уредника
Додатне активности и задаци
-Прикупљање материјала за школски часопис
АПРИЛ
1.Рад на школским часопису (преглед материјала)
2.Рад на школском часопису (избор радова)
3.Рад на школском часопису (прелом страна, уредништво)
4.Рад на школском часопису (лектура)
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Додатне активности и задаци
-Уређивање школског часописа у сарадњи са ученицима ликовне секције
-Прекуцавање текстова и лектура
-Припрема часописа за штампу
-Штампање часописа
МАЈ
1.Избор радова који ће учествовати на литерарном сусрету поводом Дана школе
2.Презентација школског часописа
3.Сређивање утисака након литерарног сусрета
4.Анализа активности и успешности рада секције
Наставници српског језика:
Марина Кривошија
Биљана Марковић

9.3.3. План рада рецитаторске секције за шк. 2017/2018.
Рецитаторска секција
Ред.
Наставна тема
бр.теме

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Наставник : Драгана Асановић
Укупан број часова
по теми

Формирање секције
Чиниоци изражајног казивања
Акценатске вежбе
Обрада изабране песме
Истраживање облика изражавања
песме
Вежбе интонације
Вежбе интензитета
Паузе у рецитовању
Вежбе темпа,мимике...
Избор анализе садржаја за наступ
увежбавање
Увежбавање за наступ
Школско такмичење рецитатора
Избор садржаја за прославу Светог
Саве
Генерална проба
Историја говорне уметности
Беседништво
Припреме за такмичење
Посета позоришту
Дискусија о одгледаној представи
Сусрет са професионалним глумцем
Избор и анализ а садржаја поводом
Дана школе

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
2
2
1
1
1
2

Време
реализације
септембар

октобар

новембар
децембар
јануар
фебруар
март
април
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9.
10.

Припреме за наступ
Генерална проба
Наступ за Дан школе
Рецитовање најбољих садржаја из
протекле године
Анализа рада секције и извештај
Годишњи фонд:
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1
2
1
1

мај
јун

36 часова

9.3.4. Нумизматичка секција-школска 2017/2018. година
Руководилац секције наставник историје Којић Раде
План рада секције:
Септембар
Формирање секције и упознавање ученика са програмом њеног рада
Нумизматика-предавање
Октобар
Начин ковања новца
Новембар
Новац од племенитих метала
Децембар
Грчки новац
Јануар
Новац Римске републике
Фебруар
Новац Римског царства
Март
Нотафилија-предавање
Ордење
Април
Прикупљање старог новца
Изложба старог новца
Посета музеју
Мај
Српски средњовековни новац
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9.3.5 Годишњи план рада хорске секције за школску 2017/2018
Разред:
 Ученици од 3. до 8. разреда;
Време одржавања ваннаставне активности: Два пута недељно
Циљ ваннаставнеаткивности: развијање интересовања за музичку уметност и
упознавање музичке традиције свог и других народа, оспособљавање музичког
изражаја, упознавање основа музичке писмености
Оперативни задаци ваннаставне аткивности: оспособљавање за разумевање
могућности музичког изражавања ( певања, слушања и свирања )
Начин остваривања ваннаставне аткивности: певање, свирање и основе музичке
писмености, слушање музике и дечје стваралаштво
Активности ученика: групно и појединачно певање, свирање ученика- активних
учесника музичког живота своје средине
Активности наставника: усменим излагањем, дијалогом и илустративнодемонстративном методом остварити циљеве и задатке ваннаставне активности
Литература (за наставнике): различити нотни записи дечијих, народних и
уметничких песама
Корелација са другим предметима: српски језик, физичка култура, веронаука, српски
језик, историја, ликовна култура
Планиране активности по месецима:
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР








ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ






Селекција ученика за хор, према гласовним могућностима
Формирање хора-вежбе за импостацију гласа
Вежбе за правилно дисање, дикцију и артикулацију
Понављање песме „На Ранилу“ научене у прошлој години
Усвајање канона „Тумбаи“
Припрема за приредбу поводом Савиндана:
 Утврђивање Светосавске химне
 „Ко удара тако позно“
 „Српкињица и Свети Сава“
 „Растао је дечак Растко“
 „Милешевска“
Наступ хора на дечјем одељењу ваљевске болнице „У сусрет
празницима“
Наступ хора на Светосавској приредби
Усвајање песаме „May it be“по деоницама
Усвајање песаме „Stand by me“по деоницама
Увежбавањезадате композиције инаучених композиција за
Ваљевску смотру хорова
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АПРИЛ

МАЈ






Вежбање по деоницама
Увежбавањезадате композиције инаучених композиција за
Ваљевску смотру хорова
Вежбање по деоницама
Наступ хора на „Смотри хорова Ваљева“
Наступ хора на приредби поводом дана школе
Разговор о протеклој школској години и плановима за наредну
урадио предметни наставник:
Миљана Ранђеловић

9.3.6. План рада саобраћајне секције
тема

садржај рада

метод рада

А
Пешак у
саобраћају

1. Уводне напомене о саобраћају –
историјски развој, средства...
2. Основна правила кретања пешака
3. „Како долазим у школу?“

1. и 2. Разговор са
члановима Секције
3. Групна израда макета
саобраћајница у околини
школе, уз разговор о
искуствима

Б
Прелазак и
кретање пешака
коловозом

4. Правила - прелазак пешака преко
коловоза
5. Правила - кретање пешака по
коловозу

4. и 5. Разговор са
члановима Секције

В
Саобраћајни знаци

6. Изглед и значења знакова
7. Правила поступања по
саобраћајним знацима

6. и 7. Групна израда макета
саобраћајних знакова у
реалној величини, уз
разговор

9. Искуства саобраћајне полиције

9. Разговор са
представником локалне
полицијске управе,
укључити и остале ученике
и родитеље

Ђ
Саобраћајни
полигон
спретности „Шта
знаш о
саобраћају“

10. Техничка израда елемената
полигона
11. Постављање полигона

10. Групна израда
елемената према скицама из
Правилника Смотре „Шта
знаш о саобраћају“ АМСС
11. Пројектовање,
исцртавање и постављање
полигона у дворишту или
на игралишту школе

Е
Полигон
практичног
понашања у

10. Техничка израда елемената
полигона
11. Постављање полигона

10. Групна израда
елемената према скицама из
Правилника Смотре „Шта
знаш о саобраћају“ АМСС
11. Пројектовање,

Д
Саобраћајна
култура и
безбедност
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саобраћају „Шта
знаш о
саобраћају“
Ж
Практичне вежбе
на полигонима I

исцртавање и постављање
полигона у дворишту или
на игралишту школе

12. Практично усавршавање знања и
технике кретања бициклиста и пешака

12. Кретање по полигонима
без и са бициклом,
бодовање

З
„Саобраћајна
патрола“

13. Усавршавање знања и технике
кретања у саобраћају

13. Дежурство и
асистенције пешацима,
посебно ученицима, на
саобраћајницама у близини
школе уз помоћ саобраћајне
полиције

И
Практичне вежбе
на полигонима II

14. Практично усавршавање знања и
технике кретања бициклиста и пешака
за ученике ван Секције

12. Кретање по полигонима
без и са бициклом,
бодовање

Ј
Школско
такмичење „Шта
знаш о
саобраћају“

15. Припрема и организација
такмичења

15. Организација
такмичења, припрема
полигона, суђење...

 Циљеви организовања и рада саобраћајне секције у основној школи су: прво омасовљење активности на унапређењу саобраћајне културе и безбедности у
саобраћају свих ученика, наставника и родитеља, оспособљавање чланова секције
из виших разреда за «вршњачку едукацију» у радионицама нижих разреда, и треће подстицање афинитета и талента за опредељење ка неком од занимања из области
саобраћаја.
 Очекивани ефекти квалитетног рада секције су:
1. за ученике узраста од 6 до 9 година – обучени за безбедно понашање и
кретање у саобраћају као пешаци,
2. за ученике узраста од 10 до 12 година – обучени за безбедно понашање и
кретање у саобраћају као бициклисти, и
3. за ученике узраста од 13 до 14 година – обучени за безбедно понашање и
кретање у саобраћају као возачи скутера или мотокултиватора.
 Секција би се организовала за ученике од 5. до 8. разреда, с тим да би се у део
њених активности обавезно укључивали сви, посебно ученици нижих разреда
 Секција би имала помоћ и подршку локалне полиције и локалног ауто-мото клуба,
односно пословне јединице АМСС.
Предметни наставници:
Вићентијевић Зоран
Арсенић Биљана

172

Годишњи план

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево

10. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ВАСПИТНОГ РАДА
10.1. Заштита и превенција насиља
Свако насиље над ученицима се може спречити у атмосфери која:
 развија и негује културу понашања
 не толерише насиље и не ћути о њему
 развија одговорност свих
 обавезује на поступање све који имају сазнање о насиљу
У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима
које је усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи
протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство просвете
Републике Србије је објавило Посебни протокол за заштиту деце и ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, којим
је прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад школе.
На основу овог Протокола школа је формирала Тим за заштиту ученика од насиља,
који је израдио овај Програм, као саставни део Годишњег плана рада школе. Тим за
заштиту ученика чине:
1. Ненад Михаиловић, директор школе
2. Марија Савић, педагог – координатор тима
3. Данијела Обрадовић, психолог
4. Бранка Павловић, секретар
5. Биљана Милутиновић, проф. разредне наставе
6. Марковић Биљана, наст.српског језика
7. Мија Бојиновић, вероучитељ
8. Стана Исаиловић, проф. разредне наставе
9. Радуловић Сандра представник ШО
10. Ивана Пецикоза, наставник математике
11. Крстић Магдалена 8-4- представник Ученичког парламента
Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци
и процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се
сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата.
ПОЈАМ И ВРСТЕ НАСИЉА
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или
потенцијално угрожавања здравља, развоја и достојанства ученика.

