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УВОД
КРАТАК ПРИКАЗ ОСНОВНИХ ПОДАТАКА О ШКОЛИ
Основна школа ''Свети Сава'' налази се у улици Ђуре Јакшића на излазу из Владичиног Хана према
Сурдулици. Почела са радом 1.септембра 1995.године, а настала је поделом ОШ ''Бранко Радичевић'' због
повећања броја ученика и недостатка школског простора. У свом саставу школа има четири издвојена
одељења у Житорађу, Полому, Прекодолцу и Кржинцу.
МИСИЈА ШКОЛЕ
Мисија наше школе је да образујемо и васпитавамо ученике, подстичемо интелектуални, емотивни и
социјални развој ученика како кроз савремену редовну наставу тако и кроз ваннаставне активности.
Уз узајамно уважавање, развијање партнерских односа и јачање одговорности свих партнера
доприносимо побољшању угледа школе, негујемо добре међуљудске односе и толеранцију, развијамо свест
о правима и одговорностима како код ученика, тако и код наставника и свих запослених у школи.
ВИЗИЈА ШКОЛЕ
У жељи да наша школа буде активни носилац реформе образовања, а на основу исказаних потреба и
досадашњих искустава (на основу разних истраживања у оквиру самовредновања), овако видимо визију
развоја школе:
1. Желимо школу која ће бити пријатно и безбедно место за све ученике, наставнике, родитеље и
остале сараднике, која ће својим радом и програмима бити привлачна за локалну заједницу и шире
окружење.
2. Желимо да наши наставници стално прате новине у образовању кроз стручно усавршавање и да на
тај начин прилагођавају наставне планове и програме и примењују нова наставна средства у циљу
побољшања квалитета наставе и учења;
3. Хоћемо ученика који ће стицати квалитетна и применљива научна, техничка, уметничка и културна
знања кроз развијање логичко–сазнајног мишљења уз оспособљавање за самосталан рад и
самообразовање;
4. Желимо школу која ће ученике научити како да се супротставе „пороцима“ и одаберу здрав начин
живота.
5. Желимо школу која ће остати аутономна у креирању свог програма, школу која ће на тај начин бити
атрактивна и примамљива за ученике, родитеље и локалну заједницу.
Школа нуди квалитетан програм, негује правичност, атмосферу толеранције и конструктивне
комуникације, која је у стању да одговори потребама времена. Школа прати научно-технолошка достигнућа.
Наша школа је школа у којој се учи како да се учи, ради, штеди, креира, тимски ствара, савлађују препреке,
уважавају националне, верске и социјалне различитости, у којој се развијају одговорност, иницијативност,
поштење, развија еколошка свест и подстиче радозналост. У нашој школи стварамо окружење које пружа
пуну подршку процесима учења и подучавања, у коме ће коришћење информационо-комуникационе
технологије бити свакодневна пракса и која припрема ученике за учење током целог живота, изазове сталног
мењања и развоја.Унапређење рада школе постићи ћемо и кроз повезивање са научним установама,
културним институцијама и школама у окружењу размењивањем добре праксе и развијањем сарадње на
свим нивоима.
Посебан акценат стављамо на професионални развој наставног кадра, осавремењивање наставног
процеса и повећање постигнућа ученика.

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
▪ Планирање и припремање наставе биће засновано на исходима за крај обавезног образовања и за
крај првог цилкуса образовања ( саставни део Школског програма и глобалних и оперативних планова ).
▪ Праћење планирања и реализација Наставног плана и програма. Оптерећеност ученика ускладити са
Законом о основном образовању и васпитању и могућностима ученика. На овом задатку ангажоваће се
Стручна већа наставника и педагошко - психолошка служба школе.
▪ Развијати принцип индивидуализације у образовању и васпитању, како би се повећала мотивисаност
ученика за образовање и постигли још бољи резултати. Пружати помоћ ученицима који имају тешкоће у
савлађивању градива. Радити на изради планова рада са талентованим ученицима и пружити им адекватну
наставу.
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▪ Радити на мотивисаности ученика за образовање и тиме отклањати узроке неоправданог изостајања
ученика ромске популације са часова; развијати хумане односе међу ученицима.
▪ Са ученицима радити на уређењу школских просторија и околине и изради наставних средстава.
▪ Пружати максималну помоћ ученицима осмог разреда у припремању за полагање завршног испита
као и упис у жељене средње школе.
▪ У току школске године поклонити посебну пажњу професионалном информисању и оријентацији, како
кроз наставне садржаје, рада одељенских старешина, тако и ангажовањем стручних сарадника.
▪ Радити на изналажењу могућности за опремање школе наставним средствима и савременом
литературом.
▪ Подстицати наставнике да активно учествују на семинарима. Организовати угледне часове и
предавања на нивоу Стручних већа наставника за области предмета и Наставничког већа. Вршити стручна
истраживања у области наставе и васпитања.
▪ Пружити ученицима максималну безбедност боравка у школи и околини и указивати им како да се
заштите.
▪ Остварити сарадњу са институцијама у чијем се окружењу школа налази, као и са родитељима
ученика.
▪ Посебну пажњу поклонити здравственом васпитању ученика у целини, кроз рад одељенских
старешина, адекватне наставне садржаје и сарадњом са здравственим институцијама.
▪ Информисати родитеље о раду школе преко родитељских састанака, Школског одбора и Савета
роитеља и мотивисати их да се активно укључе у образовни процес деце.
▪ Распоред писаних провера биће планиран на нивоу одељењских већа у складу са Правилником о
оцењеивању.
▪ Организоваће се настава изборних предмета и слободних наставних активности у складу са
изјашњавањем ученика и расположивим кадровима.
▪ Редовно ће се одржавати угледни и јавни часови које ће посматрати директор, помоћник директора,
стручни сарадници и колеге из Стручних већа.
▪ Школа ће учествовати на такмичењима у организацији Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и других установа и организација.
▪ Вршиће се континуирана едукација запослених у школи и користиће се савремене методе и облици
рада.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ
Наша школа ће учествовати у пројектима:
1. Дигитално искуство
2. Подстицање демократске културе у школама (друга фаза: Квалитетно образовање за све)
3. Обогаћени једносменски рад у централној школи и истуреним одељењима у Прекодолцу и
Житорађу
4. Образовање за права детета
5. Социјална инклузија и економско оснаживање ромске популације
У оквиру пројекта Дигитално искуство, наша школа ће наставити сарадњу са основном школом
“Ливада“из Словеније. У овој школској години предвиђена је међусобна посета ученика и наставника.
Наша школа ће пету годину за редом бити учесник пројекта Подстицање демократске културе у
школама. Пројекат укупно траје пет година и реализује се под покровитељством Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и Савета Европе. Други део пројекта реализује се под именом
Квалитетно образовање за све. Циљ пројекта је развијање демократских компетенција код ученика,
наставника и родитњља, а одабране компетенције на којима се посебно ради су одговорност,
поштовање и уважавање људских права и људског достојанства.
Циљ пројекта Једносменски рад је: подршка развоју личности ученика, подршка у учењу, стицање
знања, усвајајање вредности, развијање вештина и компетенција...
Циљ пројекта Образовање за права детета је развијање компетенција о правима деце у образовању.
Циљ пројекта Социјална инклузија и економско оснаживање ромске популације је помоћ и подршка
ученицима у учењу.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Школа остварује следеће циљеве и задатке образовања и васпитања:
▪ пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у
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складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
▪ стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредноснихставова (у даљем тексту: знања,
вештине и ставови), језичке, математичке, научне,уметничке, културне, техничке, информатичке писмености,
неопходних за животирадусавременомдруштву;
▪ развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
▪ развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и
ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;
▪ оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем
образовању, професионалном раду и свакодневном животу;
▪ развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог
живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе;
▪ развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;
▪ оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог
развоја и будућег живота;
▪ развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и
занимање стварањем стручних компетенција,у складу са захтевима занимања, развојем савремене
науке,економије, технике и технологије;
▪ развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
▪ развој свести о значају одрживог развоја,заштите и очувања природеи животне средине, еколошке
етике и заштите животиња;
▪ развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности,квалитетне и ефикасне сарадње
са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
▪ развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом
друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као
и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;
▪ формирање ставова, уверења и система вредности, развој личноги националног идентитета, развијање
свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције
и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање
мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине;
▪ развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности,
толеранције и уважавање различитости.

ДОКУМЕНТА НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА РАД ШКОЛЕ
Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' бр. 88/17, 27/18, 10/19 и
6/20).
Закон о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' бр. 55/13, 101/17, 27/18 и 10/19).
Закон о уџбеницима и другим наставним средствима ("Службени гласник PC" бр. 27/18).
Подзаконски акти:
1. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
("Службени гласник РС-Просветни гласник" бр.11/12, 15/13,2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/19,
2/20, 8/20, 16/20, 19/20 и 3/21)
2. Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе
("Службени гласник РС-Просветни гласник" бр.5/19)
3. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи ("Службени гласник РС-Просветни гласник" бр.2/92 и 2/00)
4. Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/22.годину
("Службени гласник РС-Просветни гласник" бр.5/21)
5. Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи
("Службени гласник РС-Просветни гласник" бр. 30/19)
6. Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму
наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања ("Службени гласник РСПросветни гласник" бр. 10/17, 12/18, 15/18, 28/18, 1/19 и 2/20)
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7. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања
("Службени гласник РС-Просветни гласник" бр. 2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 4/2013, 14/13, 5/14, 11/14, 11/2016,
6/17 и 12/18)
8. Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања
("Службени гласник РС-Просветни гласник" бр. 16/18 и 3/19)
9. Правилник o изменама Правилника о програму наставе и учења за други разред основног
образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21)
10. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и
васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања ("Службени
гласник РС-Просветни гласник" бр. 2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14, 11/16 i 12/18)
11. Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног
образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20)
12. Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања
("Службени гласник РС-Просветни гласник" бр. 11/19 и 6/20)
13. Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за четврти разред основног
образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20)
14. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања (''Службени
гласник – Просветни гласник'', бр. 3/11, 7/11, 1/13, 11/14, 11/16, 7/17 i 12/18)
15. Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и
програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (''Службени
гласник – Просветни гласник'', бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20 и 6/20)
16. Правилник о измени Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног
образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и
васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20)
17. Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и (''Службени
гласник – Просветни гласник'', бр. 18/18)
18. Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања
(''Службени гласник – Просветни гласник'', бр. 5/19 и 1/20)
19. Правилник o изменама Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног
образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21)
20. Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања
(''Службени гласник – Просветни гласник'', бр. 11/19)
21. Правилник o изменама Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања
и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21)
22. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник РСПросветни гласник" бр.22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16)
23. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и
стручних сарадника ("Службени гласник РС – Просветни гласник" бр.81/17 и 48/18)
24. Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Сл.гласник РСПросветни гласник“ бр. 1/11, 1/12, 1/14, 12/14 и 2/18)
25. Правилник о измени и допунама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и
васпитању („Сл.гласник РС- Просветни гласник“ бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20)
26. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл.гласник РС- Просветни гласник“ бр.
5/12 и 6/21)
27. Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка ("Службени
гласник РС" бр.77/14)
28. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС"
бр.34/19)
29. Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
("Службени гласник РС" бр.46/20)
30. Правилник о изменама и допунама Правилника о Протоколу поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 104/20)
31. Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Службени гласник РС“, број 87/19)
Д. Општа акта школе:
1. Статут ОШ ''Свети Сава''
2. Развојни план
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
Основно образовање и васпитање остварује се на основу Школског програма.
Школа је у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основном
образовању и васпитању урадила и доставила Школској управи Школски програм за 1-4. и 5-8. разред, за
период до краја школске 2023/24. године.
Школским програмом обезбеђује се:
▪ остваривање наставних планова и програма
▪ остваривање циљева и исхода према потребама ученика

РАЗВОЈНИ ПЛАН
Развојни план је донет фебруара 2019. године и реализоваће се у наредних пет година кроз
десет развојних циљева:
1. Унапређивање садржаја и функционалност Годишњег плана рада и Развојног плана
2. Прилагођавање нставних планова и програма кроз корелацију наставних предмета различитим
способностима и интересовањима ученика
3. Примена различитих техника учења на часу
4. Подићи ниво образовних постигнућа ученика, успех ученика показује да су остварени образовни
стандарди
5. Остварити бољи систем пружања подршке ученицима кроз подстицање личног, професионалног,
социјалног развоја ученика у складу са ресурсима школе
6. Побољшати сарадњу између ученика, наставника и родитеља кроз укључивање школе у
различите пројекте и промовисање рада школе
7. Опремити школу новим наставним средствима
8. Обезбедити стално стручно усавршавање запослених ради одрживости квалитета рада школе и
професионалног односа према раду
9. Праћење вредновања квалитета рада школе
10. Унепредити безбедност ученика у школи
Детаљан акциони план за реализацију Развојног плана налази се у документу Развојни план бр. 256 од
28.02.2019. године и саставни је део Годишњег плана рада.

УСЛОВИ РАДА
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА У
ШКОЛИ
Школскe зградe
Пошто школа има издвојена одељења, настава се одвија у пет објеката: у централној школи у
Владичином Хану, у издвојеном одељењу у Полому, издвојеном одељењу у Прекодолцу, издвојеном
одељењу у Житорађу и издвојеном одељењуу Кржинцу.
2
2
Величина игралишта у централној школи износи 8650 м , од тога је 2600м спортски терен –
игралиште. Игралиште се састоји од терена за мали фудбал, кошарку и одбојку са свим пратећим
реквизитима.
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Школски простор
Место

Врста и намена просторије

Владичин Хан
– централна
школа

1. Учионице
2. Кабинети
3. Библиотека
4. Фискултурна сала
5. Свлачионице
6. Радионице
7. Остале просторије које школа користи
8. Остале просторије које школа не користи

Број

Површина у м

13
4
1
1
2
1
11
8

784
240
80
580
280
56
1990
600

Укупна површина у Владичином Хану
1. Учионице
2. Остале просторије које школа користи
3. Остале просторије које школа не користи

Полом

4780
3
4
4

90
58
50

Укупна површина у Полому
Прекодолце

1. Учионице
2. Кабинети
3. Остале просторије које школа користи

198
5
1
6

271
18
289

Укупна површина у Прекодолцу
Житорађе

1. Учионице
2. Остале просторије које школа користи

578
2
4

102
142

Укупна површина у Житорађу
Кржинце

1. Учионице
2. Остале просторије које школа користи
3. Остале просторије које школа не користи

2

244
2
3
2

92
36
24

Укупна површина у Кржинцу

152

Укупна површина

5952

РАДНИЦИ ШКОЛЕ
План рада школе остварује 81 радник,од којих је 56 у настави. Имамо потпуну заступљеност кадрова и
у предметној и у разредној настави. Разредну наставу реализује 18 учитеља, а предметну 36 наставника.
Врста посла, степен стручне спреме и број извршилаца за ову школску годину приказани су у следећој
табели:
Презиме и име

Степен
стручне
спреме

Звање / Радно место

Лиценца

% радног
времена

▪

100

1. Анђелковић Љиљана

I

2. Димитријевић Винка

VII

Професор разредне наставе

да

100

3. Димитријевић Данијела

VII

Библиотекар

да

100

Чистач

4. Димитријевић Драган

VII-1

Проф.раз.наставе; Директор

да

100

5. Додић Ђорђевић Маја

VII

Професор разредне наставе

да

100

6. Додић Слађана

VII

Професор разредне наставе

да

100

7. Ђокић Данијела

I/III

Чистач + домар

▪

66,67+33,33

8. Ђорђевић Биљана

VII

Професор историје

да

15

9. Ђорђевић Даниела

VII

Професор разредне наставе

да

100

10. Ђорђевић Добрица

VII

Професор математике

да

100
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11. Ђорђевић Милена

VII

Професор енглеског језика

12. Ђорђевић Небојша

III

Домар

13. Ђорђевић Станче

VI

Наставник руског језика

14. Здравковић Вера

I

15. Ивановић Драган

I

да

100

▪

100

да

66,67

Чистач

▪

100

Чистач

▪

100

16. Илић Горан

VII

Професор технике и технологије

да

30

17. Јањић Јадранка

VII

Професор разредне наставе

да

100

18. Јовановић Оливера

VII

Професор француског језика

да

100

19. Јовић Весна

VII

Секретар школе

да

100

20. Ковачевић Горица

VII

Педагог

да

100

21. Костић Марина

VII

Професор енглеског језика

да

100

22. Костић Оливера

VII

Професор српског језика и књиж.

да

100

23. Крстић Радмила

VI

Наставник биологије

да

40

24. Маринковић Бранкица

VII

Професор разредне наставе

да

100

25. Марковић Милан

VII

Професор физичког и здравств. в.

да

95

26. Марковић Светлана

IV

Финансијско-књиговодств. радник

▪

100

27. Микић Новковић Невена

VII

Професор разредне наставе

28. Милановић Иванка

VII

Професор разредне наставе

да

100

29. Миленковић Душица

VII

Професор разредне наставе

да

100

30. Миленковић Ивана

VII

Професор енглеског језика

да

10

31. Милосављевић Влада

VII

Професор физичког и здравств. в.

да

10

▪

100

32. Митић Анкица

II

Сервирка

100

33. Михајловић Антић Јелена

VII

Професор биологије

да

5+50

34. Момчиловић Славица

VII

Професор разредне наставе

да

100

35. Најдановић Бобан

VII

Професор хемије; Помоћник дир.

да

60+40

36. Нешић Далиборка

VII

Професор разредне наставе

да

100

37. Николић Андријана

VII

Професор српског језика и књиж.

да

100

38. Николић Анђелија

IV

Педагошки асистент

не

100

39. Николић Драган

III

Домар

▪

100

40. Николић Сашко

VII

Професор математике

да

100

41. Николић Слободанка

VI

Наставник разредне наставе

да

100

42. Новковић Бранислав

VII

Професор географије

да

35

Чистач

-

100

43. Павловић Борка

I

44. Павловић Данијела

I/III

Чистач + домар

▪

91,67+8,33

45. Петковић Мариjола

I

Помоћни радник

▪

100

46. Петковић Милица

I

Чистач

▪

100

47. Петковић Славица

VII

да

100

▪

100

48. Петровић Весна

I

Професор српског језика и књиж.
Чистач

49. Петровић Небојша

VII

Професор ликовне културе

да

60

50. Поповић Љиљана

VII

Професор разредне наставе

да

100

51. Прокоповић Миљана

VII

Психолог

не

100

52. Радисављевић Горан

VII

Професор разредне наставе

да

100
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53. Ристић Зоран

VII

Професор технике и технологије

да

100

54. Ристић Ј. Биљана

VII

Професор разредне наставе

да

100

55. Ристић Р. Биљана

I

-

100

Чистач

56. Ристић Слађана

VII

Професор географије

да

15

57. Савић Јовица

VII

Професор физичког и здравств. в.

да

90

58. Спасић Лела

VI

Шеф рачуноводства

▪

100

59. Спасић Светлана

VII

Професор разредне наставе

да

100

60. Спасић Славица

VII

Професор разредне наставе

да

100

61. Србинац Ана

VII

Професор разредне наставе

да

5+50

62. Стаменковић Немања

VII

Професор географије

не

5+50

63. Станковић Велибор

VII

Вероучитељ

не

60+40

64. Станковић Драгица

I

▪

100

65. Станковић Миодраг

VII

Професор разредне наставе

да

100

66. Станковић Ненад

I/III

Чистач

-

50+50

67. Станковић Срђан

VI

Наставник музичке културе

да

15

68. Стевановић Ана

I

▪

100

Чистач

Чистач

69. Стевановић Верица

VII

Професор разредне наставе

да

100

70. Стефановић Драгана

VII

Професор енглеског језика

не

20

71. Стојановић Бора

VII

Професор географије

да

65

Професор ликовне културе

да

25

▪

100

72. Стојановић Филиповић Биљана

VII-1

73. Стојковић Биљана

I

74. Стојковић Драгана

VII

Професор математике

да

44,44

75. Стојковић Светлана

VII

Професор енглеског језика

да

90

76. Стојковић Славиша

VII

Професор музичке културе

да

65

77. Стојчевски Данијела

VII

Професор физике

да

100

78. Стошић Игор

I/III

Чистач + домар

▪

50+50

79. Стошић Петар

VII

Професор историје

да

100

80. Ташић Лидија

VII

Професор биологије

да

100

81. Трајковић Миљан

VII

Професор информатике и рач.

Да

65

Чистач

У случају привремене спречености запосленог да обавља послове, школа ће обезбедити замену по
Закону о основама система образовања и васпитања, члан 155, (''Службени гласник РС'' бр. 88/17, 27/18,
10/19 и 6/20).

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
Школу похађа 531 ученик различитог националног, интелектуалног и социјалног статуса, распоређених
у 31 одељењe. У издвојеним одељењима у Пркодолцу и Житорађу и у петом разреду у централној школи
имамо велики број ученика ромске националности. Настојимо да социјализујемо те ученике са осталим
ученицима, да развијамо атмосферу толеранције и имамо велику жељу да им помогнемо да заврше основну
школу. Ово нам, углавном, полази за руком у нижим разредима, док је ситуација у петом и шестом разреду
много тежа. У овим разредима веома брзо долази до осипања ученика ове националне припадности, а они
који долазе у школу, то чине нередовно и, са малим изузецима, не желе да уче.
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Разредна настав
I разред
БРОЈНО СТАЊЕ

Број

Број

IV разред

I-IV разред

Број

Број

Број

одељ.

учен.

одељ.

учен.

одељ.

учен.

одељ.

учен.

одељ.

24

1

36

2

34

2

35

2

145

8

Прекодолце

15

1

8

1

8

1

11

1

39

4

Житорађе

11

1

13

1

6

1

14

1

40

4

2

0,5

3

0,5

7

1

4

1

1

0,33

1

0,33

3

1

52

4,83

68

5,33

230

18

Полом
Кржинце

СВЕГА

1

0,33

51

3,33

59

4,50

Комбинацијае по разредима

Издвојена
одељења

Издвојена одељења

Неподељена одељења

III разред

учен.
Централна школа

Комбинов
ана
одељења

II разред

Предметна настава

Бројно стање ученика и одељења по разредима

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред

V-VIII разред

I-VIII разред

Број

Број

Број

Број

Број

Број

Ученика

Одељ.

Ученика

Одељ.

Ученика

Одељ.

Ученика

Одељ.

Ученика

Одељ.

Ученика

Одељ.

65

3

87

4

70

3

79

3

301

13

531

31

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
ДИНАМИКА ТОКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ –КЛАСИФИКАЦИОНИ
ПЕРИОДИ
Класификациони
периоди

I класификациони
перод

I полугодиште

III класификациони
перод

II полугодиште
(VIII разред)

II полугодиште
(I – VII разред)

Време

13. новембар
2021.

30. децембар
2021.

09. април 2022.

07. јун 2022.

21. јун 2022.
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ФОНД ЧАСОВА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

Свега

Одељења

Недељни
фонд

Годишњи
фонд

Свега

Одељења

Недељни
фонд

Годишњи
фонд

Свега

Одељења

Недељни
фонд

Годишњи
фонд

Свега

IV РАЗРЕД

Годишњи
фонд

III РАЗРЕД

Недељни
фонд

II РАЗРЕД

Одељења/г
рупе

Редни број

I РАЗРЕД

1.

Српски језик

3.33

5

180

599

4,5

5

180

810

4,83

5

180

869

5,33

5

180

959

2.

Енглески језик

3,33

2

72

240

4,5

2

72

324

4,83

2

72

348

5,33

2

72

384

3.

Математика

3,33

5

180

599

4,5

5

180

810

4,83

5

180

869

5,33

5

180

599

4.

Ликовна култура

3,33

1

36

120

4,5

2

72

324

4,83

2

72

348

5,33

2

72

384

5.

Музичка култура

3,33

1

36

120

4,5

1

36

162

4,83

1

36

174

5,33

1

36

192

6.

Природа и друштво

4,83

2

72

348

5,33

2

72

384

7.

Свет око нас

3,33

2

72

240

4,5

2

72

324

8.

Физичко и здравствено в.

3,33

3

108

360

4,5

3

108

486

4,83

3

108

522

5,33

3

108

576

9.

Грађанско васпитање

3,33

1

36

120

4,5

1

36

162

4,83

1

36

174

5,33

1

36

192

Предмет

10. Верска настава
11. Дигитални свет

7 група по 36 часова = 252 часа
3,33

1

36

120

4,5

1

36

162

12. Пројектна настава
13.

Час одељeњског
старешине

3,33

1

36

120

4,5

1

36

156

4,83

1

36

174

5,33

1

36

192

4,83

1

36

174

5,33

1

36

192

ФОНД ЧАСОВА У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ

Свега
годишње

Одељења /
групе

Недељни
фонд

Годишњи фонд
по одељењу

Свега
годишње

Одељења /
групе

Недељни
фонд

Годишњи фонд
по одељењу

Свега
годишње

Одељења /
групе

Недељни
фонд

Годишњи фонд
по одељењу

Свега
годишње

VIII РАЗРЕД

Годишњи фонд
по одељењу

VII РАЗРЕД

Недељни
фонд

VI РАЗРЕД

Одељења/
групе

Редни број

V РАЗРЕД

1.

Српски језик и књижевн.

3

5

180

540

4

4

144

576

3

4

144

432

3

4

136

488

2.

Руски језик

1

2

72

72

2

2

72

144

2

2

72

144

1

2

68

68

3.

Енглески језик

3

2

72

216

4

2

72

288

3

2

72

216

3

2

68

204

5.

Француски језик

2

2

72

144

2

2

72

144

2

2

72

144

3

2

68

204

7.

Ликовна култура

3

2

72

216

4

1

36

144

3

1

36

108

3

1

34

102

8.

Музичка култура

3

2

72

216

4

1

36

144

2

1

36

108

3

1

34

102

9.

Историја

3

1

36

108

4

2

72

288

3

2

72

216

3

2

68

204

10.

Географија

3

1

36

108

4

2

72

288

3

2

72

216

3

2

68

204

11.

Физика

4

2

72

288

3

2

72

216

3

2

68

204

12.

Математика

3

4

144

432

4

4

144

576

3

4

144

432

3

4

136

488

13.

Биологија

3

2

72

216

4

2

72

288

3

2

72

216

3

2

68

204

14.

Хемија

3

2

72

216

3

2

68

204

Предмет

16

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан
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15.

Техника и технологија

3

2

72

216

4

2

72

288

3

2

72

216

3

2

68

204

16.

Физичо и здравствено в. *

3

3

108

324

4

3

108

432

3

3

108

324

3

3

102

306

18.

Информатика и
рачунарство

3

1

36

108

4

1

36

144

3

1

36

108

3

1

34

102

19.

Грађанско васпитање

3

1

36

144

4

1

36

144

3

1

36

108

3

1

34

102

20.

Верска настава

1

1

36

36

2

1

36

72

1

1

36

36

1

1

34

34

21.

Чувари природе

1

1

36

36

1

1

36

36

22.

Цртање, сликање, вајање

2

1

36

72

3

1

36

108

23.

Домаћинство

3

1

36

108

3

1

34

102

24.

Шах

1

1

34

34

25.

Хор

1

1

34

34

26.

Час одељeњског
старешине

3

1

34

102

0,5

1

36

18

0,5

1

36

18

3

1

36

108

4

1

36

144

3

1

36

108

*Урачунати часови обавезних физичких активности у 5. и 6. разреду
Приказ изборних предмета и слободних наставних активности по разредима

I

-

6

5

Прекодолце

15

8

7

Свега

II

51

29

22

2/1. ц.школа

17

10

7

2/2. ц.школа

19

15

4

Полом

2

2

-

Житорађе

13

11

2

Прекодолце

8

5

3

Свега

III

59

43

16

3/1. ц.школа

17

9

8

3/2. ц.школа

17

12

5

Полом

3

2

1

Житорађе

6

4

2

Прекодолце

8

4

4

Кржинце

1

1

20

Свега

IV

Свега

52

32

4/1 ц.школа

19

19

-

4/2 ц.школа

16

11

5

Полом

7

7

-

Житорађе

14

10

4

Прекодолце

11

11

-

Кржинце
230

1
68

1
59

9

17

Цртање, сликање,
вајање

1

11

Шах

1

Житорађе

Хор

Кржинце

Чувари природе

10

Домаћинство

Верска настава

14

1/1. Центр.
школа

Слободне наставне активности

Француски језик

Грађанско
васпитање

24

Одељење и
место

Руски језик

Број ученика

Разред

Изборни предмети

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан
5/1
V

5/2

65

5/3
Свега
6/1
6/2

VI

87

18

3

13

8

5

3

13

22

16

6

13

9

7

2

13

22

20

2

-

22

11

1

10

65

54

11

26

39

23

6

36

20

13

7

20

-

9

2

9

20

7

13

20

-

6

8

6

6/3

23

13

10

-

23

6

2

6/4

24

12

12

-

24

4

6

14

87

45

42

40

47

25

18

44

23

16

7

15

8

21

25

20

5

25

-

25

22

15

7

-

22

22

70

51

19

40

30

68

27

23

4

9

18

22

2

3

25

21

4

8

17

5

27

27

-

5

22

17
16

8

3
3

79

71

8

22

57

56

15

9

7/1
70

7/2
7/3

Свега
8/1
VIII

21

15

Свега

VII

Годишњи план рада 2021/22.

79

8/2
8/3

Свега

301

531

ПОДЕЛА ЧАСОВА У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ
Ред.
број

Презиме и име
наставника

Предмет, разред и одељење

Фонд
часова

1.

Додић Ђорђевић Маја

Грађанско васпитање V, VI, VII, VIII + 50% О.Ј.Р.

10

2.

Ђорђевић Биљана

Историја V1,2,3

3

3.

Ђорђевић Добрица

Математикa VI1,2; VII1,2,3

20

4.

Ђорђевић Милена

Енглески језик II1,2; V1,2,3 ; VIII1; Житорађе I,II,III,IV

20

5.

Ђорђевић Станче

Руски језик - изборни V- 2; VI - 2; VII -1 ; VIII -1

12

6.

Илић Горан

Техника и технологија VIII1,2,3

6

7.

Јовановић Оливера

Француски језик – изборни V - 2; VI - 2; VII -2; VIII - 3

18

8.

Костић Марина

Енглески језик III1,2; VI1,2,3,4; VII1,2,3

18

9.

Костић Оливера

Српски језик и књижевност V1,3; VI2,3

18

10. Крстић Радмила

Биологија VII1,2,3 ; Чувари природе VI – 2; Домаћинство VII2

8

11. Марковић Милан

Физичко и здравствено в. V1,2,3; VII1,2,3

19

12. Миленковић Ивана

Енглески језик I1

2

13. Милосављевић Влада

Физичко и здравствено в. VI2

2

Грађанско васпитање V3 + 50% О.Ј.Р.

1

15. Најдановић Бобан

Хемија VII1,2,3; VIII1,2,3 ; Домаћинство VII1

12

16. Николић Андријана

Српски језик и књижевност V2; VIII1,2,3

17

17. Николић Сашко

Математика VI2,3; VIII1,2,3

16

18. Новковић Бранислав

Географија V1; VI1,2,3

7

19. Петковић Славица

Српски језик и књижевност VI1,4; VII1,2,3

20

14.

Михајловић Антић
Јелена

18

Шах VIII-1

ОФА V1,2,3; VI2

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

20. Петровић Небојша

Ликовна култура V3; VI2,3,4; VII1,2,3; VIII1,2,3 Цртање, сликање и
вајање V-2 (1+2)

12

21. Ристић Зоран

Техника и технологија V1,2,3; VI1,2,3,4; VII1,2,3 ; Домаћинство VII3

20

22. Ристић Слађана

Географија V2; VI4

3

23. Савић Јовица

Физичко и здравствено в. VI1,3,4; VIII1,2,3

24. Србинац Ана

Грађанско васпитање VIII1 + 50% О.Ј.Р.

1

25. Станковић Велибор

Верска н. + 40% О.Ј.Р.

12

26. Станковић Срђан

Музичка култура VIII1,2,3 Хор VIII-1

3

27. Стеменковић Немања

Грађанско васпитање VIII1 + 50% О.Ј.Р.

1

28. Стефановић Драгана

Енглески језик Полом II, III, IV

4

29. Стојановић Бора

Географија V3; VII1,2,3; VIII1,2,3

13

30. Стојановић Ф. Биљана

Ликовна култура V1,2; VI1 Цртање, сликање и вајање V-1

5

31. Стојковић Драгана

Математика V1; VI4

8

32. Стојковић Светлана

Енглески језик IV1,2 ; VII2,3 ;Кржинце I, III,IV; Прекодолце I,II,III, IV

18

33. Стојковић Славиша

Музичка култура V1,2,3; VI1,2,3,4; VII1,2,3

34. Стојчевски Данијела

Физика VI1,2,3; VII1,2,3; VIII1,2,3

35. Стошић Петар

Историја VI1,2,3,4 ; VII1,2,3; VIII1,2,3

20

36. Ташић Лидија

Биологија V1,2,3; VII1,2,3,4; VIII1,2,3 ; Домаћинство VII3

20

37.

Математика V2,3

8

38. Трајковић Миљан

Информатика и рачунарство V1,2,3; VI1,2,3,4; VII1,2,3; VIII1,2,3

13

19

ОФА VI1,3,4

Хор V-0,5; VI-0,5

Домаћинство VII1,2

18

13
20

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан
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Укупно радно време у
сатима

% радног времена

20

50

6

15

0,5

40

100

1

0,5

40

100

1

1

27

66,67

12

30

3.

Ђорђевић Добрица

20

2

1

0,5

0,5

24

10

1

0,5

1

1

1

1

4.

Ђорђевић Милена

20

1

1

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

5.

Ђорђевић Станче

1,5

1,5

16

6

1

0,5

1

0,5

6.

Илић Горан

7

3

7.

Јовановић Оливера

8.

Костић Марина

9.

12

2

1

0,5 0,5

3,5 1,5 0,5 0,5

0,5

12

0,5

Рад у комисијама

3

10

Дежурство

Ђорђевић Биљана

Додатна настава

2.

Допунска настава

Додић Ђорђевић Маја
50% + 50%

Одељењскао
старешинство

1.

Писмени задаци

Презиме и име
наставника

Остали послови

Руковођење Стручним
већем

Рад са родитељима

0,5 0,5 0,5

Стручно усавршавање

Школска документација

Рад у стручним органима

Припрема

Слободне наставне
активности
Свега непосредног рада са
ученицима

Ваннаставне активности

Изборни предмети

5

Редни број

Обавезни предмети

СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА НАСТАВНИКА У ПРЕДМЕТНОЈ
НАСТАВИ

6

1

0,5 0,5 0,5

0,5

2

1

1,5

1,5

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40

100

18

2

1

1,5

1,5

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40

100

Костић Оливера

18

2

1

2

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40

100

10. Крстић Радмила

6

0,5

0,5

10

4

16

40

11. Марковић Милан *

19

38

95

12. Миленковић Ивана

2

2

1

0,5 0,5

4

10

13. Милосављевић Влада

2

2

1

0,5 0,5

4

10

2

5

24

60

40

100

40

100

14

35

40

100

24

60

40

100

14.

Михајловић Антић
Јелена 5% + 50%

15.

Најдановић Бобан
60% + 40%

18

1

3

23 9,5

3

1

1
12

0,5

16. Николић Андријана

17

2

1

1

17. Николић Сашко

16

2

1

2

18. Новковић Бранислав

7

19. Петковић Славица

20

20. Петровић Небојша

11

21. Ристић Зоран

20

1
2

1

1

0,5

1
3

2

1

1

0,5 0,5

0,5
1

14

6

1

0,5

1

24

10

1

0,5

1

1

24

9

1

0,5

1

1

24

10

1

0,5

3

14

6

1

0,5 0,5

1

24

10

1

0,5

1

20

1

1

0,5

0,5 0,5
1

8,5 3,5 0,5 0,5

0,5

2

0,5 0,5 0,5

1

1

1

1

1

1

0,5
0,5
1

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

2,5

0,5

0,5

23. Савић Јовица *

18

Остали послови

Рад у комисијама

Руковођење Стручним
већем

Дежурство

Рад са родитељима

Стручно усавршавање

Рад у стручним органима

Школска документација

Припрема

Слободне наставне
активности
Свега непосредног рада са
ученицима

Ваннаставне активности

Допунска настава

Одељењскао
старешинство

Писмени задаци

Додатна настава

3,5 1,5 0,5 0,5

0,5
1

22

3

9

1

0,5 0,5

1

1

1

% радног времена

3
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Укупно радно време у
сатима

22. Ристић Слађана

Изборни предмети

Презиме и име
наставника

Обавезни предмети

Редни број

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

6

15

36

90

24.

Србинац Ана
5% + 50%

1

1

0,5 0,5

2

5

25.

Стаменковић Немања
5% + 50%

1

1

0,5 0,5

2

5

26.

Станковић Велибор
60% + 40%

12

24

60

2

27. Станковић Срђан

3

28. Стефановић Драгана

4

1

29. Стојановић Бора

13

1,5

30.

Стојановић
Филиповић Биљана

1

8

32. Стојковић Светлана

18

33. Стојковић Славиша

13

34. Стојчевски Данијела

20

35. Стошић Петар

20

36. Ташић Лидија

20

37. Математика

8

38. Трајковић Миљан

13

1
1

4

1

0,5 0,5

6

15

5

2

0,5 0,5

8

20

26

65

10

25

18

44,44

0,5

36

90

0,5 0,5

26

65

6

1

11

4

2

2

22

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5 0,5

0,5

1

1

2,5 0,5 0,5

1

1,5

1

6

16 6,5 0,5 0,5

1,5

5

31. Стојковић Драгана

14

1

0,5

0,5

0,5

0,5 0,5 0,5

0,5

1

0,5

1 15,5 6,5

1

0,5 0,5

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40

100

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40

100

24

10

1

0,5

1

1

0,5

40

100

11

4

0,5 0,5

18

44,44

26

65

2
1
1

0,5 0,5 0,5

16 6,5 0,5 0,5

1

*Урачунати часови обавезних физичких активности
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1

0,5 0,5

1

1

1
0,5
1

1

1

0,5
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Рад у стручним органима

Стручно усавршавање

Рад са родитељима

Дежурство

Остали послови

Укупно радно време

1

24

10

2

0,5

1

1

1

0,5

40 100

2.

Ђорђевић
Даниела (I)

18

1

2

2

1

24

10

2

0,5

1

1

1

0,5

40 100

3.

Ристић Биљана
(I)

18

1

2

2

1

24

10

2

0,5

1

1

1

0,5

40 100

4.

Станковић
Миодраг (II)

19

1

2

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40 100

5.

Поповић
Љиљана (II)

19

1

2

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40 100

6.

Стевановић
Верица (II)

19

1

2

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40 100

7.

Маринковић
Бранкица (II)

19

1

2

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40 100

8.

Микић Новковић
18
Невена (III)

1

2

1

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40 100

9.

Николић
Слободанка (III)

18

1

2

1

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

0,5

40 100

10.

Момчиловић
Славица (III)

18

1

2

1

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40 100

11.

Милановић
Иванка (III)

18

1

2

1

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40 100

12.

Димитријевић
Винка (IV)

18

1

1

1

1

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40 100

13.

Спасић Славица
18
(IV)

1

1

1

1

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40 100

14.

Радисављевић
Горан (IV)

18

1

1

1

1

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40 100

15.

Миленковић
Душица (IV)

18

1

1

1

1

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40 100

16.

Нешић
18
Далиборка(II+III)

1

2

1

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40 100

17.

Спасић
Светлана(IV)

18

1

1

1

1

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40 100

18.

Јањић
Јадранка
(I+III+IV)

18

1

1

1

1

1

1

24

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

40 100

22

1

% радног времена

Школска документација

2

Рад у комисијама

Припрема

2

Руковођење Стручним
већем

Свега непосредног рада
са ученицима

1

Пројектна настава

Допунска настава

18

Одељењско старешинство

Ваннаставне активности

Додић
Слађана (I)

Презиме и
име
наставника

Додатна настава

Изборни предмети

1.

Редни број

Обавезни предмети

СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА НАСТАВНИКА У РАЗРЕДНОЈ
НАСТАВИ

1.

Данијела Димитријевић

2

3

5

15

23

1

Сарадња са надлешним
установана, организацијама,
удружењима и јединицом
локалне самоуправе

Вођење документације,
припрема за рад и стручно
усавршавање

Укупно радно време

2

Рад у стручним органима и
тимовима

Рад са директором и стручним
сарадницима

Рад са родитењима, односно
старатељима

Рад са ученицима

Име и презиме
стручних сарадника билбиотекара
Рад са наставницима

Рад са ученицима
Рад са родитељима односно
старатељима
Рад са директором, стручним
сарадницима, педагошким
асистентом и пратиоцем
ученика
Рад у стручним органима и
тимовима
Сарадња са надлежним
устаниовама, организацијама,
удружењима и јединицом
локалне самоуправе
Вођење документације,
припреме за рад и стручно
усавршавање
Укупно радно време

Миљана Прокоповић

Сарадња са наставницима

1.
Планирање и програмирање
образовно-васпитног рада
Праћење и вредновање
образовно-васпитног рада
Рад са наставницима

Рад са ученицима
Рад са родитељима односно
старатељима
Рад са директором, стручним
сарадницима, педагошким
асистентом и пратиоцем
ученика
Рад у стручним органима и
тимовима
Сарадња са надлежним
устаниовама, организацијама,
удружењима и јединицом
локалне самоуправе
Вођење документације,
припреме за рад и стручно
усавршавање
Укупно радно време

Горица Ковачевић

Праћење и вредновање
образовно-васпитног рада

Име и презиме психолога

Праћење и вредновање
обраѕовно- васпитног рада

Редни број

Име и презиме педагога

Планирање и програмирање
образовно-васпитног рада

Редни број
1.

Планирање и програмирање

Редни број

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан
Годишњи план рада 2021/22.

СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА ПЕДАГОГА

4
4
6
7
3
3
2
1
10
40

СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА ПСИХОЛОГА

4
4
6
7
3
3
2
1
10
40

СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА БИБЛИОТЕКАРА

1

1

10

40

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ
Предметна настава
Презиме и име наставника

Одељење

Презиме и име наставника

Одељење

Костић Оливера

V1

Марковић Милан

VII1

Ђорђевић Милена

V2

Костић Марина

VII2

Ташић Лидија

V3

Ђорђевић Добрица

VII3

Ристић Зоран

VI1

Николић Сашко

VIII1

Стајковић Драган

VI2

Николић Андријана

VIII2

Јовановић Оливера

VI3

Савић Јовица

VIII3

Петковић Славица

VI4

Разредна настава
Разред

Место

Разред

Место

Додић Слађана

I1

Влад. Хан

Момчиловић Славица

III

Прекодолце

Станковић Миодраг

II1

Влад. Хан

Радисављевић Горан

IV

Прекодолце

Поповић Љиљана

II2

Влад. Хан

Ристић Биљана

I

Житорађе

Микић Новковић Невена

III1

Влад. Хан

Маринковић Бранкица

II

Житорађе

Николић Слободанка

III2

Влад. Хан

Милановић Иванка

III

Житорађе

Димитријевић Винка

IV1

Влад. Хан

Миленковић Душица

IV

Житорађе

Спасић Славица

IV2

Влад. Хан

Нешић Далиборка

II, III

Полом

Ђорђевић Даниела

I

Прекодолце

Спасић Светлана

IV

Полом

Стевановић Верица

II

Прекодолце

Јањић Јадранка

I, III,IV

Кржинце

Презиме и име наставника

Презиме и име наставника

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
Одељењско веће првoг разреда

Додић Слађана

Одељењско о веће другог разреда

Станковић Миодраг

Одељењско веће трећег разреда

Микић Новковић Невена

Одељењско веће четвртог разреда

Димитријевић Винка

Одељењско веће петог разреда

Костић Оливера

Одељењско веће шестог разреда

Ристић Зоран

Одељењско веће седмог разреда

Марковић Милан

Одељењско веће осмог разреда

Николић Сашко

24
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Годишњи план рада 2021/22.

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА
Стручно веће учитеља

Николић Слободанка

Стручно веће наставника српског језика и књижевности и страних језика

Николић Андријана

Стручно веће наставника математике, физике,ТиТ и информатике и рачунарства

Стојчевски Данијела

Стручно веће наставника физичког и здравственог васпитања, ликовне и музичке
културе

Савић Јовица

Стручно веће наставника биологије и хемије

Најдановић Бобан

Стручно веће наставника историје и географије

Петар Стошић

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Педагпшки кплегијум чине: Драган Димитријевић (директпр), Гприца Кпвачевић (педагпг ) и
рукпвпдипци Стручних већа: Николић Слободанка, Николић Андријана, Стојчевски Данијела, Савић Јовица,
Најдановић Бобан и Петар Стошић.

НАПОМЕНА: Шкплска 2021/22. гпдина ппчеће редпвнп (часпви трају 45 минута и сви ученици иду у шкплу).
Укпликп дпђе дп прпмена везаних за пандемију вируса COVID-19, шкпла ће урадити Измене и дппуне
Гпдишоег плана рада у складу са преппрукама Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг развпја.

25

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

КАЛЕНДАР РАДА ШКОЛЕ

26

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

Календар рада школе у потпуности је усаглашен са Правилником о календару образовно-васпитног
рада основне школе за школску 2021/22.год. (''Сл, гласник - Просветни гласник РС'', бр. 4/21).
▪ Прво полугодиште почиње у среду, 01. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30.
децембра 2021. године.
▪ Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. новембра
2021. године
▪ Саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог полугодишта биће у четвртак,
30. децембра 2021. године.
▪ Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак, 21. јануара 2022.
године.
▪ Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године, а завршава се у уторак, 7. јуна
2022. године за ученике осмог разреда, односно у уторак 21. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог
разреда.
▪ Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак, 3. маја 2022.
године.