Форме у којима се јавља насиље су следеће:
Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или
потенцијалног телесног повређивања детета/ученика. Примери физичког насиља су:
ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад
оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл.
Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до
тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства
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ученика. Односи се и на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање прикладне и
подржавајуће средине за здрав емоционални и социјални развој у складу са
потенцијалима ученика. Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке
којима се врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање,
називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање,
изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања ученика,
као и други облици непријатељског понашања
Искључивање из групе и дискриминација представљају социјално насиље.
Односи се на следеће облике понашања: одвајање ученика од других на основу
различитости, довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију,
недружење, игнорисање и неприхватање по било ком основу.
Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово укључивање у
ексуалну активност коју она не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасла
(не прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и која има за циљ да задовољи
потребе друге особе.
Сексуалним насиљем сматра се : сексуално узнемиравање - ласцивно коментарисање,
етикетирање, ширење прича; додиривање, упућивање порука, фотографисање,
телефонски позиви и сл.; навођење или приморавање детета/ученика на учешће у
сексуалним активностима, било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално
додиривање и сл.) или неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам
и сл.); коришћење децe/ученика за проституцију, порнографију и друге облике
сексуалне
експлоатације.
Развој савремених комуникационих технологија доводи до појаве насиља
коришћењем информационих технологија (дигитално насиље): поруке послате
електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у
форуме и сл.
Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције чине
или не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им
смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и
зависан положај у односу на појединце и установу.
Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања
установе или појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика у свим
областима, што, у противном, може нарушити његово здравље, физички, ментални,
духовни, морални и друштвени развој. Занемаривање представља и пропуст родитеља,
усвојиоца или стараоца, да обезбеди услове за развој по питању: здравља, образовања,
емоционалног развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру
разумно расположивих средстава породице или пружаоца неге, што изазива, или може,
са великом вероватноћом, нарушити здравље детета или физички, ментални, духовни,
морални и његов социјални развој. Ово обухвата и пропусте у обављању правилног
надзора и заштите детета од повређивања у оноликој мери у којој је то изводљиво.
Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа
и/или установе. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или
сексуалне експлоатације. Ове активности имају за последицу нарушавање физичког
или менталног здравља, образовања, као и моралног, социјалног и емоционалног
развоја детета/ученика.
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се
на:
- право на живот, опстанак и развој
- најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података
- спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим
Програмом
- активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и
давањем могућности да искажу своје мишљење
Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета
живота ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине,
и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и
занемаривање ученика.
Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи:
 Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног
уважавања
 Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију,
непосредно окружење евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем
ученика, наставника и родитеља
 Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на
препознавање насиља и злостављања
 Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и
ваннаставног особља, ученика, родитеља, лок.заједнице – за уочавање,
препознавање и решавање проблема насиља
 Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у
понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање
 Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у
учењу
 Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном
реду
 Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих
учесника у школском животу о томе
 Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да
без излагања опасности врше пријављивање насиља
 Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну
комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса,
учење социјалних вештина
 Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних
и групних разговора
 Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на
превазилажењу проблема насиља у школи
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Специфични циљеви у интервенцији:





Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља
Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање
ефикасности спровођења Програма заштите
Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу
вршњака
Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су
посматрачи насиља

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ
Задаци и активности у области превенције и интервенције приказани су у табели
која следи. Такође, шематски су приказани кораци у процедури интервенисања на
појаву насиља у школи и то за сва три случаја: насиље међу ученицима, насиље од
стране одраслог у школи и насиље од стране одраслог ван школе.
ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ
Ближе објашњење процедуре интервенције према редоследу поступака приликом
појаве насиља у школи, из угла улога и одговорности:
Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се
насиље јавља међу децом, од стране одраслог у школи или од стране одраслог ван
школе.
Кораци у интервенцији су обавезујући.
1. Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је
насиље у току или посредно, препознавањем спољашњих знакова или
поверавањем самог детета или треће особе.
2. Прва реакција треба да буде заустављање насиља и обавештавање о томе
надлежне особе: дежурног наставника, чланове Тима, директора или помоћника,
одељ.старешину, ПП службу, а који ће даље проценити да ли треба позвати
МУП или здравствену службу.
3. Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење
напетости кроз разговор са актерима. Тај разговор треба да буде умирујући, без
спомињања могућих последица и застрашивања.
4. Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у
догађају уз вођење записника. Разговор треба да води неко од чланова тима,
педагог или психолог, одељенски старешина. (Напомена: У образовноваспитном систему нема места за истрагу или доказивање злостављања, о
постојању сумње се обавештавају надлежне службе.) Посебна пажња треба да
буде обраћена на жртву насиља тако што ће јој се омогућити да се осећа
безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере.
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5. Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом,
са Тимом за заштиту, са ПП службом, директором, дежурним наставником, при
чему се анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите,
водећи рачуна о принципу поверљивости и најбољем интересу ученика.
Уколико је потребно, обављају се консултације са службама ван установе
(Центар за социјални рад, здравствена служба). На основу консултација треба
донети одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, задатке и
одговорности у самом поступању.
6. Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције:
позивају се родитељи и информишу о догађају, спроведеним консултацијама,
закључцима и предложеним мерама (предочава се законска регулатива, мере
заштите ученика, мере даљег васпитног деловања); уколико је потребно,
обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се
насиље десило). Подношење пријаве тим службама треба да буде у усменој и
писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор (осим ако се нису
одазвали позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности да родитељи не
буду укључени)
7. Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих
актера у заједницу и успостављању односа сарадње и толеранције.
ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Запослени у школи – одељенски старешина, стручна служба, директор – у обавези
су да воде евиденцију о појавама насиља. Документацију о случајевима насиља
достављају Тиму за заштиту ученика од насиља, који ту документацију чува и
периодично анализира учесталост, појавне облике и последице насилних понашања,
како би се пратило стање безбедности у школи.
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ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ КОЈИ СУ ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМОМ
ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА И
ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 2017/18.
СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

Ангажовање
постојећих
ресурса Школе
за
стварање
безбедног и
подстицајног
окружења

НИВО
АКТИВНОСТИ

Поштовање
Посебног
протокола за
заштиту деце
и ученика од
насиља,
злостављања
и занемаривања
у образовноваспитним
установама (ПП)

Спровођење
мера у циљу
унапређења
дежурства
учитеља и
наставника

Обезбеђивање
простора у
којима бораве
ученици унутар
школе и у њеном
непосредном
окружењу

ИНДИКАТОРИ

РЕАЛИЗАТОРИ

- На нивоу Школе
формиран Тим за
заштиту деце од
насиља

Наставничко
веће
Стручна служба

-На нивоу школе
формиране две
комисије за
планирање дежурства
учитеља, наставника и
ученика

Школски тим за
превенцију
насиља и
Комисије за
дежурство

ИНСТИТУЦ
ИЈЕ КОЈЕ
УЧЕСТВУЈУ

ВРЕМЕ

ПУ,
Дом
здравља

Континуир
ано током
2017/18.

- Школа има израђен
Програм заштите деце
од насиља
- Успостављен ланац
одговорности и
процедура у
ситуацијама насиља и
повређивања ученика
Сви наставници
поседују писмена
упутства о поступању
у складу са
Протоколом о
заштити ученика од
насиља, као и у
складу са одлукама
Комисија о
унапређењу
дежурства
наставника, учитеља и
ученика
- Дефинисана и
обезбеђена ризична
места у оквиру зграде
и дворишта,
фискултурне сале итд.

Школски тим,
Комисија и
Директор

-Школски тим
-Комисије за
дежурство
-Школски
полицајац

Локална
заједница

Од
септембра
2017.
Континуир
ано

Полиција
- Обезбеђени ризични
периоди дана и
активности када
долази до повећаног
ризика по безбедност

-Дежурни
наставници
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Усклађивање
школских
докумената

Стварање и
неговање
климе
прихватања,
толеранције и
уважавања

Укључивање
различитих
учесника
образовноваспитног
процеса у
превенцију и
заштиту деце
кроз наставне
и
ваннаставне
активности

Обележавање
Дана
Толеранције

Програм заштите
ученика од насиље
саставни је део
Годишњег плана рада
школе за 2017/18.
Број деце која су
обавештена

Школски тим за
превенцију
насиља
Школски тим за
превенцију
насиља, ОС

Увођење Ферплеј турнира и
такмичења у
школски спорт
на принципима:
„свако са
сваким“ и «сви
побеђују

- Дефинисана правила
за фер-плеј
турнире и такмичења
у различитим
спортовима

Едукација
(израда паноа и
флајера) деце и
родитеља за
препознавање,
реаговање и
пријављивње у
ситуацијама
насиља

Број ученика и
родитеља који су
укључени у обуку

Школски тим за
превенцију
насиља

Увођење
садржаја и
метода
рада за развој
подстицајне и
безбедне средине
кроз наставне и
ваннаставне
активности:

Број акција и
активности
Ученичког
парламента
посвећених заштити
деце од насиља,
формирању вршњачке
мреже заштите,
превенције
и интервенције на
нивоу одељења и
шире заједнице

Школски тим за
превенцију
насиља,
учитељи,
предметни
настаници
Ђачки
парламент

- Активности
превенције
насиља кроз
редовну наставу
(примери у
прилогу овог
акционог плана)
- Организовање
ваннаставних,
културних и
јавних
активности у
простору Школе

- Одржано 20 часова
физичког васпитања
по принципима фер
плеја

Школа,
Школска
управа

Септембар
2017.

Октобар
2017.
Школа

Школски тим за
превенцију
насиља

Континуир
ано током
2017/18.

Наставници
физичког
васпитања,
читељи

Родитељи

Фебруар
/март 2018.

Школа

Од
фебруара
до јуна
2018.

Школа

- Задовољство деце
квалитетом и
врстом наставних и
ваннаставних
активности
- Број прослава и
других манифестација
које се реализују ван
ресторана и сличних
места
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Рад на
превенцији
дигиталног
насиља

Едукација
(израда паноа и
флајера) деце и
родитеља за
препознавање,
реаговање и
пријављивње у
ситуацијама
дигиталног
насиља

Пројекат:
Основи
безбедности
деце – за
ученике 4. и
6. разреда

Едукација на
теме: безбедност
деце у
саобраћају,
Полиција у
служби грађана,
насиље као
негативна појава,
превенција и
заштита деце од
опојних дрога и
алкохола,
безбедно
коришћење
интернета и
друштвених
мрежа,
превенција и
заштита деце од
трговине
људима, заштита
од пожара и
природних
опасности....

Ученици и родитељи
обучени за
препознавање и
реаговање у
ситуацијама
дигиталног насиља

ПП Служба,
наставник
информатике и
Одељенске
старешине

Школа

ОС, МУП
Ученици 4. И 6.
разреда упознати са
основима
безбедности.

Одељенске
старешине,
предавачи из
полицијске
управе

Континуирано током
2017/18.

Континуир
ано током
2017/18.
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10.2. Професионална оријентација
Реализација овог програма почиње у првом разреду а најинтензивнија је у
осмом разреду. Рад се изводи кроз различите облике: предавања, радове ученика,
радионице, разговоре, посете.

Професионална оријентација у I, II и III разреду
ОБЛИК-САДРЖАЈ РАДА
1. ИГРЕ
- играње различитих улога везаних за рад људи (обухватити свакодневне доживљаје
везане за живот у школи и породици
- имитирање хероја из дечије литературе
- имитирање основних радњи у појединим занимањима (копање, брање воћа)
- употреба одређених средстава
Реализација и сарадници: одељенска заједница I, II и III разреда и наставник физичког
васпитања
2. РАЗГОВОРИ
- Зашто човек ради
- Занимање родитеља
- Радни људи у мом месту
- Која смо занимања упознали за време распуста
- Упознавање занимања у школи (директор, секретар, рачунополагач, психолог,
теткице)
- "Кад сам био велики", М. Антић
- Прича о раку кројачу
Реализација и сарадници: одељенска заједница I,II и III разреда и библиотекар школе
3. ПРЕДАВАЊА
- Развијање радних навика код ученика
- Зашто човек ради?
- Својим радом улепшавамо околину и град
4.РАДОВИ УЧЕНИКА
ЛИТЕРАРНИ
- Мој тата ради... Моја мама ради...
- Кад одрастем бићу
- Гледао сам како мајстор ради
ЛИКОВНИ
- Радови на тему занимања људи
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ИЗЛОЖБЕ
- Израда паноа о различитим занимањима заједно са учитељима
(библиотека, Дом здравља)
Реализација и сарадници: одељенска заједница I, II и III разреда, педагог и психолог
- Педагог и психолог ће пратити напредовање ученика посебно оних са израженим
посебним и општим способностима
Професионална оријентација у IV, V и VI разреду
ОБЛИК-САДРЖАЈ РАДА
1. РАЗГОВОРИ
- колико занимања знамо
- свако занимање има добре и лоше стране
- које карактеристике треба упознати код занимања
- родитељ прича о свом занимању
2. ПРЕДАВАЊА
- Занимања људи и главне привредне гране у крају
- Како родитељи могу да помогну својој деци при избору занимања
- Избор занимања ученика
-Зависност успеха у раду од обдарености, радних навика, интересовања
- На који начин се све могу упознати занимања
3. РАДОВИ УЧЕНИКА
ЛИТЕРАРНИ
- Желео бих да будем
- Свако занимање има добрих и лоших страна
- Рекли су ми о занимању
- Посао који ме испуњава задовољством
ЛИКОВНИ
- Радови на тему занимања људи
ТЕХНИЧКИ
- Радови из занимања људи по наставном плану и програму за ТО
ИЗЛОЖБЕ
- Исечци чланака и слика из штампе о занимаљима људи на разредним паноима
- Израда паноа са ученичким радовима
Реализација и сарадници: одељенска заједница IV,V и VI разреда, наставници, педагог
и психолог
- Педагог и психолог ће пратити напредовања ученика посебно оних са израженим
општим и специјалним способностима и њихово професионално усмеравање и
организовати предавање за ученике
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Професионална оријентација у VII разреду
ОБЛИК-САДРЖАЈ РАДА
1. РАЗГОВОР
- Родитељ прича о свом занимању
- Разговор са нашим бившим ученицима а сада у средњој школи
- Разговор о обављеној посети предузећу и средњој школи или гледању ДВД-а
2. ПРЕДАВАЊЕ
- Фактори који утичи на избор занимања
- Избор занимања и значај правилне ПО
- Упис у средње школе и полагање испита
- могућност коришћења стручне помоћи
3. РАДОВИ УЧЕНИКА
ЛИТЕРАРНИ
- Зашто желим баш то занимање?
- Зашто се још увек нисам одлучио за занимање?
ЛИКОВНО
- Ликовни радови на тему занимања људи
ТЕХНИЧКО
- По плану и програму ТО
ИЗЛОЖБЕ
- Дефицитарна занимања, занимања људи
Реализација и сарадници: одељенска заједница VII разреда, наставници, педагог и
психолог
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ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА НА ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ
Задаци

Активности

Формирање
школског тима за
професионалну
оријентацију (ПО)
Информисање и
промоција
пројекта

Верификација
школског тима за ПО
на Наставничком већу

Едукација
одељенских
старешина 7. и
8.разреда
Планирање
имплементације

Реализација обуке за
ОС 7. и 8. разреда

Верификације и
усвајање плана
импелементације и
програма ПО
Информисање
родитеља ученика
8. Разреда

Информисање
Наставничког већа,
Савета родитеља,
Школског одбора,
Ученичког парламента

Израда плана
имплементације и
програма ПО
Тим за ПО презентује
Наставничком већу
план ПО
Родитељски састанци
Писмена сагласност
родитеља

Носиоци
активности

Методе и
технике

Време

Наставничко
веће

Одлучивање

септембар 2017.

Тим за ПО
Директор

Презентација,
излагање

Октобар/новембар
2017.

Разредне
старешине 7. и
8.р.
Тим за ПО
Тим за ПО

Презентација,
излагање

Октобар/новембар
2017.

План акције

Школски тим
Наставничко
веће
Чланови Тима
ПО
Родитељи
Одељенске
старешине

Извори доказа

Очекивани резултати

Записник са
седнице
Наставничког
већа
Записници
Наставничког
већа, Савета
родитеља,
Школског
одбора,
Ученичког
парламента
Списак учесника
Материјал са
презентације

Формиран и верификован
школски тим за ПО

Октобар 2017.

Акциони план

Школски тим је израдио
план имплементације и
програм реализације ПО

Презентација,
излагање

Новембар 2017.

Презентација,
излагање

Новембар 2017.

Записник са
седнице
Наставничког
већа
Записници са
родитељских
састанака
Писмене
сагласности

Сви актери информисани

Обучене разредне
старешине 7. и 8. разреда

Колектив школе упознат
Родитељи ученика су
информисани и дали
сагласност о учешћу
ученика у активностима
програма ПО
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Информисање
родитеља и
наставника о
афирмативним
мерама уписа у
средњу школу
ученика ромске
националности

Обезбеђивање
услова за
реализацију

Имплементација
програма

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево
Упознавање наставника
и родитеља са

Правилником о
мерилима и поступку
за упис ученика –
припадника ромскe
националне мањине у
средњу школу под
повољнијим
условима ради
постизања пуне
равноправности
(„Службени гласник
РС“, број 12/16).
Формирање 4 групе
ученика (свако
одељење 8.разреда
чини једну групу)
-Реализација 7
радионица у 4 одељења
8. Разреда
-Организација
манифестација у
области ПО: сајам
образовања
(презентације средњих
школа у основној
школи), трибине са
представницима
одређених занимања,
посете средњим
школама, реалнио

Чланови Тима
ПО

излагање

Октобар 2017.