▪ Саппштаваое успеха и ппдела сведпчанстава и диплпма ученицима псмпг разреда биће у утпрак 14.
јуна 2022.гпдине, а за ученике пд првпг дп седмпг разреда у ппнедељак 28. јуна 2022. гпдине.
▪ За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. године, а
завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по
завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године.
▪ У школи се празнују радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 21. октобра, Свети
Сава 27. јануара, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском
рату 22. априла, Дан победе 9. маја и Видовдан 28. јуна.
▪ Дан школе биће прослављен радно 27. јануара 2022. године.
▪ Дан просветних радника се обележава у петак 08. новембра 2021. године.
▪ Екскурзије ученика свих разреда ће бити реализоване у току маја 2022. године.
00
30
▪ У школи ће бити организовани дани отворених врата сваког последњег петка у месецу у времену од 8 до 13 .
▪ Припремна настава из српског језика, математике, биологије, географије, историје, физике и хемије за
полагање завршног испита биће организована у току другог полугодишта.
▪ Припремна настава за ученике упућене на поправни испит биће организована од 19. до 25. августа
2022. године.
▪ Разредни испит биће организован у јунском или августовском испитном року.

РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ
Час

Прва смена

Друга смена

10

55

13 - 13

00

45

14 - 14

50

35

14 - 15

0.

7 -7

1.

8 -8

2.

8 -9

3.

9 – 10

4.

10 – 11

5.

11 - 12

6.

12 - 13

7.

13 - 14

55

40

10

55

00

45

50

35

55

40

45

30

45

30

35

20

15 - 16

45

30

16 17

45

30

17 - 18

35

20

18 - 19

25

10

У централној школи се ради у две смене, у подручнoм одељењу у Житорађу ради се у две смене,
док се у подручним одељењима у Прекодолцу, Полому и Кржинцу настава изводи у једној, преподневној
смени.
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РАДНО ВРЕМЕ РАДНИКА ШКОЛЕ
Директор школе од 7 до 15 часова.
Педагог и психолог школе од 8 до 14 у преподневној смени и један дан у другој смени од 13 до 19 часова.
Наставно особље ради у првој од 8, а у другој смени од 14 часова по усвојеном распореду часова.
Секретар и радници рачуноводства од 7 до 15 часова.
Помоћно особље, домар и ложач ради у првој од 6 до 14, а у другој смени од 12 до 20 часова.
Библиотекар пре подне од 8 до 14 (три дана), а по подне 13 до 19 часова (два дана).

РАСПОРЕД ЧАСОВА
У школској 2021/22.години школа ради по прописаном Наставном плану и програму за све разреде.
Наставничко веће је, на предлог директора, усвојило распоред часова на седници од 14.09.2021. године.
При изради распореда часова водило се рачуна што је могуће више о основним ставовима добре
организације рада засноване на педагошко-психолошким захтевима: да се наставни предмети што
рационалније распореде у току радног дана, односно радне недеље, да се што рационалније користи
расположиви школски простор (кабинети и опрема).
Распоредчасова садржи све облике образовно-васпитног рада планиране годишњим програмом
радашколе и школским програмима у којима учествују ученици (редовна настава, допунска идодатна настава,
секције, слободне, изборне и факултативне активности, часови одељењског старешине и друго по потреби).
Распоред часова је истакнут у наставничкој канцеларији, канцеларији директора, канцеларији
секретара, канцеларији педагога и психолога и огласној табли за ученике и родитеље.
Распоред часова је уписан у књигама евиденције образовно-васпитног рада.
Ниједан наставник са пуним радним временом не може радити мање од 5 радних дана у недељи, а за
сваког наставника обезбеђени су у току недеље 1-2 часа паузе у распореду, који се могу користити за
сарадњу са педагошком службом или за административне обавезе у разредној књизи.
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ПЛАНОВИ ОРГАНА УСТАНОВЕ
ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Школски одбор именује скупштина јединице локалне самоуправе. Има девет чланова. Чине га по три
представника запослених (бира их Наставничко веће), родитеља (из реда родитеља бира Савет родитеља) и
јединице локалне самоуправе.

Председник школског одбора
Јовица Савић, професор физичког и здравственог васпитања
Време реализације

СЕПТЕМБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ФЕБРУАР

Садржај
▪ Анализа рада Школског одбора у протеклој школској години
▪ Доношење Програма рада за наредну школску годину
▪ Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у протеклој години
▪ Доношење Годишњег плана рада за школску 2021/22. годину
▪ Анализа извршених припрема за почетак рада
▪ Упознавање Школског одбора са Акционим планом за инклузивно
образовање
▪ Реализација програмских задатака, успех и дисциплина ученика на крају
првог наставног периода
▪ Извештај о изведеним излетима, посетама и екскурзијама
▪ Реализација Развојног плана школе за протекли шестомесечни период
▪ Самовредновање рада школе –шта смо урадили у протеклом периоду
▪ Доношење финансијског плана установе
▪ Прослава Дана школе
▪ Реализација програмских задатака, успех и дисциплина ученика на крају
првог полугодишта
▪ Усвајање завршног рачуна за протеклу годину и разматрање извештаја о
материјално-финансијском пословању школе

АПРИЛ

▪ Реализација програмских задатака, успех и дисциплина ученика на крају
трећег наставног периода
▪ Разматрање питања излета, екскурзија и наставе у природи

ЈУН

▪ Реализација програмских задатака, успех и дисциплина ученика на крају
школске године
▪Анализа изведених излета, екскурзија и наставе у природи
▪ Резултати завршног испита
▪ Реализација Школског развојног плана за протекли шестомесечни
период
▪ Самовредновање рада школе –шта смо урадили ове школскегодине
▪ Анализа остваривања Годишњег плана рада
▪ Доношење Школског програма
▪ Материјално стање школе и могућности извођења радова у току
распуста
▪ Анализа рада Школског одбора
▪ Педлог програма рада Школског одбора за наредну школску годину

Задужени за реализацију
▪ председник Школског
одбора
▪ чланови Школског
одбора
▪ директор школе
▪ шеф рачуноводства...
▪ педагог школе
▪ секретар школе
▪ руководилац Тима за
самовредновање рада
школе
▪ руководилац Стручног
актива за развојно
планирање

▪ председник Школског
одбора
▪ чланови Школског
одбора
▪ директор школе
▪ педагог школе
▪ секретар школе
▪ социјални радник

Поред ових
активности,
Школски одбор,
током године,
бавиће се:

▪ Разматрањем и усвајањем извештаја о раду директора за одређени
период
▪ Пружањем помоћи у опремању школе наставним средствима
▪ Праћењем кадровске проблематике школе - давање мишљења за избор
наставника и стручних сарадника по расписаном конкурсу
▪ Анализом извршених радова у току распуста и године, издавањем
школског простора; инвестиционим и текућим одржавањем
▪ Одлучивањем по жалби на решење директора
▪ Доношењем општих и појединачних аката у складу са законом
▪ Другим активностима према потреби.
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▪ руководилац Стручног
актива за развојно
планирање
▪ руководилац тима за
самовредновање рада
школе
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ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Директор школе
мр Драган Димитријевић
Време реализације

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

Садржај
Реализација уређења школе за почетак школске године

Секретар, помоћно особље

Упознавање са доспелим актима током лета

Секретар, ПК, педагог, психолог

Припремање седнице Наставничког већа

ПК, помоћник директора

Упознавање са Правилником о календару школских активности за
текућу школску годину
Подела предмета на наставнике и осталих задужења у оквиру 40часовне радне недеље
Утврђивање техничке припремљености школе за почетак школске
године

ПК, помоћник директора
Стручна већа, ПК,
Секретар, помоћни радници

Организација припремне наставе, поправних и разредних испита

ПК, комисије

Утврђивање кадровских потреба и набавке наставних средстава

ПК, помоћник директора

Утврђивање успеха ученика на крају школске године

СВ,НВ,

Припрема седница Наставничког већа, Савета родитеља и Школског
одбора

НВ,наставници,секретар

Израда Годишњег плана рада
Утврђивање стања снабдевености ученика потребним уџбеницима
и прибором

Помоћник директора, ПК

Праћење примене распореда редовне наставе

Директор школе, помоћник

Праћење одржавања седница стручних тела у школи и Школског
одбора

Помоћник, педагог, психолог

Праћење кадровских потреба

Директор, секретар

Рад на увођењу изборних предмета и измена плана и програма,
примена Школског програма за све разреде
Праћење израде анализа, статистичких извештаја и других
докумената
Преглед педагошке документације из претходне школске године

ОКТОБАР

Сарадници

ОС,

СВ, Педагог, психолог
Директор, помоћник
Директор, помоћник, педагог,
психолог

Рад на анализи глобалних и оперативних планова рада наставника
и стручних сарадника
Праћење припремања наставника за непосредан рад са
ученицима
Припрема документације за уговарање финансирања школске
делатности

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Организација састанка Савета родитеља школе

Директор, секретар

Посета часова наставника

Стручна већа

Организовање екскурзије

Директор

Реализација плана и програма редовне и осталих видова наставе

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Директор, помоћник, педагог,
психолог
Директор, шеф рачуноводства,
педагог,

Преглед и анализа оперативних планова наставника и припрема за
час у сарадњи са стручним сарадницима
Праћење рада ученика првих разреда у сарадњи са стручним
сарадницима

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Анализа рада ваннаставних активности и ученичких организација

Директор ПК

Преглед матичних књига и друге педагошке документације

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Стање снабдевености и коришћења наставних средстава

Директор,ПК

Рад на документацији потребној за редовно финансирање школске
делатности

Директор, шеф рачуноводства,
педагог, психолог

Сарадња са месним заједницама и општином

Директор

Посета часова наставника

Директор
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Директор, помоћник, педагог,
психолог
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Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог наставног
периода
Припрема седница Наставничког већа, Савета родитеља и
Школског одбора
Рад са стручним сарадницима и предметним наставницима на
обогаћивању садржаја редовне и осталих видова наставе

Директор, помоћник ПК

Преглед педагошке документације

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Рад на екстерном маркетингу школе

Директор, ПК,

Разматрање питања из нормативне делатности школе

Директор, секретар, ПК

Посета часова наставника

Стручна већа

Реализација плана и програма редовне и осталих видова наставе

Директор, помоћник, педагог,
психолог
Директор, помоћник, педагог,
психолог
Директор, шеф рач. Ккомисија за
попис
Директор, помоћник, педагог,
психолог

Преглед педагошке документације
Организација инвентарисања школске имовине
Праћење припрема за прославу Нове године

ДЕЦЕМБАР

Директор, ПК
Директор ПК

Анализа рада на уређењу школског простора, поставки изложби
ученичких радова, предавања у оквиру здравствене заштите и
професионалног усмеравања ученика

Директор, помоћник, педагог,
психолог, ПК, СР

Праћење рада стручних органа у школи

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Праћење израде завршног рачуна са рачунополагачем школе

Директор, шеф рачуноводства, ПК

Припрема седница Наставничког већа, Савета родитеља и
Школског одбора

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Посета часова наставника

Стручна већа

Праћење текућег и инвестиционог одржавања школског простора

Директор, секретар, ПК, УП

Припреме за прославу Дана школе

Директор, комисије школе

Укључивање наставника и сарадника у организованоусавршавање

ПК, Директор

Припрема извештаја о раду школе у првом полугодишту

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Анализа рада стручних органа школе и рада на унапређивању
васпитно-образовне делатности

Директор, помоћник, психолог

ЈАНУАР

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта
Анализа стручног усавршавања наставника и сарадника

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

Директор, помоћник, педагог,
психолог
Директор, помоћник, педагог,
психолог

Анализа рада библиотеке и коришћења стручне литературе

Библиотекар

Рад са ученицима који имају проблема у раду и понашању

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Упознавање са ученицима који показују надареност за одређене
области, набавка стручне литературе и могућност коришћења
компјутера

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Припрема седница Наставничког већа

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Посета часова наставника

Стручна већа

Рад на уређењу школског простора и дворишта

Помоћни радници, секретар
школе

Припреме за упис ученика у први разред са стручним сарадницима

Директор, помоћник, педагог

Преглед материјално-финансијског пословања у првом тромесечју

Директор, шеф рачуноводства

Припрема седница Наставничког већа, Савета родитеља и
Школског одбора
Анализа додатног рада и слободних активности и укључивања у
такмичења

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Посета часова наставника

Стручна већа

Анализа успеха и дисциплине ученика на крајутрећег наставног
периода

Директор, помоћник,педагог,
психолог

Реализација плана и програма редовне и осталих видова наставе

Директор, помоћник, педагог,
психолог
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психолог , ПК
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Анализа броја и узрока изостанака ученика са стручним
сарадницима и одељенским старешинама
Анализа рада стручних актива и унапређивања васпитнообразовне делатности

Директор, помоћник, педагог,
психолог , ПК

Анализа рада одељенских заједница и одељенских старешина

Директор, помоћник, педагог,
психолог, ПК

Припрема седнице Наставничког већа, Савета родитеља и
Школског одбора

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Посета часова наставника

Стручна већа

Анализа постигнутих резултата на такмичењима

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Припреме за завршетак школовања ученика осмог разреда,
анализа реализације плана и програма; утврђивање успеха,
дисциплине и додела похвала, диплома и награда

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Организовање другарске вечери за ученике осмог разреда

Директор, СР, УП, ПК одељењске
старешине

Припреме за израду Школског програма и Годишњег плана рада

Директор, помоћник, педагог,
психолог , ПК

Припреме седнице Наставничког већа и Савета родитеља за
ученике осмог разреда

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године

Директор, помоћник, педагог,
психолог
Директор, помоћник, педагог,
психолог
Директор, помоћник, педагог,
психолог
Директор, помоћник, педагог,
психолог , ПК
Директор, помоћник, педагог,
психолог

Реализација плана и програма редовне и осталих видова наставе
Одређивање комисија за поправне и разредни испит
Утврђивање кадровских потреба за наредну школску одину
Израда Годишњег плана рада

ЈУН

Директор, помоћник, педагог,
психолог , ПК

Израда Извештаја о раду школе и раду директора у протеклој
школској години

Директор, помоћник,педагог,
психолог

Анализа рада стручних тела и сарадника

Директор, помоћник, педагог,
психолог, ПК

Утврђивање потреба и материјалних могућности за извођење
радова у школи

Директор, секретар,

Утврђивање ритма рада у току летњег распуста

Директор, помоћник, педагог,
психолог , секретар

Анализа материјално-финансијског пословања у току школске
године
Анализа успешности сарадње са спортским клубовима и другим
институцијама које су сарађивале са школом

Директор, шеф рачуноводства
Директор, помоћник, педагог

Анализа реализације пројекта

Директор, помоћник, педагог,
психолог

Припрема седнице Наставничког већа, Савета родитеља и
Школског одбора

Директор, помоћник, педагог,
психолог

ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Помоћник директора школе
Бобан Најдановић професор хемије
Време реализације

Садржај

АВГУСТ

▪ Припремање седнице Наставничког већа
▪ Упознавање са Правилником о календару школских активности за текућу
школску годину
▪ Пружање помоћи Стручним већима у изради предлога 40-часовне радне
недеље
▪ Утврђивање техничке припремљености школе за почетак школске године
▪ Организација припремне наставе, поправних и разредних испита
▪ Анализа успеха ученика на крају школске године
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Сарадници

▪ педагог, психолог
▪ учитељи и наставници
▪ руководиоци Стручних и
Одељенских већа
▪ секретар школе
▪ директор школе
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СЕПТЕМБАР

▪ Израда Годишњег плана рада
▪ Праћење примене распореда редовне наставе
▪ Праћење одржавања седница стручних тела у школи и школског одбора
▪ Рад на увођењу изборних предмета и измена плана и програма, примена
Школског програма за све разреде
▪ Праћење израде анализа, статистичких извештаја и других докумената
▪ Рад на анализи глобалних и оперативних планова рада наставника и
стручних сарадника
▪ Праћење припремања наставника за непосредан рад са ученицима
▪ Припрема седница Наставничког већа, Савета родитеља и Школског
одбора

ОКТОБАР

▪ Реализација плана и програма редовне и осталих видова наставе
▪ Праћење рада ученика првог разреда у сарадњи са стручним сарадницима
▪ Анализа рада ваннаставних активности и ученичких организација
▪ Стање снабдевености и коришћења наставних средстава
▪ Припрема седница Наставничког већа, Савета родитеља и Школског
одбора

▪ педагог, психолог
▪ учитељи и наставници
▪ руководиоци стручних и
одељенских већа
▪ руководиоци Стручних већа
▪ секретар школе

▪ Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог наставног периода
▪ Рад са стручним сарадницима и предметним наставницима на
обогаћивању садржаја редовне и осталих видова наставе

▪ педагог, психолог
▪ наставници
▪ комисија за културну
делатност школе и
маркетинг...

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

▪ Реализација плана и програма редовне и осталих видова наставе
▪ Праћење рада стручних органа у школи
▪ Припрема седница Наставничког већа, Савета родитеља и Школског
одбора

▪ Припреме за прославуДана школе
▪ Укључивање наставника и сарадника у организованоусавршавање
▪ Припрема извештаја о раду школе у првом полугодишту

▪ Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта
▪ Анализа стручног усавршавања наставника и сарадника
▪ Припрема седница Наставничког већа
▪ Анализа рада стручних органа школе и рада на унапређивању васпитнообразовне делатности

▪ педагог, психолог
▪ учитељи и наставници
▪ руководиоци Стручних и
Одељенских већа
▪ секретар школе

▪ педагог, психолог
▪ учитељи и наставници
▪ руководиоци Стручних и
Одељенских већа
▪ секретар школе
▪ шеф рачуноводства
▪ педагог, психолог
▪ руководиоци Стручних и
Одељенских већа

▪ педагог, психолог
▪ руководиоци Стручних и
Одељенских већа
▪ директор
▪ одељенске старешине...

МАРТ

▪ Припрема седница Наставничког већа
▪ Анализа додатног рада и слободних активности и укључивања у
такмичења

АПРИЛ

▪ Анализа успеха и дисциплине ученика на крајутрећег наставног периода
▪ Реализација плана и програма редовне и осталих видова наставе
▪ Анализа броја и узрока изостанака ученика са стручним сарадницима и
одељенским старешинама
▪ Анализа рада стручних актива и унапређивања васпитно-образовне
делатности
▪ Анализа рада одељенских заједница и одељенских старешина
▪ Припрема седнице Наставничког већа, Савета родитеља и Школског
одбора

▪ педагог, психолог
▪ руководиоци стручних и
одељенских већа
▪ одељенске старешине
▪ председници школског
одбора и савета родитеља...

МАЈ

▪ Анализа постигнутих резултата на такмичењима
▪ Припреме за завршетак школовања ученика осмог разреда, анализа
реализације плана и програма; утврђивање успеха, дисциплине и додела
похвала, диплома и награда
▪ Припреме за израду Годишњег плана рада
▪ Припреме седнице Наставничког већа и Савета родитеља за ученике
осмог разреда

▪ педагог, психолог
▪ одељенске старешине и
наставници осмог разреда
▪ тим за израду Годишњег
програма рада школе...

ЈУН

▪ Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године
▪ Реализација плана и програма редовне и осталих видова наставе
▪ Израда Годишњег плана рада
▪ Анализа рада стручних тела и сарадника
▪ Припрема седнице Наставничког већа
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▪ педагог, психолог
▪ наставници

▪ педагог, психолог
▪ учитељи и наставници
▪ руководиоци стручних и
одељенских већа
▪ руководиоци стручних актива
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ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
Време реализације

Садржај

СЕПТЕМБАР

▪ Избор и конституисање Савета родитеља школе
▪ Усвајање плана рада за текућу годину
▪ Упознавање са Правилником календара рада школе за текућу годину
▪ Извештај о раду школе за протеклу школску годину
▪ Упознавање са Годишњим планом рада за 2021/22. школску годину
▪ Разматрање предлога и давање сагласности на програм екскурзија
▪ Осигурање ученика
▪ Помоћ школи
▪ Припремљеност школе за почетак наставе(извршени радови и радови који
предстоје)
▪ Избор изборних предмета

ОКТОБАР

▪ Реализација програмских задатака, успех и дисциплина ученика на крају
првог наставног периода
▪ Помоћ у раду са децом која споро напредују
▪ Извештај о изведеним излетима и екскурзијама
▪ Услови рада у школи, помоћ родитеља

ДЕЦЕМБАР

▪ Реализација Школског развојног плана за протекли шестомесечни период
▪ Самовредновање рада школе –шта смо урадили ове школске године

МАРТ

▪ Реализација програмских задатака, успех и дисциплина ученика на крају
првог полугодишта
▪ Ваннаставне активности и такмичењаученика
▪ Информација о набавци уџбеника и прибора

АПРИЛ

▪ Реализација програмских задатака, успех и дисциплина ученика на крају
трећег наставног периода

МАЈ

▪ Професонална интересовања ученика осмог разреда; припрема за завршни
испит
▪ Припрема за завршни испит – избор родитеља посматрача
▪ Организација другарске вечери за ученике VIII разреда

ЈУН

▪ Реализација програмских задатака, успех и дисциплина ученика на крају
школске године
▪ Анализа изведених излета и екскурзија
▪ Извештај са ткмичења
▪ Реализација Школског развојног плана за протекли шестомесечни период
▪ Самовредновање рада школе –шта смо урадили ове школскегодине
▪ Анализа рада Савета родитеља
▪ Педлог програма рада Савета родитеља за наредну школску годину

Поред ових
активности,
савет родитеља,
током године,
бавиће се и:

▪ Пружањем помоћи у опремању школе наставним средствима
▪ Пружањем помоћи ученицима са материјалним проблемима
▪ Учешћем у хуманитарним акцијама Црвеног крста
▪ Извештајима – на промер, о обављеним истраживањима у току школске
године и др.
▪ Понашањем ученика у школи и ван ње
▪ Реализацијом циљева, задатака и активности из Школског разавојног плана
▪ Другим активностима према потреби

Задужени за
реализацију

▪ председник Савета
родитеља
▪ чланови Савета
родитеља
▪ директор школе
▪ педагошко психолошка служба
▪ руководилац стручног
актива за развојно
планирање
▪ руководилац тима за
самовредновање рада
школе...

▪ председник Савета
родитеља
▪ чланови Савета
родитеља
▪ директор школе
▪ педагошко психолошка служба
▪ руководилац стручног
актива за развојно
планирање

▪ руководилац тима за
самовредновање
радашколе...

ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
У школској 2021/22. години Наставничко веће ће:
▪ вршити планирање и усмеравање делатности свих стручних тела и радника школе на унапређивању
образовно-васпитног рада
▪ пратити реализацију свих планираних садржаја
▪ радити на усавршавању наставника и стручних сарадника
▪ радити на очувању и заштити животне средине
▪ радити на заштити и безбедности ученика у школи и околини
▪ радити на унапређивању здравствене заштите ученика
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▪ пратити рад стручних органа, организација и сарадника
▪ вршити избор уџбеника и допунске литературе која ће се користити у настави
▪ пратити успех и напредовање ученика
▪ предлагати и утврђивати Годишњи план рада школе и др.