Записник са
састанка

Разговор

Новембар 2017.

Спискови
ученика

Одељенске
старешине

Чланови Тима
ПО
Разредне
старешине

Информисани родитељи и
наставници о
афирмативним мерама
уписа у средњу школу
ученика ромске
националности

Формиране групе и
дигивирена реализација

90% ученика 8. Разреда
прошли кроз циклус од
7.радионица ПО
Чланови Тим
ПО
Ученици
Родитељи
Средње школе
Предузећа

Радионице
Трибине
Реални
сусрети

Децембар 2017. –
мај 2018.

Продукти са
радионица,
фотографије
Портфолија
ученика
сценариа

90% ученика 8.разреда
учествовало на школским
манифестацијама из области
ПО
Родитељи ученика
укључени у ПО
Реализоване посете средњим
школама, као и презентације
средњих школа у основној
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Успостављање
мреже школа и
подршка
Сарадња са
стручним
органима школе и
извештавање
Евиденција

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево
сусрети у предузећима
Сарадња са другим
БОШ и МОШ школама,
са ЦСУ, ШУ Ваљево и
водитељима семинара
Извештавање чланова
тима на седницима
Наставничких већа
Креирање и вођење
евиденције о
реализацији пројекта

Школски тим за
ПО

Састанци
Email

Континуирано од
октобра 2017. до
јуна 2018.

Записници
фотографије

Тим за ПО

излагање

Континуирано од
октобра 2017. до
јуна 2018.

Записници

Тим за ПО

Обрасци
извештаји

Континуирано од
октобра 2017. до
јуна 2018.

Извештаји,
Фотографије
Продукти са
радионица

Реализовани реални сусрети
Успостављена мрежа школа
и сарадња са значајним
установама
Стручни органи школе
упознати са
токомреализације програма
ПО
Направљен фолдер
евиденције
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У оквиру професионалне оријентације са ученицима 8. разреда стручна служба
школе обавиће испитивање професионалних интересовања и по потреби радити
индивидуалне саветодавне разговоре и тестирања професионалних интересовања.
Ученици ће бити редовно обавештавани путем огласне табле и сајта школе. У складу
са интересовањима и потребама ученика биће организоване посете у све средње школе
на територији града Ваљева.

10.3.План пружање подршке новим ученицима
Активност
Упознавање нових ученика и
њихових родитеља са одељенским
старешинама и стручним
сарадницима школе
Индивидуални разговор са новим
учеником о његовим школским и
ваншколским интересовањима,
хобијима, школском успеху
Припрема одељења за долазак
новог ученика
ОС планира активности које ће
реализовати на ЧОС када долази
нови ученик уважавајући његова
интересовања и успехе
Утврђивање термина првог уласка
новог ученика у одељење, на час
одељенског старешине
Реализација осмишљеног ЧОС на
који долази нови ученик
Праћење школског успеха новог
ученика
Сарадња са родитељима у циљу
стицања увида у процес
адаптације новог ученика
Праћење укључености новог
ученика у ваннаставне активности
школе према његовим
интересовањима и способностима

Време реализације

Носилац активности

Август и
септембар 2017.

ОС, Стручна служба

Септембар 2017.

ОС, Стручна служба

1.септембар

ОС

1.септембар текуће
шк. године

ОС

Прва недеља текуће
шк. године

ОС, Стручна служба

Прва недеља текуће
шк. године
Током године

ОС
ОС

Током године

ОС

Током године

ОС
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10.4 . Културне и јавне активности школе
ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Циљеви културних активности школе
Културне активности стварају услове и погодне животне и васпитне ситуације
за стицање знања и афирмацију ученичких способности, васпитавају за друштвену
активност и солидарност, развијају свест о потреби друштвеног ангажовања у
решавању заједничких задатака и проблема, негују и развијају патриотску свест, стичу
навику да присуствују културним активностима и развијају потребе за разним
културним садржајима. Задовољавајући своја разноврсна интересовања, слободно се
опредељујући и удружујући са другима у раду, ученици самостално и уз помоћ својих
наставника, водитеља програма изграђују веома богат систем интересних колектива.
ПЛАН КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Месец

Датум
16.09.
26.09.

АКТИВНОСТ
Међународни дан
озонског омотача
Европски дан језика

Дечја недеља- разне
активности у школи
и ван установеШкола домаћин
5.10.
Међународни дан
хране- изложба
ликовних и литер.
радова
Међународни месец школских
библиотека

2.-8. 10.
X

XI

10.11.
16.11.
1.12.

XII
Крај дец.
I

27.01.

14.02.
II

Светски дан младих
Међународни Дан
толеранције
Светски дан борбе
против АИДСа
Новог. Представе
У сусрет Божићу
Свети Сава- слава,
програм и изложбе
ученика
Дан заљубљенихрецитал љубавне
поезије, изложба

Носиоци ак.
Биолошка секција
Панои, разглас
1-8 разред
изложба радова
на раз. језицима
1-4 разред

Докази
Дечији радови
припреме

1-4 разред

Дечији радви

5-8 разред
Ак. Српск. ј.
библиотекар
Ђачки парл.
Ђачки парламент

Де. Радови
Фотограф.
припреме
Панои
радови

7-8
Изложба, разглас
Учитељи
вероучитељи
Драмска сек.
Рецитатори
учитељи
Рецитатори
учитељи

припреме

План деч.н.

фотографије
Фотографије
Д.радови
Д.радови
припреме
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21.02.
III

8.03.
22.03.

IV

7.04.

V

22.04.
16.05.

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево
Међународни дан
матерњег језика
Дан жена-приредба
Светски дан водаизложба, есеји
Светски дан здравља
Радионице 1-8
Дан планете Земље
Прослава дана школе

15.05.
31.05.
VI

Међународни дан
породице
Светски дан без
дуванског дима
Прослава за крај
школске године

Актив српског
језика
1-4 разред
Заштита жив.
средине
Ђачки парламент
педагог
Чувари природе
Сви ученици и
запослени
Педагогродитељски с.
Ђачки парламент
панои

Припреме
Д. радови
панои

Припреме

Фотограф.
Припрема
посећеност
Д. радови
фотографије

10.5. Школски спорт
Предлагач плана: Стручно веће физичког васпитања
Одговорно лице: Славица Лукић Голоскоковић
Остали чланови тима: Ерика Јовановић
Немања Симић
Сарадници у реализацији плана: Наставници и учитељи
Циљеви (укратко):
-

Развоји и практиковање здравог начина живота

-

Развој свести о важности сопственог здравља и безбедности

-

Развијање и стицање потреба неговања и развоја физичких способности

-

Превенција насиља, наркоманије и малолетничке деликвенције

Програмом школског спшрта и спортских активности обухваћени су сви ученици
школе. Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским
дисциплинама, прилагођеним узрасту и могућностима ученика. Програмом је
планирано да месеци септембар и октобар, април и мај буду недеље школског спорта и
спортских активности.
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Садржај рада
Области
рада

Планиране
активности

Одбојка од 1
до 4 разреда и
од 5 до 8
разреда
Мали фудбал
од 1 до 8
разреда

Баскет од 5 до
8 разреда

Стони тенис
од 5 до 8
разреда

Школско
такмичење у
одбојци 5 и 6
разред, и 7 и 8
разред

Крос РТС-а од
1 до 8 разреда

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево

Оријентацио
но
време
реализације
или
учесталост

Септембар

Носиоци
посла

Циљна
група
(са киме
се ради)

Очекивани
ефекти
плана
И предлог
критеријум
а
успешности
за план

Наставници
и учитељи

Ученици
виших и
нижих
разреда

Ученици
играју
спортску игру
примењујући
сложене
елементе
технике,
испуњавајући
тактичке
задатке,
учествује у
организацији
утакмице и
суди на
утакмицама,
очекива се да
знају тактику
игре, систем
такмичења,
начин
организовања
утакмице.
Очекивано је
да ученици
знају
функцију и
значај
спортске
игре, већи
број правила,
принципе и
утицај
тренинга

Септембар

Наставници
и учитељи

Септембар

Наставници
физичког
васпитања

У
ченици
виших и
нижих
разреда
Ученици
виших
разреда

Октобар

Наставници
физичког
васпитања

Ученици
виших
разреда

Октобар

Наставници
физичког
васпитања

Ученици
виших
разреда

Април

Наставници
и учитељи

У
ченици
виших и
нижих
разреда

Особа
или тим
који
врши
евалуац
ију
плана

правилно
трче
варијантама
технике
трчања на
кратке,
средње и дуге
стазе и мери
резултат
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Мини
олимпијске
игре од 1 до
четвртог
разреда

Школско
такмичење
између 4 ватре
од 1 до 4
разреда

Мај

Мај

Наставници
и учитељи

Ученици
нижих
разреда

Наставници
и учитељи

Ученици
нижих
разреда

Ученици
играју
спортску игру
примењујући
сложене
елементе
технике,
испуњавајући
тактичке
задатке,
учествује у
организацији
утакмице и
суди на
утакмицама,
очекива се да
знају тактику
игре, систем
такмичења,
начин
организовања
утакмице.
Очекивано је
да ученици
знају
функцију и
значај
спортске
игре, већи
број правила,
принципе и
утицај
тренинга
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10.6. Здравствена заштита
Програм здравствене заштите
Циљ здравствене заштите
Здравствена заштита ученика посебно у обављању лекарских прегледа деце која полазе
у први разред, спровођење редовних систематских прегледа и вакцинација у складу са
законом.
Активности:
- Систематски прегледи ученика 1,3,5,7, разреда
- Контролни систематски прегледи ученика 2,4,и 6 разреда
- Систематски прегледи ученика који иду на рекреативну наставу
- Систематски прегледи ученика 8 разреда за упис у средњу школу
- Систематски прегледи зуба свих ученика од 1 до 8 разреда од стране стоматолошке
службе у школи
- Редовне контроле зуба и интервенције по потреби
- Предавања за ученике од 1 до 8 разреда везане за здравствену заштиту од стране
патронажне службе Дома здравља и Завода за јавно здравље (у складу са њиховим
програмом- у ходу се најављују)
- Изложбе дечијих ликовних и литерарних радова везане за здравствену заштиту:
Месец правилне исхране, заштита животне средине.

Садржаји програма
Систематски прегледи
ученика и вакцинација

Начин и поступак
остваривања
Редовни систематски
прегледи,

Циљеви и задаци садржаја
програма
Здравствена заштита, Развијање
свести о важности превенцији
заштите здравља
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Систематски прегледи
ученика који иду на
рекреативну наставу,
летовања...

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево

прегледи пред одлазак у
школу у природи, на
екскурзије, летовања,
зимовања

стоматолошки систематски Редовни прегледи код
прегледи и санација
школског стоматолога,
Континуирана сарадња са Предавања, трибине,
ЗЗЈЗ, Црвеним крстом,
радионице

Здравствена заштита

Развијање свести о важности
превенциј и заштите здравља уста
и зуба
Развијање свести о здравим
стиловима живота важности
превенције, здраве исхране,

ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА
Подмладак ЦРВЕНОГ КРСТА (2-8 разред)
Циљеви и задаци подмлатка Црвеног крста у основној школи су:
- Подизање нивоа здравствене културе и оспособљавање ученика да чувају и
унапређују своје здравље и здравље своје околине
- Неговање смисла за помоћ у духу хуманизма и солидарности и пружање свих
врста помоћи
- Развијање пријатељства сарадње, солидарности и разумевање међу свим
младима света
Оријентациони план рада подмлатка Црвеног крста:
ОБЛИК РАДА

САДРЖАЈИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Заштитимо децу у
саобраћају (први разред)
Прва помоћ за ученике
седмог разреда
Информисање и посебни
облици за стицање
актуелних знања

Правилна исхрана

Током године

Болести прљавих руку и
респираторне инфекције
Болести зависности
ХИВ, СИДА
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Репродуктивно здравље

Маја Младеновић, наставник биологије

10.7. Социјална заштита
ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Циљеви и активности програма:
- да школа са надлежним установама брине о социјалној заштити ученика и
осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите
- да пружа помоћ ученицима са поремећајима у понашању, склоним
прекршајима, да води евиденцију о тим ученицима и да заједно са надлежним
предлаже решења
Да пружа помоћ васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима
који долазе из породица у којима су евентуално нарушени породични односи, да врши
надзор над родитељским старањем и по потреби предлаже издвајање из примарне
породице
- да упознаје и прати социјалне прилике ученика и да изразито тешке случајеве
упућује на који начин да остваре своја социјално-заштитна права
- да утврђује социјално-економски статус родитеља
- Да упућује родитеље на начин остваривања права
- да кроз обилазак и кућне посете проблематичним породицама, са социјалним
радником, обезбеде ефикасну помоћ и сарадњу школе, родитеља и социјалне установе
Садржаји програма
Праћење социјалноекономских прилика
ученика и упућивање на
остваривање социјалнозаштитних права
Покретање хуманитарних
акција за помоћ
ученицима са
неповољним социоекономским статусом
Покретање хуманитарних
акција, по исказаној
иницијативи- за лечење,
књиге итд.

Задужени
наставник
Одељенске
старешине,
педагог
Одељенске
старешине,
Ђачки парламент
Ђачки парламент
и Тим за
социјалну
заштиту

Начин и
поступак
остваривања
Интервјуисање
родитеља, разговори

Циљеви и задаци
садржаја програма
-брига о социјалној
заштити и помоћ у
остваривању права
-

Развијање
хуманости,
емпатије

-

Развијање
хуманости,
емпатије

Иницијатива,
обавештење

Иницијатива,
обавештење,
извештаји
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Одељенске
Сарадња са Центром за старешине,
социјални рад
педагог- по
потреби
Праћење и рад са
Одељенске
ученицима са проблемима старешине,
у понашању, склоним
педагог- по
прекршајима
потреби
Одељенске
Сарадња са Полицијском
старешине,
управом у вези ученика са
педагог- по
проблемима у понашњу
потреби
Праћење ученика који
Од.старешине,
раде поИОП-у и сарадња
педагог
са Тимом за инклузивно
образов.
Сарадња са
Од.старешине,
Интерресорном
педагог
комисијом

Дописи, обавештења

Разговори, анкете,
тестови

-брига о социјалној
заштити и помоћ у
остваривању права

Брига о ученицима са
проблемима у
понашању

Дописи, обавештења

Евалуације ИОП-а
Састанци, дискусије,
предлози мера

Брига о ученицима са
тешкоћама у учењу и
упућивање на
остваривање њихових
права

10.8. Заштита животне средине
Програм заштите животне средине
Циљ:
- Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести
као и очување природних ресурса;
- Упознавање са коришћењем и рационалном употребом тих ресурса у области
енергетике;
- Школски допринос заштити животне средине кроз локалне еколошке акције,
заједничке активности школе, родитеља и јединице локалне самоуправе.
АКТИВНОСТ
Чишћење и уређење
школског дворишта
Вађење стабала сувих
четинара и сађење младих
стабала украсног дрвећа
Озелењавање учионица и
оних ходника школе у
којима је то дозвољено од
стране противпожарне
инспекције
Одржавање акваријума у

НОСИОЦИ АКТИВ.
1-4 РАЗРЕДИ
учитељи
8 разреди
Наставници биологије
Надлежни органи
5 разреди
Наставници биологије

ВРЕМЕ
По 1 у полугодишту

Драгица Ђуричковић

Током године

У 1 полугодишту
По 1 у полугодишту
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1-4 РАЗРЕДИ учитељи
8 разред

Обележавање битнијих
датума

10.9. Сарадња са породицом
У склопу бројних утицаја на младу личност породица је била и остала веома
значајан фактор и најпоузданији сарадник школе. Заједничким радом породица и
школа могу да појачају позитивно деловање свих осталих фактора васпитања, а својим
пропустима у раду могу да отворе врата за њихово негативно деловање.
Према садржају и карактеру рада планирају се три основна облика сарадње породице и
школе:
Информисање родитеља (дан отворених врата, родитељски састанци и индивидуални
контакти ).
Укључивање родитеља у реализацију појединих васпитно-образовних проблема школе.
Подизање педагошко-психолошке културе родитеља (предавања за родитеље и
саветодавни рад).
Школа ће организовати и дане „отворених врата“ за сарадњу са родитељима, а детаљан
распоред је прилог Годишњег плана рада школе и Школског програма.
Сарадња са родитељима одвијаће се кроз следеће садржаје:
Месец
Стални
задаци

Септ.

Садржај активности
Развијање личног самопоуздања и прихватање сопствених
вредности.
Разумевање других ученика и усклађивање поступака према
активностима у групи.
Неговање сарадничких односа и пријатељства у групи и међу
генерацијама.
Развијање критичког односа према примерима из свакодневног
живота.
Упознавање моралних норми и њихових вредности.
Брига о здравственом стању и физичком развоју ученика.
Упознавање ученика и родитеља са школом, адаптација ученика на
живот у школи, и активно укључивање у школске активности.

Септ.

Упознавање родитеља и прикупљање података неопходних за
сарадњу.

Септ.

Формирање Савета родитеља на нивоу одељења и школе.

Извршиоци
Одељенске
старешине,
педагог,
психолог.