Седницама Наставничког већа председава
Драган Димитријевић, директор школе
Време реализације

Садржај

АВГУСТ

▪ Организација рада школе, подела разреда на одељења, број ученика у
одељењу, разредна старешинства, ученичке организације
▪ Избор руководилаца Стручних и Одељењских већа
▪ Избор комисија за поправне испите
▪ Резултати поправних и разредних испита и анализа успеха на крају
школске године
▪ Утврђивање календара рада школе
▪ Утврђивање предлога Годишњег плана рада
▪ Именовање комисија
▪ Предлог поделе разреда на одељења и броја ученика у одељењима
▪ Утврђивањеосновних елемената за израду глобалних и оперативних
планова рада

СЕПТЕМБАР

НОВЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

АПРИЛ

МАЈ

▪ Усвајање Извештаја о раду школе за школску 2020/21.
▪ Припремљеност школе и наставника за реализацију образовноваспитног процеса
▪ Утврђивање Годишњег плана рада за школску 2021/22.
▪ Усвајање програма рада Наставничког већа
▪ Усвајање распореда часова
▪ Утврђивање предлога програма извођења екскурзија
▪ Припремне радње за организовање екскурзија.
▪ Дежурство наставника и поштовање кућног реда
▪ Самовредновање рада школе –шта смо урадили прошле школскегодине
и израда акционог плана за ову школску годину
▪ Реализација програмских задатака и анализа успеха и дисциплине
ученика на крају првог наставног периода
▪ Извештај о реализацији екскурзија
▪ Вредновање рада ученика - оцењивање и утврђивање критеријума
оцењивања
▪ Реализација Школског развојног плана за протеклу годину
▪ Припрема за прославу Дана школе - Свети Сава
▪ Стручно усавршавање
▪ Реализација програмских задатака и утврђивање успеха и
дисциплинеученика на крају првог полугодишта
▪ Извештај директора школе о праћењу остваривања Годишњег плана
рада и инструктивно-педагошког рада са наставницима
▪ Реализација додатне наставе и припрема за такмичења
▪ Улога одељенских старешина и предметних наставника уреализацији
програма излета, посета, екскурзија и др.
▪ Рад стручних органа и стручних сарадника
▪ Организовање припремне наставе за полагање завршног испита

Задужени за
реализацију

▪ директор школе
▪ чланови Наставничког већа
▪ стручни сарадници
▪ наставник задужен за
израду распореда часова...

▪ директор школе
▪ чланови Наставничког већа
▪ стручни сарадници
▪ наставник задужен за
израду распореда часова
▪ руководиоци стручних већа
▪ руковолицац тима за
самовредновање...
▪ директор школе
▪ чланови Наставничког већа
▪ стручни сарадници
▪ вође екскурзија...
▪ директор школе
▪ чланови Наставничког већа
▪ стручни сарадници
▪ комисија за културну
делатност школе и
маркетинг...

▪ директор школе
▪ чланови Наставничког већа
▪ стручни сарадници
▪ комисија за културну
делатност школе и
маркетинг...

▪ Реализација програмских задатака и анализа успеха и дисциплине
ученика на крају трећег наставног периода
▪ Припреме за организацијуекскурзија, излета
▪ Избор уџбеника и приручника за наредну школску годину

▪ директор школе
▪ чланови Наставничког већа
▪ стручни сарадници
▪ руководиоци стручних већа
и актива...

▪ Припреме за завршни испит ученика осмог разреда за упис у средње
школе
▪ Утврђивање предлога за ученика генерације, носиоце Вукових и
посебних диплома
▪ Анализа коришћења наставних средстава и помагала
▪ Ефикасност допунске наставе и додатног рада – анализа
▪ Организовање другарске вечери ученика осмог разреда
▪ Разматрање извештаја са изведених екскурзија
▪ Утврђивање плана полагања испита у школи

▪ директор школе
▪ чланови Наставничког већа
▪ стручни сарадници
▪ руководиоци стручних већа
▪ одељенске старешине
осмог разреда...
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▪ Реализација програмских задатака и успеха ученика на крају школске
године
▪ Анализа изведених екскурзија и излета
▪ Анализа резултата ученика на такмичењима
▪ Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника
▪ Похвале, награде и дипломе ученика од 1. до 8. разреда
▪ Резултати поправних испита ученика осмог разреда
▪ Извештај о резултатима полагања завршног испита
▪ Реализација Школског развојног плана за протекли шестомесечни
период
▪ Самовредновање рада школе –шта смо урадили ове школскегодине
▪ Планирање броја ученика и оељења занаредну школску годину
▪ Припреме за израду Годишњег плана рада за школску 2022/23.

▪ директор школе
▪ чланови Наставничког већа
▪ стручни сарадници
▪ вође екскурзија...

КОМИСИЈЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Назив комисије

Комисија
за културну и јавну делатност школе и маркетинг

Комисија
за професионалну оријентацију ученика

Комисија
за израду плана и програма излета и екскурзија

Задужени за реализацију
▪ Андријана Николић , професор српског језика, руководилац
▪ Славица Петковић професор српског језика
▪ Биљана Стојановић Филиповић, професор ликовне културе
▪ Славиша Стојковић, наставник музичке културе
▪ Иванка Милановић, професор разредне наставе
▪ Верица Стевановић, професор разредне наставе
▪ Данијела Димитријевић, библиотекар, професор руског језика
▪ Велибор Станковић, вероучитељ
▪ Горица Ковачевић, педагог
▪ Андријана Николић , професор српског језика
▪ Сашко Николић, профеосор математике, руководилац
▪ Јовица Савић професор физичког васпитања
▪ Бора Стојановић, професор географије, руководилац
▪ Петар Стошић, професор историје,
▪ Љиљана Поповић, наставник разредне наставе
▪ Добрица Ђорђевић, професор математике
▪ Марина Костић, професор ЕЈ
▪ Миљана Прокоповић, психолог
▪ Милан Марковић, професор ФВ

Комисија
за организовање спортских активности и такмичења

▪ Јовица Савић, професор физичког васпитања, руководилац
▪ Милан Марковић, професор физичког васпитања
▪ Влада Милосављевић, професор физичког васпитања
▪ Славица Спасић професор разредне наставе

Комисија за ревизију библиотечке грађе

▪ Оливера Костић, професор српског језика,
▪ Иванка Милановић, професор разредне наставе
▪ Светлана Стојковић, професор енглеског језика, руководилац

Комисија за Летопис школе и ажурирање
школског сајта

▪ Данијела Димитријевић, библиотекар , руководилац
▪ Маја Додић Ђорђевић, наставник грађанског в.
▪ Слађана Додић, професор разредне наставе

Комисија за проглашење технолошких вишкова и
делимичних технолошких вишкова

Комисија за избор Ђака генерације

Комисија за спровођење Пробног завршног
испита и Завршног испита

▪ Миодраг Станковић, професор разредне наставе, руководилац
▪ Весна Јовић, секретар школе
▪ Горан Радисављевић , професор разредне наставе
▪ Оливера Костић , професор српског језика руководилац
▪ Винка Димитријевић професор разредне наставе
▪ Милена Ђорђевић , професор енглеског језика
▪ Весна Јовић, секретар школе
▪ Драган Димитријевић, директор школе, руководилац
▪ Весна Јовић, секретар школе, члан
▪ Миљан Трајковић, информатички координатор, члан
▪ Данијела Димитријевић, библиотекар, технички координатро
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Централна комисија:

▪ Зоран Ристић, професор ТиТ, председник
▪ Слободанка Николић, наставник разредне наставе члан
▪ Станковић Велибор, вероучитељ

Централна школа:
▪ Сашко Николић, председник ▪ Петар Стошић, члан ▪ Милица
Петковић члан; Игор Стошић члан.

Подручна одељења:

Комисија
за попис основних средстава и ситног инвентара

Прекодолце
▪ Горан Радисављевић, председник ▪ Ненад Станковић, члан
▪ Драгица Станковић, члан

Житорађе
▪ Биљана Ристић, председник ▪ Небојша Ђорђевић, члан
▪ Данијела Ђокић, члан

Полом
▪ Светлана Спасић, председник ▪ Драган Николић, члан
▪ Борка Павловић, члан

Кржинце
▪ Јадранка Јањић, председник ▪ Игор Стошић, члан
▪ Данијела Павловић, члан

ТИМОВИ И СТРУЧНИ АКТИВИ
Назив тима или актива

Тим за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања

Тим за инклузивно образовање

Тим за самовредновање

Тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе
Тим за развој међупредметних компетенција и
предузетништва

Тим за професионални развој

Тим за реализацију пројекта
„Подстицање демократске културе“

Стручни актив за развојно планирање

Задужени за реализацију
Слађана Додић (координатор), мр Драган Димитријевић,
Весна Јовић, Миљана Прокоповић, Горица Ковачевић,
Оливера Костић, Даниела Ђорђевић, Светлана Спасић,
Биљана Ристић, Небојша Ђорђевић
Горица Ковачевић (координатор), Миљана Прокоповић ,
Миодраг Станковић, Славица Спасић, Зоран Ристић,
Андријана Николић, Петар Стошић, Милан Марковић,
Милена Ђорђевић
Миљана Прокоповић (координатор), Горица Ковачевић ,
Бора Стојановић, мр Драган Димитријевић, Невена Микић
Новковић, Бранкица Маринковић, Сашко Николић,
представник Ученичког парламента, представник Савета
родитеља, Ненад Величковић (представник Школског
одбора)
Светлана Стојковић (координатор) , мр Драган
Димитријевић , Миљана Прокоповић, Горица Ковачевић,
Лидија Ташић, Драгана Стојковић , Миодраг Станковић
Славица Петковић (координатор), Марина Костић, Славица
Спасић, Данијела Димитријевић, Јадранка Јањић, Милан
Марковић, Добрица Ђорђевић
Данијела Димитријевић (координатор), мр Драган
Димитријевић, Горица Ковачевић, Миљана

Прокоповић, Душица Миленковић, Оливера
Јовановић
Горица Ковачевић (координатор), Лидија Ташић, Оливера
Костић, Даниела Ђорђевић, Маја Додић Ђорђевић, Ивана
Миленковић
Миљана Прокоповић (координатор), Горица Ковачевић, мр
Драган Димитријевић, Јадранка Јањић, Сашко Николић,
Иванка Милановић, Верица Стевановић,
Бранислав
Новковић, учитељ Полом
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Стручни актив за развој Школског програма
( 5-8. разред )

Бобан Најдановић (координатор), Оливера Костић,
Ристић, Милан Марковић, Сашко Николић

Зоран

Стручни актив за развој Школског програма
( 1-4. разред )

Слободанка Николић
(координатор), Слађана Додић,
Миодраг Станковић, Микић Новковић Невена, Винка
Димитријевић

Тим за реализацију пројекта Образовање за
права детета

Маја Додић Ђорђевић ( координатор), Слододанка Николић,
Јадранка Јањић, Јовица Савић, Милена Ђорђевић, Велибор
Станковић, Љиљана Поповић

Тим за реализацију пројекта Социјална инклузија
и економско оснаживање ромске популације

Горица Ковачевић (координатор), Оља Новковић, Анђелија
Николић, Зоран Ристић

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
Координатор тима Слађана Додић
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Садржај

Време

Циљна група

Носиоци

Септембар/ октобар

Савет родитеља,
Наставничко веће,
Школски одбор, ученици,
родитељи

Директор, Тим,
Одељенске
старешине

Октобар

Запослени

Акредитован
семинар или
интерни семинар

Упознавање ученика и родитеља
са ненасилном комуникацијом

Новембар

Ученици и родитељи

Дан толеранције (час грађанског
и веронауке); Игроказ: поштовање
дечјих права (пројекат.
«Квалитетно образовање за све»
Састанак Тима за заштиту ученика

Октобар/
новембар

Наставници, ученици,
Тим

Прављење кутије поверења
Упознавање с различитим
културама

Новембар

Ученици,
запослени

Ученички
парламент

Јавни час о холокаусту (последице
најтежег облика насиља у историји

Новембар

Ученици

Наставник
историје,

Упознавање са новим
Правилником о поступању школе у
случају насиља, злостављања и
занемаривања; упознавање са
Програмом заштите против
насиља за школску 2021/22.
годину.
Анализа анкете о постојању
насиља, Анализа стања у
установи
Обука наставног и ненаставног
особља на тему „Ненаслилна
комуникација“
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човечанства)
Свет око нас – односи у породици
Састанак Тима за заштиту ученика
од насиља
Презентовање једног искуства
ефикасног решавања проблема
насиља
Недеља лепих порука (зидне
новине)

одељенске
старешине млађих
разреда
Ученици, Тим

Тим

Фебруар

Ученици, запослени,
родитељи

Литерарна секција,
Наставници
српског језика
педагог
Ученици

Март/април

Ученици, запослени,
родитељи

Драмска секција

Спортски дан посвећен безбедном
и сигурном окружењу

Мај

Ученици, запослени

Наставници и
ученици

Истраживање о учесталости и
врстама насиља у школи

Мај

Учници

Тим

Јун/јул

Ученици

Тим

Август

Запослени

Директор

Током године

Ученици, запослени

Тим за заштиту од
насиља

Скеч: поштовање различитости –
пишу и спроводе ученици

Евалуација Програма прегледом
документације и резултати
истраживања; измене у Програму

Децембар

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

Формирање Тима за заштиту
ученика од насиља и програм за
школску 2021/22. год.
Поступање по корацима –
редоследу поступака у случају
интервенције:






Процена нивоа ризика
Заустављање насиља
Заштитне мере
Информисање надлежних
служби
Праћење ефеката
предузетих мера

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Општи циљ: унапређивање квалитета живота ученика са потешкоћама, талентоване деце као и деце
из социлано маргинализованих група,подстицање развоја свих ученика уз девизу ''школа по мери детета''
Специфични циљеви:
1.Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи
2.Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама, талентоване и
маргинализоване деце
Задаци тима за инклузивно образовање
1. Доношење плана и програма рада
2. Организовање активности на основу програма
3. Сарадња са интерресорном комисијом
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3. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и потреба за додатном
подршком
4. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а и евалуација
5. Вредновање остварености и квалитета програма рада
6. Вођење евиденције: педагошког досијеа ученика
7. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу
8. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметљама у развоју и тешкоћама у учењу
9. Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног усавршавања наставника

Koordinator тима Горица Ковачевић

Активност

Носиоци

Начин праћења

Време

Анализа реализације програма за
инклузивно образовање и рада тима за
претходну школску годину

Тим за ИО

Евиденција тима,
извештаји

VII

Израда Плана и програма рада тима за
школску 2021/22. годину

Тим за ИО

Евиденција, план
рада

VIII -IX

Руководилац тима
за ИО

Записник са
Нaставничког већа,
Савета Родитеља,
Ђачког парламента

IX

Тим за ИО, Тим за
самовредновање

Чек листе, база
података, евиденције

IX, VI

Педагог,
Одељенске
старешине

Евиденције

IX, Током
године

Тим за ИО,
Педагог

Евиденција

IX,X, Током
године

Сагледавање потреба за израдом и
применом ИО у свим разредима

Тим за ИО,
Одељенске
старешине

Опсервација
ученика, процене
наставника

IX, Током
године

Унапређивање програма:
-планирање наставе у складу са
могућностима ученика ( надарених
ученика и ученика са сметњама у
развоју и тешкоћама у учењу )

Тим за ШРП,
Тим за
Самовредновање,
Тим за ИО

Планови,
Евиденције,
извештаји

Током године

Упознавање Наставничког већа, Савета
родитеља и Ђачког парламента са
програмом рада за текућу школску
годину
Анализа актуелне школске ситуације: на
почетку и на крају школске године:
-број ученика којима је потребна
додатна подршка и врста додатне
подршке
- број и профил кадра стучним за
спровођење ИОП-а
Анализа стања :
-број ученика који понављају разред,
долазе из друге средине,
маргинализоване, запуштене,
злостављане деце
Формирање базе податаке:
-број деце са сметњама у развоју и
тешкоћама у учењу
-број надарене деце. . .
-број маргинализоване деце
-Редовно ажурирање базе
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Пружање додатне подрше ученицима
(израда ИОП-а1, ИОП-а2, увођење мере
индивидуализације)

Тим за ИО,
Наставници

Евиденције,
извештаји,педагошки
досије

Током године

Праћење напредовања ученика

Наставници,
Педагог,

Евиденције,
извештаји,
педагошки досије

Током године

Сарадња са наставницима при
конципирању ИОП-а, праћење
реализације, евалуација

Тим за ИО,
Наставници

Евиденције,
извештаји,
педагошки досије

Током године

Парламент, Тим
за заштиту

Фотографије,
извештаји

Током године

Руководилац
тима, Одељенске
старешине

Извештаји,
евиденција
присутних

Током године

Тим за ИО

Фотографије,
извештаји

Током године

Ученичка акција у вези прихватања
различитости, израда паноа, апликација.
Сензибилизација родитеља:
-предавање за родитеље на тему
''Инклузија у школи''
Организовање и реализација активности
о инклузивном образовању
Информисање јавности путем
школског сајта:
-постављање значајних докумената,
активности
-редовно ажурирање сајта
-организовање школских акција:
Ученички парламент (нпр. Дечија права,
толеранција..)
-организовање тематских родитељских
састанака
-информисање јавности медијским
путем
Едукација ученика из редовне
популације о сузбијању предрасуда о
корисницима ИОП:
-кроз обавезне изборне предмете
-кроз ваннаставних активности
-путем пројектних школских активности
-реализацијом радионица
-кроз ангажовање Ученичког парламента
Јачање међуресорске сарадње
-унапредити сарадњу са другим
институцијама по питању инклузивног
образовања
-унапредити сарадњу са другим
значајним институцијама

Јачање професионалних
компетенција наставника путем:
-предавања
-саветодавно
-упућивањем на стручну литературу
-организовањем семинара

Информатичар,
библиотекар
Информатичар
Библиотекар
ЂП, Одељенске
старешине
Руководилац
Директор

Одељенске
старешине

Фотографије,
извештаји
Током године

Фотографије,
извештаји,
педагошка
документација

Током године

Тим за ИО,
Директор

Извештаји,
евиденције

Током године

Тим за ИО

Извештаји,
евиденције

Током године

Ђачки парламент
Секције
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Анализа рада тима и реализације
програма, вредновање резултата рада

Тим за ИО

Извештаји,
евиденције

XII, VI

Евалуација програма и предлог за
израду програма за наредну школску
годину

Тим за ИО

Извештаји,
евиденције

VIII

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Координатор тима Горица Ковачевић

Активности
Формирање тима за самовредновање

Носиоци

Време

Начин праћења

Наставничко веће

VIII-IX

Записник са
Наставничког већа

IX

Евиденција тима

VIII, IX

Евиденција тима,
педагошка
евиденција и друго

IX

Евиденција тима,
извештај са НВ и ШО

VIII, IX

Евиденција тима,
ГПР

Током
године

Евиденције тима

Тим

IX

Евиденција тима,
извештаји, огласна
табла

Координатор

Месечно

Евиденција тима

Координатор,чланови
тима

XII, VI

Евиденција тима,
извештаји о раду

Тим

III, IV

Евиденција тима,
извештаји о раду

Координатор тима
Доношење плана рада тима
Чланови тима
Евалуација рада, реализације
активности планираних за протеклу
школску годину и подношење извештаја
Упознавање Наставничког већа,
Школског одбора и Савета родитеља са
извештајем ТЗС за протеклу школску
годину
Израда плана и програма
самовредновања и вредновања рада
школе за школску
2021/22.
Израда акционих планова по областима
квалитета
Упознавање колектива са планом и
програмом и истицање програма на
видном месту
Реализација консултативних састанака
тима
Анализа рада тима и реализованих
активности
Анализа рада, реализације активности

Координатор тима
Чланови ТЗС

Координатор тима

Координатор тима
Чланови тима

Тим
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Eвалуација рада, степена остварености
планираних задатака

Тим

VI

Евиденција тима,
извештаји о раду

Упознавање колектива са степеном
реализације задатака-снагама и
слабостима области вредновања

Тим

VI

Евиденција тима,
извештаји о раду

Напомена: динамика рада тима биће одређена од стране чланова тима.

Током школске године, тим ће се бавити следећим активностима самовреднујући шест области
квалитета:
Области квалитета
1.Програмирање, планирање и извештавање
2. Настава и учење
3. Образовна постигнућа ученика
4. Подршка ученицима
5. Етос
6. Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима

Време
реализације

Носиоци активности

По плану

Тим за ШП и ГПР, директор,
педагог

Обрада података

Прво полугодиште

Тим

Писање извештаја о самовреднованим
областима

Друго полугодиште

Тим

Прављење акционог плана

Друго полугодиште

Тим

Презентација акционог плана Наставничком
већу

Јун

Тим

Евалуација плана рада

Јун

Тим

Активности
Подела упитника за наставнике, ученике и
родитеље
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Област
квалитета
1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног
рада школе
1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог
документа.
1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе
(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална
заједница).
1.1.3. Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе.
1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и
проценама квалитета рада установе.
1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне
потребе ученика.
1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и
ефикасног рада у школи

1.Програмирање,
планирање и
извештавање

1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним
планом и годишњим календаром.
1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних
сарадника и директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског
програма и уважене су актуелне потребе школе.
1.2.3. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и
механизме за праћење рада и извештавање током школске године.
1.2.4. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и
усклађен је са садржајем годишњег плана рада.
1.3. Планираое пбразпвнп-васпитнпг рада усмеренп је на развпј и пствариваое
циљева пбразпваоа и васпитаоа, стандарда ппстигнућа/исхпда у наставним
предметима и ппштих међупредметих и предметних кпмпетенција
1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде
за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање
наставе.
1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама
видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на
часу.
1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и
засновано је на праћењу постигнућа ученика.
1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања
интересовања ученика.
1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичкоистраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима
непосредног окружења.
1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или
напомене о реализацији планираних активности.
2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу

2. Настава и
учење

2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано
треба да научи.
2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмовe.
2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи
различите методе.
2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа
сложености.
2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији
учења.
2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и
ученицима доступне изворе знања.
2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама
ученика
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2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика.
2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним
карактеристикама сваког ученика.
2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим
образовним и васпитним потребама.
2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а и плана индивидуализације.
2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким
активностима којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим
ученицима.
2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним
потребама ученика.
2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и
компетенције на часу
2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу,
умеју да примене научено и образложе како су дошли до решења.
2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим
областима, професионалном праксом и свакодневним животом.
2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и
решења.
2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења.
2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење.
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења

3. Образовна
постигнућа
ученика

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима.
2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања.
2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о
њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима.
2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу.
2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика.
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан
2.5.1. Наставник и ученици се међусобно уважавају, наставник подстиче ученике
на међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава
дисциплину у складу са договореним правилима.
2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика
уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа.
2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење
мишљења.
2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом
рада или материјала.
2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна
очекивања у погледу успеха.
3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда
постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених
индивидуалних циљева учења
3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског језика и математике су на
нивоу или изнад нивоа републичког просека.
3.1.2. Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа на
тестовима из српског језика и математике.
3.1.3. Најмање 50% ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на
тестовима из српског језика и математике.
3.1.4. Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на
тестовима из српског језика и математике.
3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа
републичког просека.
3.1.6. Ученици који добијају додатну образовну подршку постижу очекиване резултате
на завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења.
3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског језика и математике су
уједначена.
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика
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3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика.
3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у
складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима.
3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама.
3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.
3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са
програмским циљевима и индивидуалним потребама.
3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.
3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у
индивидуализацији подршке у учењу.
3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално
за унапређивање наставе и учења.
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима
4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.
4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима.
4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима.
4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске
заступнике.
4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у
сарадњи са релевантним институцијама и појединцима.
4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус
образовања.
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика

4. Подршка
ученицима

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина.
4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и
интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности.
4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове
околине и одрживи развој.
4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални
развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање.
4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и
ученицима са изузетним способностима
4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих
група.
4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни
планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.
4.3.4. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци
ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.
5.1. Успостављени су добри међуљудски односи
5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и
одговорност свих.
5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и
санкције.
5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се разрађени
поступци прилагођавања на нову школску средину.
5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање
конфликата.

5. Етос

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу
5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као
лични успех и успех школе.
5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених
за постигнуте резултате.
5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има
прилику да постигне резултат/успех.
5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим
активностима установе.
5.3. У школи функционише систем заштите од насиља
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5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу.
5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са
Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
образовно-васпитним установама.
5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и родитеље,
које су директно усмерене на превенцију насиља.
5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са
ученицима који су укључени у насиље (који испољавају насилничко понашање,
трпе га или су сведоци).
5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима
5.4.1. У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа.
5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким
тимовима.
5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошкaе аутономијaе наставника и
стручних сарадника.
5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе.
5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу
јачања осећања припадности школи.
5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности
5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне
изузетности у широј и ужој локалној и стручној заједници.
5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-образовну
праксу, мењају је и унапређују.
5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у
установи и ван ње.
5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на
свим нивоима школе представљају примере добре праксе.
5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на основу
акционих истраживања.
6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе
6.1.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и
носиоцима одговорности.
6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и
компетенцијама запослених.
6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету
њиховог рада.
6.1.4. Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парламент и савет
родитеља активно учествују у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе.
6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених.
6. Организација
рада школе,
управљање
људским и
материјалним
ресурсима

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада
6.2.1. Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовноваспитни рад.
6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовноваспитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада.
6.2.3. Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији
унапређивања квалитета.
6.2.4. У школи се користе подаци из јединственог информационог система
просвете за вредновање и унапређивање рада школе.
6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне
зрелости школе.
6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на
основу резултата праћења и вредновања.
6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе
6.3.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима.
6.3.2. Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације.
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6.3.3. Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу
целоживотног учења.
6.3.4. Директор планира лични професионални развој на основу резултата
спољашњег вредновања и самовредновања свог рада.
6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе
6.4.1. Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове
за његово остваривање у складу са могућностима школе.
6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и
самовредновања планирају и унапређују професионално деловање.
6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар
школе и умрежавањем између школа вреднују и унапређују наставу и учење.
6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се
усавршавали.
6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално
6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких
ресурса.
6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања
квалитета наставе.
6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције,
историјски локалитети, научне институције, привредне и друге организације и сл.)
користе се у функцији наставе и учења.
6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух
6.6.1. У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и
међупредметне компетенције.
6.6.2. Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним
областима квалитета.
6.6.3. Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој
кључних компетенција за целоживотно учење ученика и наставника.

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Општи циљ: Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе указује на значај успостављања и функционисања
интерног система квалитета у установи. Тим прати обухваћеност и координисаност свих активности и мера које
предузимају стручни органи (стручна већа, одељењска већа, наставничко веће, активи), тимови, педагошки колегијум.
Координатор тима Светлана Стојковић
Активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Коорелација са
другим тимовима

Критеријуми успеха

1. СТАРА СЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ И УНАПРЕЂИВАЊУ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ШКОЛЕ
-Израђује оперативни план
рада школе у условима
пандемије
-Прати реализацију РП-а
-Прати документацију о
стручном усавршавању
наставника
-Прати и анализира
извештаје
самовредновања и
вредновања рада школе
(даје предлоге, сугестије и
пружа помоћ у

Представник
актива за РП
Представник
тима за стручно
усавршавање
Представник
тима за
самовредновање

-У току
школске
године
-Почетак
школске
године
-Крај
школске
године
-Крај
школске
године
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Актив за школско
развојно
планирање
Тим за стручно
усавршавање
Тим за
самовредновање

Све предвиђене
активности из РП-а
уграђене у ГПР и
реализоване
Сви наставници имају
потребне сате стручног
усавршавања
Спроведено
самовредновање за све
шест кључне области
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превазилажењу
недостатака)
2.ПРАТИ ОСТВАРИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
-Анализира индивидуалне
планове и програме и
програме наставе и учења
наставника

Представници
актива за
школски
програм

Почетак
школске
године

Активи за школски
програм нижих и
виших разреда

Сви планови и програми
усклађени са школским
програмом

3.СТАРА СЕ О ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА
-Прати и анализира
оствареност цуљева и
образовних стандарда
по разредима и
предметима у односу
на очекиване
резултате
-Прати резултате
завршног испита

Стручна већа,
предметни
наставници

Крај године

Стручна већа,
комисија за
спровођење
пробног завршног и
завршног испита

Ученици усвојили
стандарде постигнућа
изнад црепубличког
просека

Стручна већа

Оснажени и стручни
наставници имају
развијене компетенције
које свакодневно
користе у настави.
Приправници
оспособљени за
полагања испита за
лиценцу

4.РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА
-Прати развој
компетенција код
наставника кроз
посету часова
- Даје стручно
мишљење у
поступцима за
стицање звања
наставника, стручног
сарадника

Директор, педагог,
психолог,
помоћници
директора

Током године

5.ВРЕДНУЈЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
-Најбољи наставници
се похваљују на
Дан школе,
Комисија за
већима, свечаностима.
Видовдан,
Директор,
унапређење
. . .са наставницима
седнице
Тим
образовнокоји имају проблема у
Наставничког
васпитног рада
раду спроводи се
већа
саветодавни рад
6.ПРАТИ И УТВРЂУЈЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ
-Преко извештаја на
тромесечјима и
полугодиштима прати
резултате рада
ученика и утврђује
успех

Седнице
Одељењских
већа и
Наставничког
већа

Тим

Одељењска већа

Захваљујући добром
раду већег броја
наставника, ученици
постижу запажене
резултате у редовној
настави и на
такмичењима.

Успех у току године у
оквиру редовне наставе,
на такмичењима и
завршном испиту

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Координатор тима Славица Петковић

Активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Коорелација са
другим тимовима

Критеријуми успеха

1.Учествује у изради аката који
се односе на развој

Тим

Почетак
школске

Актив за Школски
програм, Стручна

Школски програм,
индивидуални планови
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већа, Тим за
професионалну
орјентацију

2.Израђује пројекте који су у
вези са међупредметним
компетенцијама и
предузетништвом

Тим

По потреби

Тим за
подстицање
демократске
културе у школи

3.Прати примену одредаба,
прописа, Статута и других
општих аката школе чија је
примена важна за развој
међупредметних компетенција
и предузетништва

Тим

Током године

Директор,
секретар

По потреби

Тим за стручно
усавршавање, Тим
за професионалну
орјентацију

По потреби

Сви тимови,
активи, управа
школе, стручна
служба

4.Учествује у обезбеђивањеу
услова за развој
међупредметних компетенција
и предузетништва
5.Сарађује са органима школе
и другим субјектима у школи и
ван школе на испуњавању
задатака из своје надлежности

Тим

Тим

и програми наставника
и дневне припреме
садрже међупредметне
компетенције.
Код ученика су
развијене
међупредметне
компетенције и
усмереност ка
предузетништву
У свим школским
документима где је то
законом предвиђено
уграђене су
међупредметне
компетенције и и
предузетништво
Обезбеђени услови за
развој међупредметних
компетенција и
предузетништва

Успостављена успешна
сарадња

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Професионални развој наставника јесте процес унапређивања вештина и компетенција
наставника у циљу унапређивања квалитета наставе, као и учења и постигнућа ученика.
Професионални развој је дугорочан, интегративни процес током којег се, кроз учење, практичан рад и
истраживачку делатност, развијају и унапређују знања, вештине и способности појединца.
Тим за Професионални развој у школи бави се и мотивацијом ученика за учење, учешћење на
такмичењима, а ученицима завршних разреда помаже у упознавању занимања, потребама за појединим
кадровима и смеровима средњих школа које могу уписати.

Координатор тима Данијела Димитријевић
Циљ 1: НАСТАВНИЦИ РЕДОВНО ДАЈУ ОСВРТ НА РЕАЛИЗАЦИЈУ СОПСТВЕНИХ ЛПСУ
Активности
План Тима за ПР запослених и
ученика за школску 2021/22. год.
на основу података СВ о потреби
додатног стручног усавршавања
Ажурирање постојећих и припрема
нових портфолија и ЛППР

Циљна гр.

Време

Сви
наставници,уч септембар
еници
Сви
наставници

Током
године
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Одг. особа

Индикатори

Тим за ПР

Анализа постојећих
портфолија и постигнућа
ученика

Наставници
Тим за ПР
Координатор тима
Управа

Број и садржајност ЛПСУ
Њихова усмереност ка
остваривању школског
развојног плана

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан
Праћење реализације ЛПСУ
појединачно и на нивоу школе;
анализа, планирање наредних
циљева.
У ЛПСУ наставн. праве напомене о
реализацији.

Сви
наставници

Током
године
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Наставници
Тим за ПР
Координатор тима
Управа

Урађена анализа и дате
препоруке за наредне
активности

Циљ 2 : ЗАПОСЛЕНИ СУ МОТИВИСАНИ ДА СЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЈУ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИЈАЈУ
Активности
Анализа завршених обукаусавршавања наставника
Доношење финансијског плана
стручног усавршавања наставника
Упознавање наставника са
Каталогом семинара и
опредељивање према
интересовањима.

Циљна гр.

Сви
наставници

Време

Одг. особа

Индикатори

Подаци о броју и сатима
Тим за ПР
обуке Финансијски план
Координатор тима
стручног усавршавања
Наставници
наставника
Током године
Председници
Списак семинара –
Стручних већа
појединачно опредељење
и на нивоу стручних већа

Циљ 3: ПОБОЉШАНА КОМУНИКАЦИЈА МЕЂУ НАСТАВНИЦИМА КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ВИДОВЕ
ОРГАНИЗОВАНОГ И ПЛАНИРАНОГ ПРЕНОШЕЊА ЗНАЊА ИЛИ РАЗМЕНЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА
УНУТАР ШКОЛЕ ИЛИ ИЗМЕЂУ ШКОЛА („хоризонтално учење“)
Активности
Пројектна настава
Огледни час
Приказ стручних тема или литературе
на стручним већима
Међусобно упознавање колега са
сопственим иновативним методама
или приступима

Циљна гр.

Наставници

Време

Одг. особа

Током
године

Тим за ПР
Координатор тима
Председници
Стручних већа

Индикатори
Наставници интензивно
сарађују и размењују
информације
Писане припреме
наставника
Записници стручних већа
Записници Тима за ПР

Циљ 4: ПОЈАЧАНА МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА ЗА УЧЕШЋЕМ НА ШКОЛСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Активности

Циљна гр.

Време

Одг. особа

Наставници
Организовање и спровођење
школских такмичења

Током
године
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Наставници
Председници
Стручних већа

Индикатори
- Школска такмичења
спроводе се на основу
плана и утврђених
процедура
- Ученици показују
заинтересованост, труд,
одговорност ... приликом
организовања и
реализације такмичења
- Записници о
организацији и
реализацији такмичења

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Унапређивање праксе похваљивања у
смислу јачања мотивације и давања
подршке ученицима
Наставници
Припрема финансијског плана за
обезбјеђивање награда ученицима

Редовно оцењивање
Активно учешће на седницама већа
кроз анализу постигнућа

Наставници

Током
године

- Упознавање ученика са
могућностима школовања;
- „Дан отворених врата“ за ученике 7.
И 8. Разреда
- Посета ученика различитим
компанија и предузећима ради
упознавања различитих занимања
- Припрема и праћење уписа ученика
у средње школе

Наставници

Наставници

Чланови тима за
ПР
Педагог-коорд.
Управа
ИТ координатор
Секретар
Рачуновођа

Донесен је Правилник о
похваљивању и
награђивању ученика који
их мотивише и даје
подршку за напредовање.
Донесен је финансијски
план за награде
ученицима

Током
године

На седницама већа прати
Чланови тима за
се редовност оцењивања
ПР
и усклађује критеријум
ПедагогНа седницама већа
координатор Управа анлизирају се постигнућа
Евиденција – записници

Током
године

Донесен је план
реализације допунске и
додатне наставе и
саставни је део Годишњег
плана рада школе
Чланови тима за ПР Повећан број ученика који
Педагогприсуствују допунској и
координатор Управа
додатној настави и
повећан број наставника
који реализују часове
додатне и допунске
наставе
Записници већа, анализа
постигнућа

Током
године

Подаци о потреби
појединих занимања из
НСЗ, сарадња са
компанијама наше
Чланови тима за ПР
општине , планови посета
Педагог, психолог,
средњим
разредне старешине
школама,извештаји о
реализацији припремне
наставе и о резултатима
постигнућа на ЗИ

Утврдити план реализације допунске
и додатне наставе
Допунском и додатном наставом
обухватити већи број ученика Активно
учешће на седницама већа кроз
анализу постигнућа

Годишњи план рада 2021/22.
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Циљ 5: ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА, КРОЗ ОБЛИКЕ, МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ РАДА, ПРИМЕНА
САВРЕМЕНИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА И ПОМАГАЛА
Активности

Примена савремених метода,
интерактивне методе наставе и
учења
Међусобно упознавање колега са
сопственим иновативним методама
или приступима
План коришћења рачунарске
учионице и учионице бр.1
Унапређење писаних припрема за
часове, са освртом на реализацију
Сарадња са педагошко психолошком
службом
Теме радионица: Настава/учење
„Сви смо посебни“ – пружање
подршке

Унапредити план набавке уџбеника
и часописа

Циљна гр.

Наставници

Време

Током
године
.

Наставници

Током
године

Одг. особа

Индикатори

У наставној пракси
примењују се
интерактивне методе
наставе и учења
Чланови тима за
Евиденција о примени
ПР Управа
савремених наставних
ИТ координатор
средстава и помаг.
Урађен план
ИТ координатор у
коришћења рачунарске
сарадњи са изр. расп.
учионице
часова Наставници
Побољшан квалитет
Чланови тима за ПР
дневних припрема
Педагог-коорд.
Припреме наставника
Наставници сарађују са
Педагог Наставници
педагошкоЧланови тима за ПР
психолошком службом у
циљу унапређења
квалитета процеса
наставе и решавање
питања дисциплине.
Чланови тима за
ПР Управа
Библиотекар

Урађен план набавке
уџбеника и часописа

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ПОДСТИЦАЊЕ ДЕМОКРАТСКЕ КУЛТУРЕ
АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА “ПОДСТИЦАЊЕ ДЕМОКРАТСКЕ КУЛТУРЕ”

Координатор Горица Ковачевић
Пројекат

Квалитетно образовање за све

Период
имплементације

Школска 2021/22. година

Назив пројекта
на нивоу школе

Учимо демократију са осмехом

Одабране
компетенције

Поштовање
Одговорност
Уважабање људског достојанства и људских права
Самоефикасност

Општи циљ и
специфични
циљеви
пројекта

Општи циљ:
Општи циљ пројекта је подизање квалитета образовања подстицањем
демократске културе у систему формалног образовања применом
антидискриминативних приступа заснованих на стандардима и пракси Савета
Европе

53

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

Специфични циљеви:
1.Подизање свести о демократској култури свих актера у школи (ученици,
родитељи, колектив)
2. Развијање компетенција из области демократске културе;
3. Свакодневно промовисање и развијање осећања одговорности, поштовања и
уважавања достојанства и права сваке личности, јачање самопоуздања и
развијање самоефикасности код ученика и наставника

Очекивани
исходи

Aктивност

1.

Упознавање
Наставничког
већа, Савета
родитеља,
Школског
одбора са
циљевима
пројекта и
активностима

1. У школи се негује толеранција и ненасилна комуникација, уважавају се
верске, националне, социјалне, родне и остале различитости;
2. Развијена је свест о демократским компетенцијама;
3. Сви актери школе у школском и свакодневном животу користе и примењују
знања из области демократске културе
Време

Ресурси

Koординатор
активности

Oчекивани резултати

Наставничко
веће,
Почетак
септембра

Пројектни тим,

Пројектни
тим

Савет родитеља,

Сви актери школе
упознати са акционим
планом

Школски одбор

Стручна служба,

2.

Добродошлица
за ученике
првог и петог
разреда
(свечани
пријем)

Учитељи,
1.септембар

Наставници,
Наставник
музичке културе,

Горица
Ковачевић,
педагог
школе

Упознавање првака са
учитељима и увођење у
школски живот,
упознавање петака са
новим колективом и
предметним
наставницима

ученици

3.

Обележавање и
прослава
8.септембраДана
ослобођења у
другом
светском рату
(пригодни
уметнички
програм)

8.септембар

Наставници
српског језика,
историје,
грађанског
васпитања и
музичке културе,
ученици од 5.до
8.разреда,
чланови борачког
удружења,
грађани, локална
самоуправа
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Наставник
историје
Петар
Стошић

Учествовање у градског
манифестацији којом се
код ученика јачају
компетенције поштовања
и одговорности,
уважавања људског
достојанства и људских
права и увиђање
бесмисла рата

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Припрема и
реализација
часова из свих
предмета на
којима се
развијају и
негују
демократске
компетенције

Током целе
школске
године по
плану

Предметни
наставници,
одељенске
старешине,
учитељи, стручна
служба, директор,
ученици

5.

Угледни
тематски
часови

По плану у
току
школске
године

Предметни
наставници,
одељенске
старешине,
учитељи, стручна
служба, директор,
ученици

6.

Часови
одељењског
старешине

По плану у
току
школске
године

7.

Обележавање
дечје недељерадионице на
тему родне
равноправности
4,7 и 8.разред
(гледање
филмова на
тему родне
равноправности
и дискусија)

Прва
недеља
октобра

8.

Дан
толеранције:
16. Новембар
Игроказ:
поштовање
дечјих права

9.

1. децембар,
Светски дан
борбе против
ХИВ-а
Предавање за

4.

Новембар

1. децембар

Годишњи план рада 2021/22.

Kooрдинатор
тима,
руководиоци
стручних
већа

Наставници континуирано
развијају демократске
одговарајуће
компетенције кроз
одговарајуће активности у
оквиру свог предмета
током целе школске
године.
У случају преласка на
онлајн наставу,
наставници реализују
наставне садржаје и
активности преко онлине
платформе

Стручна већа

Кроз планиране и
тематске часове развијају
се демократске
компетенције код ученика

Одељењске
старешине,
стручна служба,
ученици

Одељењске
старешине

Реализоване радионице
које развијају демократске
вредности код ученика у
оквиру одабраних
компетенција

Одељењске
старешине,
стручна служба,
ученици,
Ученички
парламент, Тим

Тим,
наставник
грађанског
васпитања

Ученици схватају важност
родне равноправности и
активно учествују у
дискусији са конкретним
примерима из
свакодневног живота

Наставници,
ученици

Тим,
Ученички
парламент,
драмска
секција

Код ученика развијена
свест о својим и туђим
правима где кроз
свакодневна поступања у
школи и ван ње
примењују научено

Наставник
биологије, лекар
Дома здравља

Наставник
биологије
Лидија
Ташић

Одговорно понашање
према себи и свом
здрављу, одговорно
понашање у друштвеној
заједници
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ученике
8.разреда

10.

11.

12.

13.

Обележавање
светосавске
недеље и Дана
школе:
-Свечана
приредба
поводом
СавинданаДана школе;
-Литерарни и
ликовни конкурс
на тему
светосавља;
Спортска
такмичења
Видео
конференција
ученичких
парламената на
тему: Онлајн
настава,
предности и
мане:
-школе из
пројекта (Пирот,
Ражањ и
Стрелац)
Обележавање
Дана рома
-Учешће наших
ученика на
градској
манифестацији
-изложба
ликовних
радова на тему
Традиција и
култура рома

Дан
демократске
културе:
Сајам
демократске
културе (свако
одељење бира
активност којом
ће се

27. jануар

16. март

8. aприл

21. мај

Дом културе,
локална
самоуправа,
основне школе са
територије
општине,
грађанство,
наставници,
ученици,
родитељи

Ученички
парламенти
школа,
руководиоци
Ученичких
парламената и
Пројектни тим

Ученици, Локална
самоуправа,
Удружење рома,
педагошки
асистент, Дом
културе

Одељењске
старешине,
учитељи, стручна
служба, Пројектни
тим; локална
самоуправа,
друге основне
школе и друге
институције у
локалној заједници
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Комисија за
културну и
јавну
делатност
школе, Тим,
стручна
служба

Ученички
парламент,
Пројектни
тим

Ученици вреднују, поштују
и цене традицију, историју
и културу заједнице.
Имају развијен осећај
одговорности према
традицији.

Размена искустава,
мишљења, ставова о
редовној и онлајн
настави; ученици имају
свест о значају наставе и
образовања уопште;
увиђају предности и мане
и једне и друге наставе;
поштују своје али и
уважавају туђе мишљење

Комисија за
културну и
јавну
делатност;
педагошки
асистент
Анђелија
Николић

Ученици поступају с
поштовањем према свим
ученицима и људима без
обзира на њихово
културно порекло;
изражавају поштовање
према ученицима који
имају другачији
друштвено-економски
статус; изражавају
поштовање према
верским разликама

Пројектни
тим

Ученици живе
демократију, препознају
демократске вредности и
примењују их

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

14.

представитиактивности се
дешавају у
школском
дворишту у
присуству
наставника,
родитеља,
грађанства)
Промоција
најбољих
ученика:
-Обележавање
Видовдана(крај
школске године,
нагађивање
најбољих
ученика)

28. јун

Локална
самоуправа,
ученици,
наставници, СПЦ,
Дом културе

Годишњи план рада 2021/22.

Комисија за
културну и
јавну
делатност,
стручна
служба

Ученици поштују
традицију, постоји
узајамно уважавање,
освешћени ученици да се
за уложени труд, рад и
постигнућа добија
награда и вреднује успех

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ
На основу извештаја школског Тима за самовредновање, сачиили смо годишњи Акциони план Тима
за развојно планирање за школску 2021/22. годину који конкретизује активности, носиоце и време
реализације.
Праћење и процену Акционионог плана вршиће редовно педагог, психолог и директор школе, а
квартално: Тим за развојно планирање, Школски одбор и Савет родитеља
Ове школске године бавићемо се следећим фазама на основу којих се одвија процес развојног планирања у
нашој школи:


фаза планирања - односи се на одређивање задатака, рокова и носилаца активности;



фаза реализације - као што јој сам назив каже је она у којој се реализују активности које су у
претходним фазама договорене;
фаза евалуације има за циљ вредновање онога што је постигнуто. Ову фазу планирамо због
евентуалних накнадних корекција.