Одељенске
старешине,
педагог,
психолог
Одељенске
старешине,
педагог,
психолог
Родитељи,
наставници,
директор
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Пружање помоћи у благовременом откривању даровите деце и
указивање на могућност њиховог даљег општег и
професионалног развоја.
Укључивање родитеља у наставни процес:
Информисање родитеља о важним активностима школе
Едукација родитеља о начину учествовања у наставном процесу, на
родитељским састанцима, предавањима, семинарима, ...;
Информисање родитеља о дану отворених врата школе (на видном
месту истакнут распоред консултација са наставницима)
Укључивање родитеља у реализацију различитих активности школе
(Дечија недеља, прослава Нове године, школска слава, Дан школе,
хуманитарни рад, екскурзије, настава у природи, спортске
активности).
Информисање родитеља о избору занимања деце, на основу
показаних способности, интересовања и жеља ученика.
Подизање педагошко-психолошке културе родитеља и то пре свега
родитеља 1. и 5. разреда.
Помоћ при набавци школског прибора, лектире, уџбеника и сл.

Педагог,
психолог,
наставници
Одељенске
старешине
Педагог

Психолог
Тим за сарадњу
са
родитељима
Педагог
Психолог
Родитељи,
наставници

10.10. Сарадња са локалном заједницом
САРАДЊА ОШ“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И
ИНСТИТУЦИЈАМА У ОКРУЖЕЊУ ШКОЛЕ
(ЗДРАВСТВЕНЕ, КУЛТУРНЕ, СОЦИЈАЛНЕ, ПРИВРЕДНЕ, УПРАВНЕ)
У циљу задовољена потреба ученика у реализацији планираних садржаја рада
школа ће у школској 2017/18. години остварити сарадњу са различитим институцијама
и организацијама из окружења.
Сарадња са организацијама и институцијама у окружењу
школе
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Током године

Носилац
посла
Директор

Општина Ваљево

Током године

Директор

Дом здравља у Ваљеву

Током године

Центар за културу Ваљево

Национална служба за запошљавање

Време

Током
године
Током године

Директор
Стручни
сарадници
ОС
Директор
Наставници
Стручни
сарадници
Директор
Секретар
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Спортско рекреативни центар „Петница“

Током године

Ваљевска гимназија и средње стручне школе оппштине
Ваљево у оквиру програма професионалне оријентације

Током године

МУП Ваљево

Током године

Црвени Крст Ваљево

Током године

Центар за социјални рад „Колубара“

Током године

Друштво истрживача „Владимир Мандић Манда“

Током године

Истраживачка станица „Петница“

Током године

Стручни
сарадници
Директор
Наст.
физичког
васпитања
Стручни
сарадници,
ОС 8. разреда
Директор
Стручни
сарадници
Директор
Стручни
сарадници
Директор
Стручни
сарадници
Директор
Стручни
сарадници
Директор
Стручни
сарадници
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11. ПЛАНОВИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА
КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ И ЗАПОСЛЕНИХ
11.1. План унапређења образовно-васпитног рада
Са циљем унапређивања васпитно образовног рада у школској 2017/18. години
планирани су селедећи облици и садржаји рада:
Програмски садржаји

Носилац посла

Примена савремених облика васпитно образовног рада у
наставном процесу:
- Индивидуализација наставног процеса
- Израда индивидуалних образовних планова
Наставници
- Рад у паровима
Психолог
- Групни облици рада
педагог
- Настава путем решавања проблема
- Диференцирана настава
- Учење путем открића
Набавка савремених наставних средстава и учила
Руководиоци ОВ
Директор
Руководиоци ОВ, СВ,
Праћење стручних часописа и стручне литературе
психолог, педагог,
библиотекар,
наставници
Анализа васпитно образовног рада на крају сваког
Руководиоци ОВ, СВ,
класификационог периода
психолог, педагог,
директор
Праћење дидактичко-методичке заснованости часова
Директор
редовне, изборне, допунске и додатне наставе
Психолог
педагог
Индивидуално праћење ученика у колективу и увид у
Одељенек старешине
организовање ОЗ као колектива
Психолог
педагог
Анализа планова рада и непосредне припреме наставника за
Директор
рад
Педагог
Психолог
Стимулисање и подстицање ученика и ОЗ у образовно
Наставничко веће
васпитном раду, истицање најбољих појединаца, група,
Директор
одељења на школским свечаностима
Интерне обуке, огледни часови и информисање
Директор
Наставничког већа о новинама у области стручног
Педагог
усавршавања и оцењивања
Психолог
Секретар
Учешће Ученичког парламента у организацији рада школе и
Руководилац
школским активностима
Ученичког парламента
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Превентивне активности у оквиру спровођења акционог
плана Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
Самовредновање рада школе
Организација квизова, манифестација, смотри, ликовних
конкурса
Формирање Тима за пружање подршке новим ученицима
школе и праћење њихове адаптације

Тим за заштиту
ученика од насиља,
злостављања и
занемаривања
Тим за самовредновање
рада школе
Руководиоци СВ
Тим, ОС

ПРОЈЕКАТ „ Развој националних испита у средњем образовању - припремање
услова за успостављање система матурских испита и Припремање програма,
инструмената и реализација завршног испита у основном образовању “
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру пројекaта Развој
националних испита у средњем образовању - припремање услова за успостављање
система матурских испита и Припремање програма, инструмената и реализација
завршног испита у основном образовању припрема иницијалне тестове знања из
српског, односно матерњег језика и математике за ученике петог и седмог разреда
основне школе и за ученике првог и трећег разреда средње школе, који обухватају
наставне садржаје претходних разреда, а усмерени су ка реализацији образовних
стандарда.

Распоред тестирањa је следећи:
Тест из српског/матерњег језика –
14. септембра за ученике V и VII разреда основне школе;
Тест из математике –
21. септембра за ученике V и VII разреда основне школе;

11.2. План педагошко-инструктивног рада
Циљеви и задаци педагошко-инструктивног рада у школи су:



учествовање у стварању програмских, педагошко-организационих и
дидактичко-методичких услова за остваривање циљева основне школе,
унапређивање, осавремењавање и рационализација образовно-васпитног рада.

Педагошко-инструктивним радом наставницима се пружа помоћ у одабирању
рационалних облика метода и средстава васпитно образовног рада, а посећивањем
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часова свих видова васпитно образовног рада у циљу сагледавају се дидактичкометодичка заснованост часа, примена елемената савремене наставе, договорених
дидактичких иновација, интеракција ученика у одељењу, педагошка клима.
У току шк. 2017-2018. године дитектор и стручни сарадници школе ће се овом
активношћу бавити континуирано, а посете часовима биће обављене у последње две
седмице новембра, као и током месеца фебруара и марта. О посећеним часовима
стручна служба даје писани извештај и презентује на наставничком већу, са
предлозима за унапређење наставног процеса.
У оквиру педагошко-инструктивног рада педагошко-психолошка служба и
директор школе посебну пажњу посвећују раду са приправницима и менторима. Рад се
одвија на основу Програма увођења у посао приправника који је саставни део
годишњег плана рада школе и налази се у прилогу. Током реализације програма
увођења у посао приправника обухваћене су следеће области: планирање,
програмирање, оставривање и вредновање образовно-васпитног рада; праћење развоја
и постигнућа деце и ученика; сарадњу са колегама, породицом и локалном
заједницом; рад са децом са сметњама у развоју; професионални развој; документацију
наставника, васпитача и стручних сарадника. Сваки ментор и приправник имају обавезу да
направе сопствени програм рада и планирју динамику посете ментора приправнику и
приправника ментору.

11.3. Стручно усавршавање
Стручно усавршавање на интерном нивоу:
АКТИВНОСТИ

Планирање и
програмирање
стручног усавршавања
Евидентирање
стручног усавршавања
наставника и стручних
сарадника
Реализација и
присуство угледним
часовима у школи
Размена примера добре
праксе (управљање
инклузивним
одељењем, израда
ИОП-а, примена
стратегија и поступака
прилагођавања наставе,
хоризонтално учење)
Коришћење збирки
примера добре праксе
(стратегије
прилагођавања наставе,

ВРЕМЕ
ОСТВАРИВАЊА

НОСИОЦИ

август-септембар

Педагошки колегијум, стручни
сарадници, директор

током године

педагог

током године, по
утврђеној динамици
стручних већа
током године

стручна већа, педагог

током године

Школски стручни тимови/
педагог/библиотекар

стручна већа, педагог
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часови активне наставе
проблемска настава...)
Израда плана и
праћење коришћења
наставних и техничких
средстава и асистивне
технологије у настави
Опремање школске
библиотеке стручном и
педагошкопсихолошком
литературом
Евалуација
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септембар и током
године

педагог/библиотекар/информатичар

током године

библиотекари, директор

јун

Педагошки колегијум, Тим за
самовредновање

Стручно усавршавање на екстерном нивоу:
АКТИВНОСТИ
Планирање и програмирање
стручног усавршавања
Евидентирање стручног
усавршавања наставника и
стручних сарадника
Предлагање и усвајање
предлога стручних семинара

ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА
август-септембар

Реализација изабраних
семинара
Учешће на семинарима у
организацији Министарства
просвете у оквиру Јануарских
дана просветних радника,
Архимедесовим семинарима
и сл.
Евалуација

током године

током године
септембар

током године

јун

НОСИОЦИ
Педагошки колегијум,
стручни сарадници, директ.
педагог
Педагошки колегијум,
стручна већа, стручни
сарадници, директор
директор, стручни сарадници,
председници стручних већа
стручна већа, педагог,
директор

Педагошки колегијум, Тим за
самовредновање
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11.4. Самовредновање акциони план
АКЦИОНИ ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ У ВРЕДНОВАНОЈ
КЉУЧНОЈ ОБЛАСТИ НАСТАВА И УЧЕЊЕ
АКТИВНОСТ
Уважавање принципа
диференцијације наставе
Уважавање принципа
индивидуализације
наставе
Припрема и израда
прилагођеног наставног
материјала ученицима
којима је потребна
додатна подршка у
образовању
Примена разноврсних
активних метода рада на
часу, као и различитих
облика рада на часу (у
пару, у малој групи);
коришћење дискусије у
настави, учења путем
открића, учења путем
решавања проблема
Обука ученика методама
и техникама ефикасног
учења
Планирање и реализација
огледних часова
Праћење ефеката
предложених мера
унапређења кључне
области Настава и учење
кроз посете часовима

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Учитељи и
предметни наставници

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Учитељи и
предметни наставници

Континуирано током шк.
2017/18.

Учитељи и
предметни наставници

Континуирано током шк.
2017/18.

Учитељи и
предметни наставници

Континуирано током шк.
2017/18.

Стручна служба

Током шк. 2017/18.

Стручна већа

Септембар 2017.
Током шк. 2017/18.

Стручна служба

Током шк. 2017/18.

Континуирано током шк.
2017/18.
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11.5. Развојно планирање акциони план за шк. 2017/18.

Развојни план школе донет за период: 2013-2018.
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљ 1.
Унапређење квалитета наставе увођењем иновативних метода оцењивања и вредновањем
ученика у функцији даљег учења
Задаци

Активности

Задатак бр1.
Доследна примена
правилника о
оцењивању

 Усаглашавање критеријума оцењивања
уз праћење утврђених стандарда,
на нивоу стручних и сродних већа
 Информисање ученика и родитеља о
критеријумима оцењивања и стандардима
образовања
 Континуирано давање јасне повратне
информације о постигнућима и
напредовању ученика
 Израда иницијалних тестова и
спровођење тестирања

Задатак бр.2
Увођење
поступка
самооцењивања
ученика

Задатак бр.3
Континуирано
праћење
напредовања
ученика

Време
реализације
Континуирано
током 20132018.

Носиоци
посла
Руководиоци
актива и
стручних већа

 Планирање примене самооцењивања на
часовима
 Израда материјала за самооцељивање
 Упућивање ученика у технике
самооцењивања
 Спровођење самооцењивања или један
ученик оцењује другог

Континуирано
током 20132018

Руководиоци
актива и
стручних већа
Наставници

 Припрема образаца за формативно
оцењивање ученика
 Континуирано пратити напредовање
ученика

Континуирано
током 20132018

Руководиоци
актива и
стручних већа
Наставници

204

Годишњи план

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево

НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљ 2
Осавремењивање наставног процеса кроз примену иновативних метода и савремених
облика рада
Задаци

Активности

Време
реализације
Континуирано
током 20132018

Носиоци
посла
Наставник
информатике
и рачунарства

Задатак бр.1
Употреба
дигиталне
учионице у
преметној
настави

 Израда распореда коришћења
дигиталне учионице
 Планирање и припремање за
реализацију наставе у дигиталној
учионици

Континуирано
током 20132018

Актив за
развојно
планирање
Руководиоци
актива и
стручних већа
Наставници

 Презентација на Наставничком већу о
Континуирано
значају размене искустава
током 2013 Формирање базе података на рачунару
2018
који користе сви наставници
 Праћење редовног ажурирања базе
података
 Организација састанака Актива са
циљем размене искуства о новим
употребљеним методама
Годишњаанализаприкупњенихиновација

Руководиоци
актива и
стручних већа
Наставници

 Реализација часа и извештај
Задатак бр.2
Демонстрација
огледних часова
применом
иновативних
метода и
савремених
облика рада

Задатак бр.3
Размена стечених
знања и усвојених
метода рада кроз
програм
„Примери добре
праксе“
.
.

 Утврдити план одржавања огледних
часова
укључујући различите обике рада
 Прибављање потребне
литературе и израда материјала потребног
за реализацију часова
 Демонстрација огледних
часова
 Анализа на нивоу стручних већа за
област предмета
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НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљ бр.3:
Подстицање ученика на активно учествовање у наставном процесу
Задаци

Активности

Задатак бр1.

Дефинисати начин организације
Ученичког дана и видове учешћа ученика
Одредити критеријуме за избор ученика
који ће учествовати
Формирати групе ученика
Одредити термин реализације
Припремити ученике за замену улога –
састанак, подела задужења и материјала
Реализација ''Ученичког дана''
Добити повратну информацију о
искуствима ученика

Заменити улоге
ученикнаставник на
један дан –
''Ученици
предавачи

Време
реализације

Носиоци
посла

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА
Развојни циљ бр.4:
Стварање услова доступности образовања и подршке ученицима кроз прилагођавање
захтева њиховим могућностима, континуираним праћењем успешности ученика , а у
циљу достизања што веће остварености стандарда образовања.

Задаци
Задатак бр1.
Развијање постојећих
знања и вештина према
индивидуалним
могућностима ученика
и подстицање ученика
на самостално стицање
додатних знања

Активности

1. Увођење ученика у
самосталне технике учења
(истраживања ) кроз
наставни рад и рад секција
2. Реализација малих
пројеката ученика према
њиховим интересовањима и
презентација истих у оквиру
рада секција
3. Упућивање ученика на
коришћење интернета као
извора информација за
потребе наставе

Време
реализације

Носиоци посла

континуирано
Наставници
разредне и
предметне
наставе
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1. Праћење остваривања
циљева ИОП за ученике
којима је потребна подршка
Омогућавање бољег
напредовања ученика и 2.Корекција ИОП-а и
предлози мера за даљи рад
прилагођавање
3. Идентификовање
образовно-васпитног
талентованих ученика
рад са ученицима
4. Састављање планова рада
којима је потребна
додатна подршка ( ИОП са идентификованим
талентованим ученицима за
и таленти ) и примена
одређене предмете
знања са семинара „
Даровито дете у школи 5. Реализације часова
додатне наставе по
и шта са њим“
израђеним програмима за
талентоване ученике
6. Информисање свих актера
у образовно-васпитном раду
о напредовању у
постигнућима ученика
( предметни наставникодељенски старешинаученик-родитељ)
7. Анализа напредовања и
постигнућа ученика са
посебним потребама ,
односно посебним
способностима
Задатак бр2.

Задатак бр3.
Унапређивање
образовно-васпитног
рад на основу резултата
са завршног испита и
такмичења ученика

1.Корекција наставних
планова и усклађивање са
образовним стандардима
2.Израда плана припреме за
завршне испите
3.Реализација часове
припреме за завршне испите
4.Анализа резултата на
завршним испитима и
постигнућа на такмичењима
5. Израда предлога мера за
побољшање резултата на
завршним испитима и
такмичењима

континуирано

Наставници,
педагог,
психолог,
Тим за ИОП

континуирано

Наставници
разредне и
предметне
наставе,
директор, ПП
служба
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Развојни циљ бр.5:
Подстицање личног,професионалног и социјалног развоја ученика кроз
побољшан квалитет допунске наставе,професионалне орјентације и праћење
укључености ученика у ваннаставне активности с циљем повећања задовољства свих и
смањења осипања ученика.

Задаци

Активности

Задатак
бр1.Активирање већег
броја секција и
унапређивање и
осавремењивање рада
постојећих

Израда плана рада секција

Задатак бр.2
Унапређивање
реализације и прећење
ефеката
допунске наставе

Задатак
бр.3Обележавање
значајних

и подела задужења
Унапређење рада
новинарско-литерарне
секције формирањем
школског листа
Формирање драмске
секције виших разреда
Прикупљање података о
броју ученика који похађају
допунску наставу из
одређеног предмета
Тимски рад у планирању
допунске наставе ради
унапређења
Праћење броја ученика
на часовима допунске
наставе током године и
успеха ученика
Састављањеизвештаја о
постигнутим
променама
Тим за ваннаставне
активности израђује план
Организовање
Разноврсних активности
ученика у школи и ван

Време
реализације

Носиоци посла
Наставници,
ученици

континуирано

континуирано

континуирано

Учитељи и
наставници,
Тим за РП, ПП
служба

Учитељи и
наставници,
Тим за РП, Тим
за ваннаставне
активности
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и других културних,
хуманитарних и
спортских активности у
школи

Задатак бр.4
Спровођење програма
професионалне
орјентације за ученике
од 7. до 8. разреда
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ње(Дечја недеља,Дан
школе,Св.Сава,спортске
активности,изложбе,посете..)
Писање годишњег
извештаја
Едукација одељенских
старешина 7. и 8.разреда о
пројекту
„Професионална
оријентација на преласку у
средњу школу“
Реализација програма
професионалне оријентације
кроз програме одељенске
заједнице,радионице и
сарадњу са средњим
школама
Израда извештаја

континуирано

Педагог,
психолог,
обучени
наставници,
одељенске
старешине

ЕТОС
Развојни циљ 6
Оплеменити простор школе и неговати одговоран однос запослених и ученика према
уређењу и одржавању простора и окружења школе ; подизати свест свих актера
школског живота о значају заштите човекове средине и одрживог развоја ;одржати
школу безбедном средином за све.
Задаци

Активности

Задатак бр1.
Опремити
наставнички клуб

Наставници
организују састанке
тимова и сл.
 Разредне
старешине према
потреби обављају
индивидуалне
разговоре са
ученицима
 Наставници
користе овај
простор за дружење
и размену искустава

Време
реализације

Носиоци посла
Наставници

2017/2018.
Континуирано
током периода
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са часова и
семинара

Задатак бр.2
Уредити кутак за
родитеље

Наставници
обављају
индивидуалне
разговоре са
родитељима у
наведеном простору

Задатак бр.3
Организовање акције
уређења школског
простора

Задатак бр.4
Промовисање заштите
човекове средине и
одрживог развоја

2017/2018.