Координатор актива Миљана Прокоповић

Активности

▪ Годишње планирање – успоставити
унутарпредметну и међупредметну интеграцију и
корелацију

▪ Извршити анализу потреба и израда плана
стручног усавршавања на свим нивоима

Носиоци активности
Стручна већа за област
предмета, Актив за школско
развојно планирање, директор,
педагог
Стручна већа за област
предмета, педагошки
колегијум, тим за израду
годишњег плана рада

▪ Месечно планирање- унапредити планирање
наставног рада уношпењем и осмишљавањем

Предметни наставници,
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Време
реализације

Септембар

Октобар

На месечном нивоу
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иновација за одређени период

Годишњи план рада 2021/22.
педагог

▪ Дневно планирање – унапредити планирање
наставног рада: разрада са аспекта организације,
садржаја и методике

Предметни наставници

Свакодневно

▪ Израда планова и програма наставника који
садрже прецизно дефинисане циљеве предмета и
где су истакнути предвиђени образовни стандарди
за одређену тему, област а све усклађено са
наставним јединицама;

Стручна већа, предметни
наставници, педагог школе,
директор

Почетак школске
године

▪ Мотивисати наставнике за употребу новостечених
вештина и знања кроз разне облике стручног
усавршавања, а посебно примене Националног
оквира курикулума

Директор, педагог, Актив за
школско развојно планирање

По плану, током
године

▪ Развијати менторске односе на релацији
наставник-ментор и наставник-приправник

Предметни наставници,
директор, педагог

Свакодневно

▪ Мотивисати наставнике да стекну звање ментора,
саветника

Предметни наставници,
директор, педагог

Током године

Стручна већа
наставника,председници
стручних већа

Август сваке
школске године.

Директор, библиотекар,
педагог , предметни наставник

На почетку сваке
школске године

Стручна већа за област
предмета, директор, педагог

У току недеље
после сваког
одржаног часа

Стручна већа, предметни
наставници

Почетак првог и
другог полугодишта

Предметни наставник

Током године

Стручна већа

Континуирано
током године

Предметни наставник

Током године

Одељењска већа, Стручна
већа, предметни наставници

Током године

Предметни наставници

На крају сваког
тромесечја

Стручна већа

Континуирано
током године

▪ Урадити план одржавања угледних часова
укључујући различите облике рада и савремене
системе наставе
▪ Прибављање потребне литературе и израда
матерјала потребног за реализацију часова на
основу различитих облика и система наставе
▪ Анализа угледних/ огледних часова на нивоу
стручног већа за област предмета
▪ Наставници истих или сродних предмета на
стручним већима усклађују циљеве, наставне
јединице и образовне стандарде;
▪ Из свих предмета за које се спроводи завршни
испит означене су периодичне провере којима се
проверава усвојеност образовних стандарда;
▪ Усаглашавање крутеријума оцењивања уз
поштовање прописаних стандарда и правилника
оцењивања ученика
▪ Појачан рад са ученицима који нису постигли
добре резултате у оквиру редовне и допунске
наставе и путем индивидуалних савета,
консултација, упутсава за рад;
▪ Анализа усвојености образовних стандарда на
седницама Одељењских већа и Стручним већима
▪ Предлагање мера за побољшање усвојености
образовних стандарда на нивоу разреда из истих
или сродних предмета;
▪ Посета часова у оквиру стручних ивећа –
хоризонтална евалуацијапредметних наставника
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▪ Набавка стручне литературе штампане и
електронске и набвака књига за школску
библиотеку

Стручна већа, библиотекар

Током године

▪ Стварати библиотечку базу са припремама за
угледне часове које раде наставници и
презентације ученика школе школе; формирати и
базу угледних часова са интернета

Стручна већа, библиотекар

Током године

▪ Опремити библиотеку школе најсавременијом
информациономтехнологијом и литературом која је
потребна ученицима и наставницима;

Стручна већа, библиотекар

Током године

▪ Набавка савремене информатичке опреме –
постављање висећих видео бимова у већини
учионица, лап топова, или паметних табли;
обезбеђивање два рачунара за библиотеку са
приступом Интернету на којима би радили ученици

Директор школе

Током године

Директор школе, библиотекар

Октобар

▪ Индивидуално праћење и формирање досијеа
ученика којима је потребна помоћ у настави и
уопште у адаптацији на школску средину

Педагог школе, одељењски
старешина

Током године

▪ Увођење мера индивидуализације за ученике са
тешкоћама у учењу и израда индивидуалних
образовних планова за ученике са сметњама у
развоју

Педагог школе, предметни
наставник

Током године

▪ Интензивирати допунски и додатни рад према
могућностима ученика
▪ Едукација ученика на часовима одељењског
старешине – неговање демократског духа и
развијање осећања припадности колективу
▪ Помоћ и подршка ученицима при организацији
различитих врста културних, музичких, спортских и
сличних манифестација и облика дружења

Предметни наставници

Током године

Одељењски старешина

Током године

Директор, педагог школе,
предметни наставници

Током године

▪ Унапређење идејног решења школског сајта

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Школски програм посматрамо као развојни програм. Посматрамо га као основу која ће свима нама, који
радимо на постизању циљева и задатака, послужити да на креативан и флексибилан начин, уважавајући
различитости деце и њихових перспектива, обезбедимо квалитетну наставу за све ученике.
Циљ нам је да унапређивање сваког сегмента школског програма, буде наш стални и дугорочан
задатак, да анализом, реализацијом и евалуацијом школског програма и нашом улогом у том процесу,
истовремено развијамо сопствену професионалну компетенцију и градимо школу по мери свих актера
образовно-васпитног процеса.
Сматрамо да је садашњи школски програм квалитетан, да је састављен у складу са Законом и да
садржи све прописане садржаје. Свим елементима је дат одговарајући значај. Школски програм садржи
квалитетну наставну понуду и обезбеђује остваривање наставних планова и програма, усклађен је са
специфичностима и потребама ученика и родитеља, школе и локалне самоуправе и заснован је на реалним
потенцијалима школе.
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Програм рада стручног актива за развој школског програма састоји се из два дела:
Активности на реализацији, праћењу и евалуацији важећег Школског програма
Праћење остваривања Школског програма је континуиран задатак чланова школског тима, са циљем
унапређивања свих сегмената Школског програма.
Праћење остваривања Школског програма реализоваће се на основу неколико сегмената, који ће се
оперативно разрађивати у поступку планирања и реализације праћења.
▪ Садржај праћења остваривања Школског програма: постигнућа ученика, оствареност циљева и
задатака, усклађеност циљева и задатака са темама и садржајима, наставним методама и облицима рада, са
активностима ученика и учитеља, са наставним средствима, са узрасним и развојним карактеристикама
ученика, фактори који подржавају реализацију планираног и фактори који ометају реализацију планираног...
▪ Начин праћења остваривања Школског програма: различите методе и технике оцењивања ученика,
диференцирање различитих нивоа постигнућа ученика, мерење постигнућа ученика, мерење задовољства
ученика и учитеља у раду, процењивање активности ученика...
▪ Инструмент праћења остваривања Школског програма: тестови, анкете, скале процене, модели
евалуације, извештаји, припреме учитеља, радови ученика, елементи портфолија учитеља и ученика...
▪ Сарадници у тиму за праћење остваривања Школског програма: учитељи и наставници, стручни
сарадници, директор, Министарство просвете - Школска управа у Врању, родитељи, представници других
образовних институција...
▪ Временска динамика праћења остваривања Школског програма: континуирано током године,
класификациони периоди...
Координатори актива Бобан Најдановић 5. до 8. разред
Слободанка Николић 1. до 4. разред
АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ, ПРАЋЕЊУ И ЕВАЛУАЦИЈИ
ВАЖЕЋЕГ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Активности
1.

2.

3.

Праћење и евалуација остваривања Школског
програма
Информисање наставничког већа, Школског
одбора, Савет родитеља, и других заинтересованих о резултатима реализације Школског програма
Анализа и вредновање достигнутог стања у
образовно-васпитном процесу и подношење
извештаја

Време реализације

Задужени за реализацију

класификациони
периоди –новембар,
јануар, април, јун
класификациони
периоди –новембар,
јануар, април, јун

▪ кординатор актива
▪ чланови актива за развој Школског програма
▪ други заинтересовани
▪ кординатор актива
▪ чланови актива за развојно планирање
▪ заинтересоване групе
▪ кординатор актива
▪ чланови актива за развој Школског програма
▪ педагошко-психолошка служба

јун

ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ И ИЗРАДА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Септембар

1.

Договор о раду – План рада за наступајући период

2.

Састанак са тимом за самовредновање

3.

Састанак са Наставничким већем

5.

Састанак са Саветом родитеља и представницима
локалне заједнице

Током године

6.

Анализа прикупљених података и расположивих
ресурса школе и средине

Током године

7.

Писање Школског програма/Допуне

8.

Остали послови

Током године
Током године

Током године
Током године
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▪ кординатор актива
▪ чланови актива за развој школског програма
▪ директор школе
▪ кординатор актива▪ директор школе▪ педагог
школе ▪ чланови актива за развој школског
програма▪ тим за самовредновање
▪ кординатор актива▪ директор школе▪ педагог
школе ▪ чланови актива за развој школског
програма▪ чланови наставничког већа
▪ кординатор актива▪ директор школе▪ педагог
школе ▪ чланови актива за развој школског
програма▪ чланови савета родитеља
▪ представници локалне заједнице
▪ кординатор актива▪ директор школе▪ педагог
школе ▪ чланови актива за развој школског
програма
▪ кординатор актива▪ директор школе▪ педагог
школе ▪ чланови актива за развој школског
програма▪ тимови за израду школског
програма
▪ кординатор актива▪ директор школе▪ педагог
школе ▪ чланови актива заразвој школског
програма
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА
Пројекат је заснован на одредбама Конвенције о правима детета, посебно оним која се тичу права
сваког детета да учи и информише се о својим правима и да зна да она морају бити поштована у свакој
прилици. Због тога је важно да права детета буду део образовања које се стиче у школи.
Пројекат „Образовање за права детета“ доприноси да:
Деца уче о својим правима у школи - како кроз предмет грађанско васпитање, тако и кроз примену
образовања за права детета као интегрисани садржај у оквиру других предмета. Потребно је да школа
осигурава одговарајући квалитет наставе о правима детета и располаже наставним кадром компетентним за
подучавање деце о правима детета и њиховим поштовањем у свакодневним ситуацијама.
Деца уживају своја права у школи - учећи децу за права детета, важно је да се школе не задрже на
декларативном нивоу, односно, да не сматрају да су испуниле циљеве тиме што су децу упознале са
садржајем Конвенције о правима детета. Иако то јесте нужан корак, он никако није и довољан да бисмо могли
говорити о образовању за права детета, зато поштовање права детета у практичним ситуацијама јесте од
једнаког значаја. Важно је да у школи деца уживају своја права, односно да школа:
 буде безбедно место где су деца заштићена од насиља и дискриминације;
 буде место где су деца информисана о својим правима и одговорностима и активно учествују у свим
аспектима образовног процеса и живота школе;
 предузима ефикасне мере ради осигурања доступности и квалитета образовања за сву децу.
Активности пројекта су усмерене на:
 креирање модела примене образовања о правима детета у редовној настави у одабраним основним
школама у Србији;
 јачање капацитета школа као институција и запослених у њима да поштују права детета у свом раду и
примењују образовање за права детета;
 оснаживање деце, родитеља и других чинилаца образовног система за активно учешће у промоцији и
примени права детета у школама.
Особе одговорне за
Опис активности
Време реализације
реализацију
Израда акционог плана за 2021. до
тим ОПД
15.9.2021.
Реализација часова (по 4 часа о
одељењске старешине од
правима детета у сваком полугодишту)
1. до 8. разреда
децембар 2021.
Реализација часова - у редовној настави
чланови тима
кроскуликурално
Примена процедуре за избор чланова
координатор Ученичког
септембар 2021.
парламента из ресурс пакета
парламента
Обука Ученичког парламента кроз
два члана тима ОПД
септембар 2021.
радионице
Акција Ученичког парламента
чланови тима
Кратке форме филма о проблемима у
школи и о важности пројекта у којима се
новембар 2021.
деца, наставници и родитељи питају о
координатор тима
стварима које их се тичу.
Поновно промовисање и представљање
правилника о учешћу ученика у
доношењу одлука у школи и правилника
чланови тима
октобар/новембар 2021.
о информисању наставничком већу и
евентуално усвајање.
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ
РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ
Циљ прпјекта је дпдатна ппдршка у учеоу.
Активнпст

Време

Ресурси

Нпсипци
активнпсти

Очекивани исхпди

Кппрдинатпр тима Гприца Кпвачевић
Време реализације: септембар - децембар 2021.
Сви наставници

1.Уппзнаванје стручних
пргана шкпле са прпјектпм
(Наставничкп веће,
пдељеоска већа)
2.Уппзнаванје ученика са
прпјектпм

Ппчетак
септембра
2021.

2.Пдабир заинтереспваних
ученика за реализацију
радипница(ученици пд 1. дп
4. разреда из Владичинпг
Хана, Прекпдплца,
Житпрађа, Кржинца и
ученици пд 5. дп 8. разреда
из централне шкпле

Ппчетак
септембра
2021.

3.Израда сценарија за
радипнипце

Средина
септембра
2021.

4.Набавка пптребнпг
матерјала, ппреме и
реквизита

5. Реализација радипница
6. Писаое извештаја п
реализпваним радипницама
7. Праћеое напредпваоа
ученика

Прпјектни Тим

Сви актери
уппзнати са
садржајем прпјекта

Наставници,
ученици,
рпдитељи

Прпјектни Тим

Велики брпј
ученика
заинтереспванп за
активнпсти

Наставници,
ученици

Наставници и
учитељи

Израђени
сценарији

Прпјектни Тим

Набављени
пптребни
реквизити, ппрема,
матерјал,
дпстављен пд
стране НП

Наставници,
учитељи

Наставници и
ученици реализују
радипнице

Прпјектни Тим

Извештаји

Прпјектни тим

Бпљи успех ученика

Пдељеоске
старешине

Свакпг
месеца

Свакпг
месеца пп
плану
На крају
месеца
На крају
свакпг
месеца

Шкпла,
невладина
прганизација
ППЛИС,
заједнп
стварамп
шансе
Наставници,
учитељи,
ученици
Технички
ресурси шкпле
Ученици,
наставници,
рпдитељи
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ПЛАНОВИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
Одељењска већа ће се бавити следећим задацима:
▪ непосредна организација образовно-васпитног рада
▪ утврђује оцене и општи успех ученика
▪ даје предлог за похвале и награде ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере
▪ утврђују план рада, учествују у изради распореда часова редовне и осталих видова наставе
▪ утврђују критеријуме за припремање наставника за непосредан васпитно-образовни рад и одговарају
за свој рад наставничком већу
▪ разматрају наставне програме, уџбенике и приручнике и њихову примену; коришћење наставних
средстава и могућности набавке или израде нових
▪ разматрају изједначавање критеријума за оцењивање ученика
▪ прате и планирају стручно усавршавање
▪ унапређују васпитно-образовну делатност организујући угледна предавања, огледне часове и остале
иновације у настави
▪ врше избор уџбеника и предлажу Наставничком већу њихово коришћење
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Руководиоци одељењских већа:
Станковић Миодраг I, ДодићЂорђевић Маја II, Станковић Даница III, Димитријевић Винка IV
Време реализације

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

Садржај
▪ Разматрање и усвајање коначне верзијепрограма рада одељењског већа
▪ Анализа наставног плана и програма и организација наставе (обавезни,
изборни и факултативни наставни предмети)
▪ Предлог расподеле одељења
▪ Сређивање постојећих наставних средстава и помагала и набавка и израда
нових
▪ Опремање учионице за рад
▪ Израда распореда часова
▪ Упознавање са обавезама из Развојног плана и самовредновања рада школе
▪ Припрема и реализација програма за дочек првака (само веће првог разреда)
▪ Припрема за обележавање Дечје недеље
▪ Припрема родитељског састанка
▪ Договор о реализацији онлајн наставе
▪ Упознавање родитеља са садржајем понуђених изборних предмета
▪ Израда анкетног листа за родитеље за изборну наставу
▪ Избор штампе за децу
▪ Примена савремених облика и метода образовно-васпитног рада са
ученицима

Задужени за
реализацију
▪ руководилац Одељењског
већа
▪ чланови Одељењског
већа
▪ руководилац стручног
актива за развојно
планирање
▪ руководилац тима за
самовредновање...
▪ руководилац Одељењског
већа
▪ чланови Одељењског
већа
▪ руководилац Дечјег
савеза
▪ библиотекар
▪ родитељи...

▪ Откривање узрока неуспеха појединих ученика, група или одељења
▪ Израда писменог извештаја за родитеље
▪ Припрема родитељског састанка
▪ Уједначавање критеријума оцењивања ученика и описно оцењивање
▪ Пријем првака у Дечји савез и укључивање у програм Дечје недеље
▪ Акција солидарности

▪ руководилац Одељењског
већа
▪ чланови Одељењског
већа
▪ руководилац Дечјег
савеза
▪педагог...

ДЕЦЕМБАР

▪ Анализа реализације програмских задатака, успеха и дисциплине ученика на
крају првог наставног периода
▪ Откривање узрока неуспеха појединих ученика, група или одељења
▪ Израда писменог извештаја за родитеље
▪ Припрема родитељског састанка
▪ Стручно усавршавање учитеља
▪ Прослава Нове године и Дана школе

▪ руководилац Одељењског
већа
▪ чланови Одељењског
већа
▪ комисија за културну
делатност школе и
маркетинг...

ФЕБРУАР

▪ Анализа реализације програмских задатака, утврђивање успеха и дисциплине
ученика на крају наставне године
▪ Избор уџбеника, приручника и друге неопходне литературе за ученике за
наредну школску годину
▪ Информисање о новим сазнањима у одређеном подручју рада
▪ Оптерећеност ученика школским обавезама
▪ Промовисање школе кроз креативне радионице

АПРИЛ

▪ Анализа реализације програмских задатака, успеха и дисциплине ученика на
крају трећег наставног периода
▪ Откривање узрока неуспеха појединих ученика, група или одељења
▪ Израда писменог извештаја за родитеље
▪ Припрема родитељског састанка
▪ Припрема реализације излета (организационо – техничка питања)
▪ Ефикасност допунске наставе и додатног рада - анализа

ОКТОБАР

ЈУН

▪ руководилац Одељењског
већа
▪ чланови Одељењског
већа
▪ библиотекар

▪ руководилац Одељењског
већа
▪ чланови Одељењског
већа

▪ Анализа реализације програмских задатака, утврђивање успеха и дисциплине
ученика на крају наставне године
▪ Доношење одлукео превођењу ученика у наредни разред
▪ руководилац Одељењског
▪ Похваљивање ученика
већа
▪ Откривање узрока неуспеха појединих ученика, група или одељења
▪ чланови Одељењског
▪ Извештај са излета и наставе у природи
већа
▪ Извештај о раду Одељенског већа
▪ вође екскурзија
▪ Избор руководиоца и предлог програма рада већа за наредну школску годину
▪ Предлог програма екскурзија
▪ Припреме и израда Школског програма/Допуне Школског програма
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ
Руководиоци одељењских већа:
Ристић Зоран V, Марковић Милан VI, Николић Сашко VII, Костић Оливера VIII
Време реализације

Садржај

АВГУСТ

▪ Разматрање и усвајање коначне верзијепрограма радаОдељењског већа
▪ Анализа наставног плана и програма и организација наставе (обавезни,
изборни и факултативни наставни предмети)
▪ Организацијаекскурзије за ученике осмог разреда
▪ Сређивање постојећих наставних средстава и помагала и набавка и
израда нових
▪ Опремање учионице за рад
▪ Упознавање са обавезама из Развојног плана и самовредновања рада
школе

Задужени за
реализацију
▪ руководилац Одељењског
већа
▪ чланови Одељењског већа
▪ руководилацстручног актива
за развојно планирање
▪ руководилац тима за
самовредновање

СЕПТЕМБАР

▪ Припрема родитељског састанка
▪ Упознавање родитеља са садржајем понуђених изборних предмета
▪ Израда анкетног листа за родитеље за изборну наставу
▪ Договор о реализацији онлајн наставе
▪ Утврђивање распореда писмених и контролних задатака
▪ Припрема реализације екскурзије за ученике од првог до осмог разреда
(организационо – техничка питања)
▪ Оптерећеност ученика домаћим задацима у оквируразличитих предмета
▪ Организовање допунске наставе и додатног рада

▪ руководилац Одељењског
већа
▪ чланови Одељењског већа
▪ родитељи

НОВЕМБАР

▪ Анализа реализације програмских задатака, успеха и дисциплине ученика
на крају првог наставног периода
▪ Откривање узрока неуспеха појединих ученика, група или одељења
▪ Припрема родитељског састанка
▪ Извештај о изведеној екскурзији
▪ Разматрање уједначавање критеријума оцењивања ученика
▪ Предлог за допунску наставу и додатни рад из предмета који до сада нису
били обухваћени
▪ Акција солидарности

▪ руководилац Одељењског
већа
▪ чланови Одељењског већа
▪ социјални радник

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

▪ Откривање узрока неуспеха појединих ученика, група или одељења
▪ Припрема родитељског састанка
▪ Стручно усавршавањенаставника
▪ Прослава Дана школе

▪ Анализа реализације програмских задатака, утврђивање успеха и
дисциплине ученика на крају првог полугодишта
▪ Рад секција и учешће на такмичењима
▪ Примена савремених облика и метода образовно-васпитног рада са
ученицима

АПРИЛ

▪ Анализа реализације програмских задатака, успеха и дисциплине ученика
на крају трећег наставног периода
▪ Откривање узрока неуспеха појединих ученика, група или одељења
▪ Припрема реализације екскурзија за ученике 5-8. разреда (организационо
– техничка питања)
▪ Припрема родитељског састанка
▪ Ефикасност допунске наставе и додатног рада - анализа

ЈУН

▪ Анализа реализације програмских задатака, утврђивање успеха и
дисциплине ученика на крају наставне године
▪ Откривање узрока неуспеха појединих ученика, група или одељења
▪ Организовање припремне наставе
▪ Предлози за доделу похвала, награда и диплома
▪ Избор ученика генерације
▪ Извештаји са реализованих екскурзија
▪ Организација другарске вечери за ученике осмог разреда
▪ Извештај о раду Одељењског већа
▪ Избор руководиоца и предлог програма рада већа за наредну школску
годину
▪ Припреме и израда Школског програма/Допуне Школског програма
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▪ руководилац Одељењског
већа
▪ чланови Одељењског већа
▪ комисија за културну
делатност школе и маркетинг...
▪ вође екскурзија

▪ руководилац Одељењског
већа
▪ чланови Одељењског већа
▪ библиотекар

▪ руководилац Одељењског
већа
▪ чланови Одељењског већа

▪ руководилац Одељењског
већа
▪ чланови Одељењског већа
▪ стручне вође екскурзија
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ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ВЕЋА
Стручнавећа ће се бавити следећим задацима:
▪ утврђују план рада, учествују у изради распореда часова редовне и осталих видова наставе
▪ утврђују критеријуме за припремање наставника за непосредан васпитно-образовни рад и одговарају
за свој рад наставничком већу
▪ разматрају наставне програме, уџбенике и приручнике и њихову примену; коришћење наставних
средстава и могућности набавке или израде нових
▪ разматрају уједначавање критеријума за оцењивање ученика
▪ прате и планирају стручно усавршавање
▪ разматрају избор ученика за допунску, додатну и слободне активности
▪ унапређују васпитно-образовну делатност организујући угледна предавања, огледне часове и остале
иновације у настави
▪ врше избор уџбеника и предлажу њихово коришћење наставничком већу и предлажу наставничком
већу поделу предмета на наставнике, као и осталих задужења...
Стручна већа у школи:
1. Стручно веће учитеља
2. Стручно веће наставника српског и страних језика
3. Стручно веће наставника биологије и хемије
4. Стручно веће наставника математике, физике, ТИО и технике и технологије
5. Стручно веће наставника историје и географије
6. Стручно веће наставника уметности и вештина
У наредним табелама дајемо приказ програма рада свих стручних већа која раде у школи.

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УЧИТЕЉА
Руководилац Стручног већа
Слободанка Николић, наставник разредне наставе
Време реализације

Садржај

Задужени за
реализацију

АВГУСТ

▪ Израда и усвајање програма рада Стручног већа
▪ Упознавање са саставом првог разреда
▪ Анализа наставног плана и програма за I, II, III и IV разреди организација
наставе (обавезни, изборни и факултативни наставни предмети)
▪ Договор о изради глобалних и оперативних планова рада
▪ Структура и распоред обавеза учитеља у непосредном раду са ученицима
(педагошка норма учитеља)
▪ Договор о држању угледних часова

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

СЕПТЕМБАР

▪ Договор о заједничком дидактичко-методичком минимуму при изради припрема
за реализацију часова
▪ Договор о реализацији онлајн наставе
▪ Избор штампе за ученике
▪ Предлог за набавку наставних средстава и помагала
▪ Припрема за обележавање Дечје недеље
▪ Договор о стручном усавршавању
▪ Учешће у изради индивидуалних образовних планова

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ руководилац Дечјег
савеза

ОКТОБАР

▪ Пријем првака у Дечји савез и укључивање у програм Дечје недеље
▪ Анализа успеха и дисциплине у протеклом периоду и предузимање адекватних
мера како би се успех побољшао
▪ Уједначавање критеријума оцењивања ученика
▪ Посета сајму књига

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ руководилац Дечјег
савеза

ЈАНУАР

▪ Ефекти допунске наставе и додатног рада
▪ Припрема за такмичења
▪ Обележавање Дана Школе
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▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ комисија за културну
делатност школе и
маркетинг

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

ФЕБРУАР

МАРТ

МАЈ

ЈУН

Годишњи план рада 2021/22.

▪ Анализа успеха и дисциплине у протеклом периоду и предузимање адекватних
мера како би се успех побољшао
▪ Анализа стручног усавршавања
▪ Анализа рада већа у полугодишњем периоду

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ комисија за културну
делатност школе и
маркетинг

▪ Избор уџбеника, приручника и друге неопходне литературе за ученике за
наредну школску годину

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног
већа▪ библиотекар

▪ Извештаји са општинских и окружних такмичења и предлог ученика за
награђивање
▪ Предлог учитеља за напредовање и стицање звања
▪ Сарадња са наставницима (усклађивање рада и припрема ученика за пети
разред)

▪ Анализа успеха и дисциплине у протеклом периоду и предузимање адекватних
мера за побољшање успеха
▪ Извештаји са излета
▪ Извештај о раду Стручног већа учитеља
▪ Избор руководиоца и предлог програма рада већа за наредну школску годину

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
актива за развој
школског програма
▪ наставници који ће
радити у петом разреду

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪стручне вође екскурзија

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ И СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Руководилац Стручног већа
Андријана Николић, професор српског језика и књижевности
Време реализације

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

Садржај
▪ Израда и усвајање програма рада Стручног већа
▪ Структура и распоред обавеза наставника у непосредном раду са ученицима
(педагошка норма наставника)
▪ Договор о изради глобалних и оперативних планова рада
▪ Задужења у оквиру слободних активности
▪ Договор о држању угледних часова
▪ Договор о размени планова и припрема на нивоу већа у складу са онлајн
наставом
▪ Договор о заједничком дидактичко - методичком минимуму при изради
припрема за реализацију часова
▪ Допунска настава, додатни рад и слободне активности
▪ Израда плана писмених задатака и других видова писмених проверавања
▪ Стручно усавршавање наставника
▪ Учешће у изради индивидуалних образовних планова
▪ Сарадња са наставницима на изради сценарија за радионицу о дечијим
правима
▪ Уједначавање критеријума оцењивања ученика
▪ Квалитет допунске наставе и додатног рада
▪ Употреба мултимедијалних садржаја у настави
▪ Коришћење школске библиотеке, повезивање рада библиотеке са
остваривањем програма из језика и књижевности
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Задужени за
реализацију

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ библиотекар

* руководилац Стручног
већа
* чланови Стручног већа

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

ЈАНУАР

Годишњи план рада 2021/22.

▪ Организација школског такмичења рецитатора
▪ Анализа стручног усавршавања
▪ Анализа рада већа у полугодишњем периоду
▪ Обележавање Дана Школе
▪ Организовање припремне наставе за ученике осмог разреда за завршни испит

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

МАРТ

▪ Учешће на такмичењима
▪ Учешће на текућим литерарним конкурсима
▪ Избор уџбеника, приручника и друге неопходне литературе за ученике за
наредну школску годину

МАЈ

▪ Извештаји са општинских, окружних и републичких такмичења и предлог
ученика за награђивање
▪ Предлог наставника за напредовање и стицање звања
▪ Сарадња са учитељима четвртог разреда (усклађивање рада и припрема
ученика за пети разред)

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ учитељи четвртог
разреда

ЈУН

▪ Анализа успеха у протеклом периоду и предузимање адекватних мера
за побољшање успеха
▪ Праћење литерарних конкурса и учешће - анализа
▪ Анализа резултата завршног испита из српског језика
▪ Предлози задужења у оквиру 40-часовне радне недеље
▪ Извештај о раду Стручног већа
▪ Избор руководиоца и предлог програма рада већа за наредну школску годину

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ ученици осмог разреда

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног
већа▪ библиотекар

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ
Руководилац Стручног већа
Бобан Најдановић, професор хемије
Време реализације

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

ЈАНУАР

Садржај

Задужени за
реализацију

▪ Израда и усвајање програма рада Стручног већа
▪ Структура и распоред обавеза наставника у непосредном раду са ученицима
▪ Договор о изради глобалних и оперативних планова рада
▪ Задужења у оквиру слободних активности
▪ Договор о држању угледних часова

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

▪ Договор о заједничком дидактичко-методичком минимуму при изради
припрема за реализацију часова
▪ Договор о реализацији онлајн наставе
▪ Допунска настава, додатни рад и слободне активности
▪ Учешће у изради индивидуалних образовних планова

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ библиотекар

▪ Уједначавање критеријума за оцењивање ученика
▪ Квалитет допунске наставе и додатног рада
▪ Предлог за набавку наставних средстава
▪ Стручно усавршавање наставника
▪ Припрема и организовање школског такмичења
▪ Анализа стручног усавршавања
▪ Анализа рада већа у полугодишњем периоду
▪ Организовање припремне наставе за ученике осмог разреда за завршни испит
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▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
већа

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

МАРТ

Годишњи план рада 2021/22.

▪ Учешће на такмичењима
▪ Избор уџбеника, приручника и друге неопходне литературе за ученике
за наредну школску годину

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

МАЈ

▪ Извештаји са општинских, окружних и републичких такмичења и предлог
ученика за награђивање
▪ Предлог наставника за напредовање и стицање звања
▪ Сарадња са учитељима четвртог разреда ( припрема ученика за пети
разред )

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ учитељи четвртог
разреда

ЈУН

▪ Анализа успеха у протеклом периоду и предузимање адекватних мера
за побољшање успеха
▪ Анализа резултата завршног испита из хемије и биологије
▪ Предлози задужења у оквиру 40-о часовне радне недеље
▪ Извештај о раду Стручног већа
▪ Избор руководиоца и предлог програма рада већа за наредну школску
годину

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ, ТИТ И
ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Руководилац Стручног већа
Данијела Стојчевски, професор физике
Време реализације

Садржај

АВГУСТ

▪ Израда и усвајање програма радаСтручног већа
▪ Структура и распоред обавеза наставника у непосредном раду са ученицима
(педагошка норма наставника)
▪ Договор о изради глобалних и оперативних планова рада
▪ Задужења у оквиру слободних активности
▪ Договор о држању угледних часова

СЕПТЕМБАР

▪ Договор о заједничком дидактичко - методичком минимуму при изради припрема
за реализацију часова
▪ Договор о реализацији онлајн наставе
▪ Допунска настава, додатни рад и слободне активности
▪ Израда плана писмених задатака и других видова писмених проверавања
▪ Предлог за набавку наставних средстава и помагала
▪ Стручно усавршавање наставника
▪ Учешће у изради индивидуалних образовних планова

ОКТОБАР

ЈАНУАР

МАРТ

▪ Оријентациони задаци за први и други писмени задатак
▪ Уједначавање критеријума оцењивања ученика
▪ Квалитет допунске наставе и додатног рада
▪ Припрема и организовање школског такмичења
▪ Анализа стручног усавршавања
▪ Анализа рада већа у полугодишњем периоду
▪ Организовање припремне наставе за ученике осмог разреда за завршни испит
▪ Учешће на такмичењима
▪ Оријентациони задаци за трећи писмени задатак
▪ Избор уџбеника, приручника и друге неопходне литературе за ученике за
наредну школску годину
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Задужени за
реализацију
▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ библиотекар

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ библиотекар
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Годишњи план рада 2021/22.

МАЈ

▪ Извештаји са општинских, окружних и републичких такмичења и предлог
ученика за награђивање
▪ Предлог наставника за напредовање и стицање звања
▪ Сарадња са учитељима четвртог разреда (усклађивање рада и припрема
ученика за пети разред)

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ ученици осмог разреда
▪ учитељи четвртог
разреда

ЈУН

▪ Анализа успеха у протеклом периоду и предузимање адекватних мера за
побољшање успеха
▪ Анализа резултата завршног испита из математике и физике
▪ Предлози задужења у оквиру 40-часовне радне недеље
▪ Извештај о раду Стручног већа
▪ Избор руководиоца и предлог програма рада већа за наредну школску годину

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ ученици осмог разреда

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ
Руководилац Стручног већа
Петар Стошић, професор историје
Време реализације

Садржај

Задужени за
реализацију

АВГУСТ

▪ Израда и усвајање програма рада Стручног већа
▪ Структура и распоред обавеза наставника у непосредном раду са ученицима
(педагошка норма наставника)
▪ Договор о изради глобалних и оперативних планова рада
▪ Израда плана писмених проверавања
▪ Задужења у оквиру слободних активности
▪ Договор о држању угледних часова

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

▪ Договор о заједничком дидактичко - методичком минимуму при изради припрема
за реализацију часова
▪ Договор о реализацији онлајн наставе

СЕПТЕМБАР

▪ Допунска настава, додатни рад и слободне активности
▪ Предлог за набавку наставних средстава и помагала
▪ Стручно усавршавање наставника

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ библиотекар

▪ Посета културно-историјским споменицима
▪ Уједначавање критеријума оцењивања ученика

ОКТОБАР

▪ Квалитет допунске наставе и додатног рада

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

▪ Посета сајму књига
▪ Припрема и организовање школског такмичења

ЈАНУАР

▪ Анализа стручног усавршавања
▪ Анализа рада већа у полугодишњем периоду
▪ Организовање припремне наставе за ученике осмог разреда за завршни испит
▪ Учешће на такмичењима

МАРТ

▪ Избор уџбеника, приручника и друге неопходне литературе за ученике за
наредну школску годину

▪ Извештаји са општинских, окружних и републичких такмичења и предлог
ученика за награђивање

МАЈ

▪ Предлог наставника за напредовање и стицање звања
▪ Сарадња са учитељима четвртог разреда (усклађивање рада и припрема
ученика за пети разред)
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▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ учитељи четвртог
разреда
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▪ Анализа успеха у протеклом периоду и предузимање адекватних мера за
побољшање успеха
▪ Анализа резултата завршног испита из географије и историје

ЈУН

▪ Предлози задужења у оквиру 40-часовне радне недеље
▪ Извештај о раду Стручног већа

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

▪ Избор руководиоца и предлог програма рада већа за наредну школску годину

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ
ВАСПИТАЊА, ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Руководилац Стручног већа
Јовица Савић, професор физичког и здравственог васпитања
Време реализације

Садржај

Задужени за
реализацију

▪ Израда и усвајање програма рада Стручног већа

АВГУСТ

▪ Структура и распоред обавеза наставника у непосредном раду са ученицима
(педагошка норма наставника)
▪ Договор о изради глобалних и оперативних планова рада

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа

▪ Задужења у оквиру слободних активности
▪ Договор о држању угледних часова
▪ Слободне активности ученика - секције

СЕПТЕМБАР

▪ Договор о заједничком дидактичко - методичком минимуму при изради припрема
за реализацију часова
▪ Договор о реализацији онлајн наставе
▪ Предлог за набавку наставних средстава и помагала
▪ Стручно усавршавање наставника

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ библиотекар

▪ Учешће у изради индивидуалних образовних планова
▪ Орагнизација јесењег кроса

ОКТОБАР

▪ Ликовна изложба дечјих радова: Слободна тема
▪ Уједначавање критеријума оцењивања ученика
▪ Посета сајму књига
▪ Естетско уређење школе
▪ Припрема поводом прославе Дана школе

ЈАНУАР

▪ Изложба ученичких радова поводом дана Светог Саве
▪ Учествовање на ликовним конкурсима
▪ Анализа стручног усавршавања

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ комисија за културну
делатност школе и
маркетинг

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ комисија за културну
делатност школе и
маркетинг

▪ Анализа рада већа у полугодишњем периоду
▪ Ликовна изложба дечјих радова

МАРТ

▪ Избор уџбеника, приручника и друге неопходне литературе за ученике за
наредну школску годину
▪ Припрема изложбе ликовних радова поводом Ускрса
▪ Организација пролећног кроса

МАЈ

▪ Предавање: Штетност дувана и дуванског дима за организам
▪ Предлог наставника за напредовање и стицање звања

▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ комисија за културну
делатност школе и
маркетинг
▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
▪ учитељи четвртог
разреда

▪ Предавање: Млади и алкохол

ЈУН

▪ Извештаји са општинских, окружних и републичких такмичења и предлог
ученика за награђивање
▪ Предлози задужења у оквиру 40-часовне радне недеље
▪ Извештај о раду Стручног већа
▪ Избор руководиоца и предлог програма рада већа за наредну школску годину
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▪ руководилац Стручног
већа
▪ чланови Стручног већа
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ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки колегијум чине руководиоци Стручних већа и представник стручних сарадника, а радом
руководи – председава директор, односно помоћник директора. План и програм рада педагошког колегијума
заснован је на Закону о основама система образовања и васпитања чл.130. и 131. и усклађен је са планом и
програмом рада Наставничког већа. Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са
пословима директора из члана 126. став 4. тач. 1)-3) и тач. 5)-7) овог закона.
Руководилац педагошког колегијума:
Драган Димитријевић, директор школе
Време реализације

Садржај

Задужени за реализацију

СЕПТЕМБАР - ЈУН

▪ Стара се о осигурању квалитета и унапређивањуз образовноваспитног рада
▪ Стара се о остваривању Развојног плана школе
▪ Органиује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима
мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних
сарадника
▪ Разматра услове рада школе и ангажовање родитеља у
побољшавању услова рада
▪ Разматрарад секција и ученичких организација
▪ Планира стручно усавршавање наставника и стручних сарадника и
др.
▪ Учествује у доношењу индивидуалних образовних планова, а на
предлог тима за инклузивно образовање

▪ директор школе
▪ чланови педагошког
колегијума
▪ стручни активи за развојно
планирање и развој школског
програма
▪ тим за самовредновање
▪ представници ученичког
парламента и организација
ученика

Чланови Педагошког колегијума:
Драган Димитријевић, директор – руководилац, Горица Ковачевић, Слободанка Николић, Андријана
Николић, Данијела Стојчевски, Бобан Најдановић, Јовица Савић, Петар Стошић.

ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА
Педагог Горица Ковачевић

1.

Планирање и програмирање васпитно образовног рада

2.

Праћење и вредновање образовно – васпитног рада

3.

Рад са наставницима

4.

Рад са ученицима

5.

Рад са родитељима односно старатељима

6.

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем ученика
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Током школске године

Време

Садржај рада

Фонд чссова
Нед.

Год.

4

144

4

144

6

216

7

252

3

108

3

108
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7.I

Рад у стручним органима и тимовима

2

72

8.

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

1

36

9.

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

10

360

40

1440

Школска година

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Сарадници

Директор, наставници, одељењске старешине ,
руководиоци одељењских и стручнихвећа, тимова

1.Учествовање у изради школског, односно програма васпитног рада плана
самовредновања и развојног плана установе,
2.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),
3.Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради
обезбеђивања њиховог финансирања и примене,
4.Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања свих облика
васпитно-образовног рада,
5.Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских
активности, односно учешће у планирању излета,екскурзијапланирању
излета,екскурзија,
6.Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа
ученика, медијског представљања и слично,
7. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског,додатног
рада,плана рада одељењског старешине, секција
8.Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава,
9.Формирање одељења, распоређивање новопридозлих ученика и ученика
који су упућени да понове разред

Време
реализације

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

Динамика

Време
реализације

Сарадници

По потреби, свакодневно, у току године

Садржај

1. Систематско праћење и вредновање образовно – васпитног рада и
напредовања ученика;
2. Праћење реализације образовно - васпитног рада;
3. Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и
ефикасности нових организационих облика рада;
4.Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и
самовредновање различитих области и активности рада установе;
5.Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и
индивидуалног образовног плана;
6. Учествовање у раду комисија за проверу савладаности програма
увођења у посао наставника, стручног сарадника;
7.Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-образовне праксе
које реализује установа, научноистраживачка институција или стручно
друштво у циљу унапређивања васпитно-образовног рада;
8. Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за
побољшање школског успеха.
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Директор, наставници, одељењске
старешине , руководиоци одељењских и
стручнихвећа, тимова

Динамика

По потреби, свакодневно, у току године

Садржај

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

2.ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
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Време
реализације

Сарадници

Директор, наставници, одељењске старешине , руководиоци одељењских и
стручнихвећа, тимова

1.Пружање помоћи наставницима у конкретизовању и операционализовању
циљева и задатака образовно-васпитног рада;
2.Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета наставе
увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода и облика
рада ( уз проучавање програма и праћење стручне литературе);
3.Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију
општих и посебних стандарда;
4. Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања и умења;
5. Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавањеи израду
плана професионалног развоја и напредовања у струци;
6.Анализирање реализације праћених часова редовне наставе у школама и
других облика образовно васпитног рада којима је присуствовао и давање
предлога за њихово унапређење;
7. Праћење вођења педагошке документације наставника;
8.Инацирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу
различитих метода , техника и инструмената оцењивања ученика;
9.Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима
је потребна додатна подршка (даровитим ученицима и ученицима са
тешкоћама у развоју);
10.Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених
група кроз развијање флексибилног става према културним разликама и
развијање интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака који
доприносе њиховом развоју;
11.Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на
реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности стручних
већа, тимова и комисија;
12. Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне
орјентације и каријерног вођења и унапређивање тога рада;
13.Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и угледних часова,
и примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива, стручним
скуповима и родитељским састанцима;
14. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног
рада, плана рада одељењског старешине и секција;
15. Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са релевантним
карактеристикама нових ученика;
19.Пружање помоћи наставницима у примени различитих техника и поступака
самоевалуације.

Динамика

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

Садржај

По потреби, свакодневно, у току године

3.РАД СА НАСТАВНИЦИМА
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4.РАД СА УЧЕНИЦИМА

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

Директор, наставници, одељењске старешине , руководиоци
одељењских и стручнихвећа, тимова

Време
реализације

Сарадници

Директор, наставници, одељењске старешине ,
руководиоци одељењских и стручнихвећа, тимова

Сарадници

Динамика

По потреби, свакодневно, у току године

1. Испитивање детета уписаног у основну школу;
2. Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим, врста и начин
ангажованости ученика);
3. Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред,
преласка ученика између школа;
4. Стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и пружање
помоћи и подршке;
5. Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и
других ученичких организација;
6. Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу
и понашању;
7. Рад на професионалној орјентацији ученика и каријерном вођењу;
8. Анализирање и предлагање мера за унапређивање ваннаставних
активности;
9. Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте и
активности стручних и невладиних организација;
10. Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности
за креативно и конструктивно коришћење слободног времена;
11. Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу
смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања
конфликта, популарисање здравих стилова живота;
12. Учествовање у изради педагошког профила ученика за ученике којима је
потребна додатна подршка и израда индивидуалног образовног плана;
13.Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и
помоћ у њиховој реализацији;
14. Учествовање у појачаном васпитном раду ученика који врше повреду
правила понашања у школи или се не придржавају одлука које доноси
директор школе и орган школе, неоправдано изостаје са наставе пет часова,
односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових
права.

Време
реализације

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

Динамика

По потреби, свакодневно, у току године

Садржај

5.РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Садржај

1.Организовање и учествовање на општим и групним родитељским
састанцима у вези сa организацијом и остваривањем образовно-васпитног
рада;
2.Припрема и реализација родитељских састанака,трибина,радионица са
стручним темама;
3.Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе
(настава, секције, предавања, пројекти,...) и партиципација у свим сегментима
рада установе;
4.Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са
текоћама у учењу, проблемима у понашању и развоју, професионалној
оријентацији
5.Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама,
протоколима о заштити ученика од занемаривања и злостављања и другим
документима од значаја за правилан развој ученика у циљу представљања
корака и начина поступања установе;
6. Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног
времена ученика;
7.Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о
деци;
8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисање 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 УЧЕНИКА
Сарадници

Директор, наставници, одељењске старешине ,
руководиоци одељењских и стручнихвећа, тимова

1.Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће
образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и
предлагање мера за унапређење;
2.Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних
тимова и комисија и редовна размена информација;
3.Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању
активности, изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о
раду школе;
4. Сарадња са директором на формирању одељења и расподели одељењских
старешинстава;
5.Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења
педагошке документације у установи;
6.Сарадња са директором на планирању активности у циљу јачања
наставничких и личних компетенција;
7.Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима ученика у координацији
активности у пружању подршке ученицима за које се доноси индивидуални
образовни план;
8. Сарадња са директором по питању приговора и жалби ученика и његових
родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања.

Време
реализације

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

Динамика

По потреби, свакодневно, у току године

Садржај

7.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
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Сарадници

Директор, наставници, одељењске
старешине , руководиоци одељењских и
стручнихвећа, тимова

1.Учествовање у раду наставничког већа (давањем саопштења,
информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и
других активности од значаја за васпитно-образовни рад и јачање
наставничких компетенција);
2. Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе
који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта.
Учествовање у раду педагошког колегијума и стручних актива за развојно
планирање и развој школског програма;
3.Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе.

Време
реализације

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

Динамика

По потреби, свакодневно, у току године

Садржај
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8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Сарадници

Директор, наставници, одељењске
старешине , руководиоци одељењских и
стручнихвећа, тимова

1.Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и
другим установама које доприносе остваривању циљева и задатака васпитнообразовног рада установе;
2.Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа;
3.Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских
односа породице, установе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја
деце;
4.Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и организација;
5.Учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу локалне самоуправе, које
се баве унапређивањем положаја деце и услова за раст и развој;
6. Сарадња са националном службом за запошљавање.