Континуирано
током периода

Наставници

Наставници
Директор

 Уредити простор
неопходним
потребним
намештајем и
средствима

Током шк.године
реализоване 2
заједничке акције
уређења школског
простора
 Избор нај
учионице и јавно
промовисање исте

Континуирано
током периода
2017/2018.

Наставници
Родитељи
Тим за уређење
школског простора
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Задатак бр.5
Организовање
превентивних
активности које
доприносе безбедности
у школској заједници

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево
Еколошке
радионице
( Креативна
рециклажа,
Рециклажа није
гњаважа ) и
продајна изложба
радова
 Презентација о
важности и значају
заштите човекове
средине
Презентација
Ученичког
парламента на тему
школског насиља
Родитељски
састанци на тему
вршњачког насиља

Континуирано
током периода
2017/2018.

Континуирано
током периода

Тим за уређење
школског простора,
Наставници,
родитељи,
Ученички парламент,
ученици

Тим за заштиту
ученика од насиља,
злостављања и
занемаривања,
педагог,
психолог
наставници,
родитељи,
ученици

ЕТОС
Развојни циљ 7.
Унапредити сарадничке односе са окружењем у циљу промоције школе.
Задаци

Активности

Задатак бр.1
Успоставити
партнерске односе са
школама из окружења
у циљу братимљења

 Сагласност
Савета родитеља,
Школског одбора и
Општине у вези са
покренутом
иницијативом.

Време
реализације
2017/2018.

Носиоци посла
Директор
Чланови ШО
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РЕСУРСИ
Развојни циљ бр.8:
Континуирано стручно усавршавање,напредовање и професионални развој
наставника,стручних сарадника и директора
Задаци

Активности

Задатак бр1.
Израда плана
професионалног
напредовања и стицања
звања за наставника и
стручног сарадника

Информисање о

Време
реализације
2017/18.

законским
регулативама које се
тичу
професионалног
напредовања
Усвајање плана
професионалног
напредовања и
стицања звања за
наставника и
стручног сарадника

Задатак бр.2
Праћење остварености
плана и ефеката
стручног усавршавања
на побољшање
квалитета наставе

Посета часовима

Задатак бр.3
Израда извештаја и
акционих планова за
унапређење рада на
основу сопственог
самонапредовања

Наставници

Носиоци посла
Чланови Тима
за стручно
усавршавање
Наставници
Стручни сарадници

континуирано

Увид

у планове
стручног
усавршавања
Анализа
посећених часова
Дискусија о
ефектима стручног
усавршавања
континуирано

Чланови Тима
за стручно
усавршавање

Наставници

упознати са
начинима
самовредновања
Наставници

самовреднују свој
рад и на основу
истог планирају свој
рад
Задатак

Планирање

континуирано

Наставници

огледних/угедних
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бр.4Реализација
огледних/угедних
часова наставника као
промоција унапређења
наставе и напредовања
у звању

Задатак бр.5
Реализација
акредитованих
семинара за повећање
компетенција
запослених и примена
у настави

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево
часова
Реализација
огледних/угедних
часова
Анализа
огледних/угедних
часова
Наставници
континуирано
планирају учешће на
акредитованим
семинарима
Сачињена листа
акредитованих
семинара по
исказаним
потребама
наставника
Обезбеђивање
материјалних
средстава за
реализацију
семинара
Реализација
семинара уз
присуство
наставника

Наставници
Стручни сарадници
Директор

РЕСУРСИ
Развојни циљ бр.9:
Подизање квалитета наставе опремањем простора за рад и коришћењем материјалнотехничких ресурса,као и ресурса локалне средине у функцији остваривања циљева
наставе и побољшање здравствено-хигијенских услова школе
Задаци
Активности
Време
Носиоци посла
реализације
Сачињена
2014/2018.
Директор,
Задатак бр1.
рачуновођа, изабрани
Опремање рачунарског процена стручног
лица о потрбама
извођачи радова
кабинета
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школе за
рачунарским
кабинетом
направљен
списак потребног
материјалс(опреме):
прикупљање
понуде за набавку
потребног
материјала(опреме);
извршен избор
најповољније
понуде
извршена
набавка и
постављање
рачунара

Задатак бр.2
Осавремењавање
наставних средстава и
учила

Задатак бр.3
Компјутер у свакој
учионици

Задатак бр.4
Опремање простора за
индивидуалне
разговоре са
родитељима

прикупљене
понуде за набавку
наставних средстава
и учила
извршен избор
најповољнијих
понуда
извршена набака
потребних
наставних средстава
и учила
направљен списак
потребне опреме
прикупљене
понуде за набавку
опреме
извршен избор
најповољније
понуде
извршено
опремање учионица
компјутерима
направљен
списак потребног
материјала

2014/2018.

Директор,
рачуновођа,
изабранидобављач

2014./2018.

Директор,
рачуновођа, изабрани
добављач

2014/2018.

Директор,
помоћно особље,
рачуновођа, изабрани
214

Годишњи план

Задатак бр.5
Опремање
наставничког клуба

Задатак бр.6
Уређење зелених
површина

ОШ ''Десанка Максимовић'' Ваљево
прикупљене
понуде
извршен избор
најповољније
понуде
извршени
радови,набавка и
опремање простора
за индивидуалне
разговоре са
родитељима
Сачињена
процена стручног
лица о потребама
школе за чајном
кухињом
направљен
списак потребног
материјала
прикупљене
понуде за набавку
потребне опреме
извршен избор
најповољније
понуде
извршена
набавка и
постављање опреме
за чајну кухињу
Покренута и
успешно спроведена
иницијатива о
уређењу зелених
површина,
направљен списак
потребних
материјала.
прикупљене
понуде за набавку
потребног
материјала
извршен избор

извођачи радова,
синдикат

2014/2018.

2014/2018.

Директор,
помоћно особље,
рачуновођа, изабрани
извођачи радова,
синдикат

Директор,
наставници,
ученици,
родитељи
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најповољније
понуде
Извршена
набавка материјала
и радови на уређењу
зелених површина
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ У
ВАЉЕВУ ЈЕ РАЗМАТРАН НА СЕДНЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ШКОЛЕ
15.09.2017. ГОДИНЕ, А УСВОЈЕН ЈЕ НА СЕДНИЦИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
15.09.2017. ГОДИНЕ.
УКОЛИКО СЕ УКАЖЕ ПОТРЕБА ДА СЕ ПЛАН ДОПУНИ НОВИЈИМ
САДРЖАЈИМА ИЛИ ИЗВРШЕ НЕКЕ КОРЕКЦИЈЕ ТО ЋЕ СЕ УЧИНИТИ ПО
ИСТОМ ПОСТУПКУ ПО КОЈЕМ ЈЕ И ДОНЕТ ОВАЈ ПЛАН.
САСТАВНИ

ДЕЛОВИ

ОВОГ

ПЛАНА

СУ

И

ОПЕРАТИВНИ

И

ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ РАДА, КАО И ПРЕГЛЕДИ, ШЕМЕ, РАСПОРЕДИ И
ДРУГИ ОБЛИЦИ КОНКРЕТИЗАЦИЈЕ ОВОГ ПЛАНА.

Број-________________

Директор школе:

Ваљево ___________ год.

_________________
Ненад Михаиловић
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На основу чл. 57. Став 1. Тачка 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 52/11, 55/13) и чл 45. Став 1. Тачка 2.
Статута основне школе „Десанка Максимовић“ у Ваљеву, Школски одбор на
седници одржаној на дан 15.09.2017. године донео је

ОДЛУКУ
Усваја се у целости Годишњи план рада основне школе
„Десанка Максимовић“ у Ваљеву за школску 2017/2018. годину.
Донет је у складу са школским календаром, Развојим планом и
Школским програмом.

ШКОЛСКИ ОДБОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
ВАЉЕВО

Бр.-__________
_____________ год
Ваљево

Председник Школског одбора
_______________________
Миливој Гајић
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