Време
реализације

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

Динамика

По потреби, свакодневно, у току године

Садржај

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

77

Сарадници

Директор, наставници, одељењске старешине ,
руководиоци одељењских и стручнихвећа, тимова

1.Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем
нивоу;
2.Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење
васпитних активности на нивоу установе;
3.Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним
плановима рада педагога;
4.Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи личне
податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога;
5.Стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне
литературе и периодике, праћењем информација од значаја за образовање и
васпитање на интернету; учествовањем у активностима струковног удружења
(Педагошко друштво Србије), Републичкој секцији педагога и психолога
Србије, Удружењу стручних сарадника и сарадника предшколских установа
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.

Време
реализације

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

Динамика

По потреби, свакодневно, у току године

Садржај
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ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА
Психолог Миљана Прокоповић
Време

Садржај рада

Фонд чссова
Нед.

Год.

Планирање и програмирање васпитно образовног рада

4

144

II

Праћење и вредновање образовно – васпитног рада

4

144

III

Рад са наставницима

6

216

IV

Рад са ученицима

7

252

V

Рад са родитељима односно старатељима

3

108

VI

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

3

108

VII

Рад у стручним органима и тимовима

2

72

VIII

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

1

36

IX

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

10

360

40

1440

Током школске године

I

Школска година

1.

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
Садржај

Динамика

1.Учетвовање у припреми развојног плана установе и шклског
програма,плана самовредновањљ,индивидуалног образовног
плана за ученике.
2.Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада
установе.
3.Учествовањеу припреми делова Годишњег плана рада школе
који се односи на планове и програме :подршке ученицима(рад
са ученицима којима је потребна посебна додатна образовна
подршка,рад са ученицима са изузетним
способностима;професионална орјентација ,превенција
болести зависности;промоција здравих стилова
живота);заштита ученика од насиља злостављања и
занемаривања,подизање квалитета знања и вештина
ученика,стручног усавршавања запослених,сарадње школе и
породице.
4.Учетвовању у избору и планирању реализације посебних и
специјализованих програма.
5.Учествовање у у осмишљавању и изради акционих планова и
предлога пројеката који могу допринети унапређивању
васпитања и образовања у сколи ,конкурисању ради
обезбеђивања њиховог финансирања и учествовања у њиховој
реализацији.
6.Учествовање у избору ученика у школи.
7.Припремање плана посете психолога часовима у школи.
8.Припремање годишњег програма рада и месечних планова
рада психол
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По потреби,
свакодневно,у
току године

Време
реализације

VIII, IX, X, XI,
XII, I, II, III, IV,
V, VI, VII

Сарадници

Директор,
наставници,
одељенске
старешине,
руководиоци
одељенских и
стручних већа,
тимова
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Годишњи план рада 2021/22.

2.ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНОГ-ВАСПИТНОГ , ОДНОСНО ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА
Време
Садржај
Динамика
Сарадници
реализације
1.Учествовање у праћењу и вредновању васпитнообразовног,односно образовно васпитног рада установе и
предлагању мере за побољшање ефикасности ,економичности
и успешности установе у задовољавању образовних и
развојних потреба ученика.
2.Учествовање у континуираном праћењу и вредновању
остварености општих и посебних стандарда постигнућа
Директори,
спровођењем квалитетних анализа постигнућа ученика.
наставници,
3.Учествовање у праћењу и вредновању ефеката иновативних
одењенске
По потреби,
VIII, IX, X, XI,
активности и пројеката и вредновању огледа који се спроводе у
старешине,
свакодневно,у
XII, I, II, III, IV,
школи.
руководиоци
току године
V, VI, VII
4.Учешће у изради годишњег извештаја о раду стручних органа
одељенских и
и тимова ,стручног усавршавања ,превентивних програма ,рада
стручних већа,
психолошко-педагошке службе,сарадња са породицом
тимова
,сарадња са друштвеном средином.
5.Иницирање различитих истраживања ради унапређивања
образовног-васпитног рада установеи остваривање послова
дефинисаних овим правилником.
6.Учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру
самовредновања рада школе.

3.РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Садржај

Динамика

1.Пружање подршке наставницима у планирању и реализацији
непоссредног образовниг-васпитног рада са ученицима,у
области прилагођавања рада образовно-васпитним потребама
ученика,избора и примена различизих техника
учења,ефикасног управљања процесом учења,избора
поступака посматрања и праћења напредовања деце у учењу и
развоју,вредновања ученичких постигнућа ,стварање
подтицајне атмосвере у групи,односно на часу ,развијања
комуникације и демократских односа у групи,односно у
одељењу.
2.Пружање подршке јачању наставничких компетенција у
областима:комуникација и сарадња ,конструктивно решавање
решавање и проблема ,пдршку развоја личности
детета,односно ученика ,подучавања и учења ,организација
средине .
3.Упознавање наставника са психолошким принципима
успешног процеса учења ,групне динамике социјалне
интеракције ,природом мотивације за учење,методама за
подстицање различитих врста интелигенције ,стиловима и
облицима учења ,стратегијама учења и мотивисања за учење.
4.Саветовање наставника у индивидуализацији васпитно образовног рада,односно наставе на основу уочених пореба
,интересовања и способности деце ,односно психолошке
процене индивидуалних карактеристика
ученика(способности,мотивације,особина личности)и
остварености образовних постигнућа у школи.
5.Пружање подршке наставницима за рад са децом,односно
ученицима којима је потребна додатна образовна
подршка.Тимско израђивање педагошког профила ученика у
сарадњи са наставницима и родитељима.
6.Оснаживање нааставника за рад са ученицима изузетних
способност(талентовани и обдарени)кроз упознавање са са
карактеристикама тих ученика(способности,мотивација,стил
учења,интересовања,вредности,особине личности)и
предлагању поступака који доприносе њиховом даљем развоју.
7.Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих
друштвених група кроз упознавање са карактеристикама тих
ученика,развијање флексибилног става према културним
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разликама и развијање интеркултуралне осетљивости и
предлагање поступака који доприносе њиховом развоју.
8.Пружање подршке наставницима у раду са ученицима ког
којих је утрђен психолошки узрок неуспеха у
достизању захтева образовних стандарда као и појава
неадаптивних одлика понашања и предлагању мера за њихово
превазилажење.
9.Оснаживање наставника да препознају
способности,интересовања и склонсти ученика кој су у
функцији развоја професионалне каријере ученика.
10.Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу
дечијех,ученичког колектива,указивање на психолошке узроке
поремећаја инерперсоналних односа у групама,односно
одељењским заједницама и предлагање мера за њихово
превазилажење.
11.Пужање подршке наставницима у раду са родитељима
односно старатељима.
12.Саветодавни рад са наставницима,давањем повратних
информација о посећеној активност,часуи предлагање мера за
унапрђење.
13.Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово
подстицање на реализацију заједничких задатака,кроз
координацију активности стручних већа,тимова и комисија.
14.Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни
рад са приправницима у процесу увођења у посао и
лиценцирање.Менторски рад са психолозима приправницима у
процесу увођења у посао и лиценцирања.
15.Усмеравање наставника у креирању плана стручног
усавршавања и њиховог професионалног развоја.
4.РАД СА УЧЕНИЦИМА
Садржај

Динамика

1.Учешче у праћењу ученика у учењу.
2.Испитивање дететета уписаног у основну школу процесом
интелектуалног,когнитивног ,емоционалног и социјалног
статуса ради давања препоруке за даљи рад.Проевера
спремности за полазак у школу детета старости од шест до
шест и по година.
3.Учешће у структуирањуваспитних група,одељења првог и по
потреби других разреда.
4.Испитивање општих и посебних способности,особина
личности,когнитивног стила,мотивације за школско
учење,професионалних опредељења ,вредносних орјентацијаи
ставова,групне динамике одељења и статуса појединца у
групи,психолошких чинилаца успеха и напредовања ученика и
одељења,применом стандардизованих психолошких мерних
инструмента и процедура ,као и других инструмената и процене
ради добијања релевантних података за реализацију
непосредног рада са ученицима и других послова у раду са
наставницима,родитељима,институцијама.
5.Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају
потешкоће у учењу,развојне,емоционалне и социјалне
тешкоће,проблеме прилагођавања,проблеме понашања.
6.Пружање подршке ученицима који се школују по
индивидуализираној настави и индивидуалном образовном
плану.
7.Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених
група.
8.Индентификовање ученика са изузетним способностима
(даровити и талентовани)и пружање подршке таквим
ученицима за њихов даљи развој.Учествовање у процени
могућности за убзано школовање ученика са изузетним
способностима.
9.Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција
,ставова и вредности потребних за живот у савременом
друштву,стратегије учења и мотивације за учења ,вештине
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самосталног учења ,концепт целоживотног учења ,социјалне
вештине (ненасилна комуникација,конструктивно решавање
проблема,интеркултурална комуникација и уважавање
различитости)здрави стилови живота ,вештине доношења
одлуке у друго.
10.Подршка развоју професионалне каријере ученика
професионалним нформисањем и саветовањем .
11.Пружање подршке ученицима активизму и партиципацији у
школском животу.
12.Пружање подршке ученицима ,групи,одељењу у
акцидентним кризама.
13.Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који
врши повреду правила понашања у школи или се не
придржавају одлука директора и органа школе,неоправдано
изостану са наставе ппет часова,односно који својим
понашањем друге у остваривању њихових права.
5.РАД СА РОДИТЕЉИМА ,ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Садржај

Динамика

1.Прикупљање података од родитеља,односно старатеља који
су значајни за упознавање ученика и праћење његовог развоја.
2.Саветодавни рад са родитељима односно старатељима
ученика који имају различите тешкоће у развоју ,учењу и
понашању.
3.Подршка јачању родитељских васпитних компетенција
,нарочито информисања о психолошким карактеристикама
њихове деце у оквиру индивидуалних консултација и облика
групног психолошког образовања родитеља.
4.Саветодавни рад и усмеравање родитеља ,односно
старатеља чија деца врсе повреду правила понашања у школи
у којима је одређен појачан васпитни рад.
5.Сарадња са родитељима ученика који се школују по
индивидуалном плану.
6.Оснаживање родитеља односно старатеља да препознају
карактеристике своје деце који указују на њихове изузетне
способности и сарадњи на пружању подршке у проналажењу
различитих могућности подстицања и усмеравања њиховог
општег и професионалног развоја.
7.Учествовање у реализацији програма сарадње установе са
родитељима односно старатељима ученика
(општи,групни,односно одељенски родитељски састанци и др).
8.Сарадања са саветом родитеља ,по потреби ,информисањем
родитеља и давање предлога по питању који се разматрају на
савету.
9.Пружање психолошке помоћи родитељима,односно
старатељима чија су деца у акцидентној кризи.
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6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ
ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА
Садржај

Динамика

1.Сарадња са директором и стручним сарадницима на
пословима који се тичу обезбеђивања ефикасности
,економичности и флексибилности образовно-васпитног рада
установе,распоредом рада наставника,менора,поделом
одељенског старешинства.
2.Сарадња са директором и стручним сарадницима на
припреми докумената установе,прегледа,извештаја и анализа.
3.Срадња са директором и стучним сарадницима у
организовању трибина ,предавања ,радионица за
ученике,запослене,родитеље.
4.Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и
реализацији разних облика стручног усавршавања
(предавања,радионица,,прикази стручних чланова),за
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наставнике у оквиру установа.
5.Сарадња са директором и педагогом по питању приговора и
жалби ученика и његових родитеља ,односно старатеља на
оцени из предмета и владања.
6.Учествовање у раду комисије за проверу савладаности за
увођење у посао наставника и стручних сарадника.
7.Редовна размена,планирање и усаглашавање заједничких
послова са другим стручним сарадницима у установи.
8.Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцем
детета,прузање подршке ученицима који се школују по
индивидуалном образовном плану.
7.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Садржај

Динамика

1..Учествовање у раду васпитног-образовног,односно
наставничког,односно
педагошког већа(давањем саопштења ,информисањем о
резултатимаобављених анализа,прегледа истраживања и дугих
активности од значаја за образовно –васпитни рад и јачање
наставничких компетенција).
2.Учествовање у раду тимова установе који се образују ради
остваривања одређеног задатка програма или пројекта.
3.Учествовање у раду стручних актива за развојно планирање и
развој предшколског,односно школског програма и педагошког
колегијума.
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8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА, И ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Садржај

Динамика

1.Сарадња са образовним ,здравственим ,социјалним и другим
институцијама значајним за остваривање циљева образовноваспитног рада ученика 2.Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном
средином за остваривање циљева образовно-васпитног рада и
добробити ученика.
3.Учествовање у раду стручних удружења ,њихових
органа,комисија,одбора.
4.Сарадња са психолозима који раде у другим
установама,институцијама,организацијама,удружењима од
значаја за остваривање образовно- васпитног рада и
добробити ученика: национална служба за запошљавање
,центар за социјални рад ,домови здравља,заводи за
вредновање и унапређење образовно-васпитног рада.
1.Сарадња са образовним ,здравственим ,социјалним и другим
институцијама значајним за остваривање циљева образовноваспитног рада ученика 2.Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном
средином за остваривање циљева образовно-васпитног рада и
добробити ученика.
3.Учествовање у раду стручних удружења ,њихових
органа,комисија,одбора.
4.Сарадња са психолозима који раде у другим
установама,институцијама,организацијама,удружењима од
значаја за остваривање образовно- васпитног рада и
добробити ученика: национална служба за запошљавање
,центар за социјални рад ,домови здравља,заводи за
вредновање и унапређење образовно-васпитног рада.
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9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Садржај

Динамика

1.Вођење евиденције о сопственом раду у следећој
документацији :дневник рада психолога и психолошки
досије(картон) ученика.
2.Вођење евиденције о извршеним анализама,истраживањима
,психолошким тестирањима ,посећеним активностима односно
часовима.
3.Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом
и оперативним програмом рада психолога.
4.Прикупљање и на одговарајући начин чување и жаштита
материјала који садрже личне податке о ученицима.
5.Сручно се усавршава праћем стручне литературе и
периодике,учествовањем у активностима струковног
удружења(Друштво психолога Србије,секције психолога у
образовању)похађањем акредитованих семинара,похађањем
симпозијума,конгреса и других стручних скупова,разменим
искуства и сарадњом са другим психолозима у образовању.
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ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА
Библиотекар Данијела Димотријевић
Садржај рада

Време

Фонд часова
Нед.

Год.

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада

2

88

2.

Праћање и вредновање образовно-васпитног рада

3

132

3.

Сарадња са наставницима

5

220

4.

Рад са ученицима

15

660

5.

Рад са родитељима , односно старатељима

1

44

6.

Рад са директором и стручним сарадницима

2

88

7.

Рад у стручним органима и тимовима

1

44

8.

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

1

44

9.

Вођење дикументације, припреме за рад и стручно усавршавање

10

440

40

1760

Укупно часова
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1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Сарадници

Директор, наставници, одељењске
старешине , руководиоци одељењских и
стручнихвећа, тимова

1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за
ученике, наставнике и стручне сараднике,
2. Израда годишњег, месечних и оперативних планова,
3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци,
4. Израда програма рада библиотечке секције, драмске секције
5. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе
потребне за реализацију наставе и образовно–васпитног рада.
6. Систематско информисање ученика и запослених о новим књигама,
листовима,
часописима;
7. Припремање паноа и тематских изложби о појединим
издањима, ауторима, акцијама, јубилејима, важним данима и
догађајима и слично;

Време
реализације

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

Динамика

Време
реализације

Сарадници

По потреби, свакодневно, у току године

Садржај

1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада
установе,
2. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у
наставне планове и програме рада школе,
3. 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.),
4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно
проверене методе и резултата сопственог истраживачког рада,
5. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености
корисника развијањем критичког односа према различитим
информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности
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Директор, наставници, одељењске
старешине , руководиоци одељењских и
стручнихвећа, тимова

Динамика

По потреби, свакодневно, у току године

Садржај

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

2.ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

9. Радионице, предавања и трибине за ученике и наставнике у вези са
развијањем социјалних вештина и емоционалном и нтелигенцијом
(Комуникација, Толеранција, Људска и дечја права, Подршка, сарадња и
поштовање…).
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Време
реализације

Сарадници

Директор, наставници, одељењске старешине ,
руководиоци одељењских и стручнихвећа, тимова

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз
све облике образовно-васпитног рада,
2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално
коришћење разних извора информација,
3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској
библиотеци,
4. Тимски рад са наставницима у изради оперативних планова и
проналажењу информација за реализацију наставног плана и програма,
5. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде
лектире, и коришћења наставничко - сарадничког дела школске библиотеке,
6. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе,
7. Набавка и коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике,
8. 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,

Динамика

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

Садржај

По потреби, свакодневно, у току године

3. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.
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Време
реализације

Сарадници

Директор, наставници, одељењске старешине , руководиоци одељењских и стручнихвећа, тимова

1. Планирање активности у раду са ученицима,
2. Сређивање књига на полицама и естетско уређење библиотеке,
3. Упис ђака првака у библиотеку, упознавање са библиотеком полазника ПП
4. Сређивање ознака на полицама,
5. Упознавање ученика са радом библиотеке,
6. Упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и
оспособљавање за самостално коришћење књига, часописа,
енциклопедија...
7. Пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате теме,
8. Развијање позитивног односа према читању и важности разумевања
текста и упућивање ученика на истраживачке методе рада (употреба
лексикона, енциклопедија, речника и др.) као и омогућавање претраживања и
употребе свих извора за самостално коришћење,
9. Навикавање 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 својим 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.),
10. Пружање помоћи ученицама при избору литературе и некњижне грађе,
11. Подстицање интересовања за читање књига и коришћење библиотечке
грађе,
12. 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,
13. Подстицање код ученика развоја способност и проналажења,
анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и
ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија,
14. Радионице и предавања за ученике и наставнике у вези са развијањем
социјалних вештина и емоционалном и нтелигенцијом (Комуникација,
Толеранција, Људска и дечја права, Подршка, сарадња и поштовање…).
15. Помоћ ученицима у оспособљавању за решавање проблема,
повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању и
свакодневном животу,
16. Подстицање развоја мотивације за учење, оспособљавање за
самостално учење, учење и образовање током целог живота (препоручивање
текстова за читање и разговор о прочитаним текстовима),
17. Обележавање важних дана, догађаја, годишњица (Месец књига, Месец
школских библиотека, Дан писмености, Дан хране...),
18. Предавања за ученике и рад у радионицама (Здрав живот, Толеранција,
Дечја права, Комуникација, Писање писма...).

Динамика

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

Садржај

По потреби, свакодневно, у току године

4.РАД СА УЧЕНИЦИМА

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

5.РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Сарадници

Директор, наставници, одељењске старешине ,
руководиоци одељењских и стручнихвећа, тимова

1. Планирање културних садржаја за школску годину,
2. Ажурирање сајта школе, представљање наше школе ученицима других
школа,
3. Сарадња са школама у општини и Градском библиотеком у вези са
организовањем књижевних сусрета,
4. Сарадња са школским библиотекарима других школа и Градском
библиотеком у обележавању важних дана, годишњица, догађаја,
5. Припремање и организовање прославе важних годишњица у вези
са школом и локалном заједницом,
6. Организовање књижевних сусрета,
7. Промоција рада школске библиотеке и школског
библиотекара. Стручно усавршавање и остали послови,
8. Праћење педагошке литературе, периодике, стручних рецензија и
приказа,
9. Праћење стручне литературе и периодике из областиби блиотекарства,
10. Учествовање у семинарима и стручним саветовањима за школске
библиотекаре.

Време
реализације

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

Динамика

По потреби, свакодневно, у току године

Садржај

Време
реализације

Сарадници

1. Учествовање у припремању годишњег и развојног плана школе,
2. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и
директором школе у вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне
грађе,
3. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о
набавци нове стручне литературе за предмете, дидактичко-методичке и
педагошко-психолошке литературе,
4. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и
упућивање на критички и креативни однос ученика приликом коришћења
извора,
5. 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,
6. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску
библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни сарадници,
7. Припремање и организовање културних активности школе (књижевне
трибине, 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”, „Дечја недеља”, „Дан писмености”,
„Дан матерњег језика”, Јубилеј школских библиотека и школских
библиотекара и др.),
8. Учешће у припремању прилога за сајт школе,
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Директор, наставници, одељењске старешине , руководиоци
одељењских и стручнихвећа, тимова

Динамика

По потреби, свакодневно, у току године

Садржај

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

7.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Сарадници

Директор, наставници,
одељењске старешине ,
руководиоци одељењских и
стручнихвећа, тимова

1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана
школе и школског програма,на реализацији наставе засноване на
истраживању – пројектне наставе
2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора,
3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања
средстава за обнову књижног фонда,
4. Присуство седницама стручних већа у школи,
5. Присуство седницама наставничког већа.

Време
реализације

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI,
VII

Динамика

По потреби, свакодневно, у току
године

Садржај

8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
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Сарадници

Директор, наставници, одељењске
старешине , руководиоци одељењских и
стручнихвећа, тимова

1. Сарадња са другим школама, школском, народном и другим
библиотекама на територији локалне самоуправе, управног округа и
Републике Србије по питању размене и међубиблиотечке позајмице,
2. Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада
библиотеке и школе,
3. Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама
(новинско- издавачким предузећима, радио-телевизијским 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),
4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и
других стручних друштава у локалној самоуправи и Републици
Србији.

Време
реализације

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V VI, VII

Динамика

По потреби, свакодневно, у току гдине

Садржај

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Сарадници

Директор, наставници, одељењске
старешине , руководиоци одељењских и
стручнихвећа, тимова

1. Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и
скупљања података у вези с наставним предметима и стручно-методичким
образовањем и усавршавањем наставника и сарадника, вођење збирки и
посебних фондова
2. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци,
3. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског
библиотекара – анализа и вредновање рада школске библиотеке у току
школске године,
4. Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим
скуповима на којима узимају учешће и школски библиотекари.
5. Израда статистике коришћења фонда (месечна и годишња);
6. Остваривање стручних послова (инвентарисање, сигнирање...);
7. Израда извештаја о раду школске библиотеке и библиотекара, анализа и
(само)вредновање рада.

Време
реализације

VIII ,IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, V, VI, VII

Динамика

По потреби, свакодневно, у току годин

Садржај

ПЛАНОВИ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ
У школи се изучавају обавезни предмети и изборни програми и активности прописани планом и
програмом наставе и учења према Школском програму у складу са Законом.
Сваки наставник разредне и предметне наставе израђује глобалне и оперативне планове рада које
предају директору школе и они чини саставни део Годишњег плана рада.

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
У школи се изучавају обавезни предмети прописани планом и програмом наставе и учења према
Школском програму у складу са Законом.
Сваки наставник разредне и предметне наставе израђује глобалне и оперативне планове рада које
предају директору школе и они чини саставни део Годишњег плана рада.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ
У школи се изучава изборни програм прописан планом и програмом наставе и учења према Школском
програму у складу са Законом. Ученици бирају један предмет, Грађанско васпитање или Верску наставу и
изучавају га до краја цилкуса. Ученици бирају други страни језик у петом разреду и изучавају га до краја
циклуса.
Сваки наставник разредне и предметне наставе израђује глобалне и оперативне планове рада које
предају директору школе и они чини саставни део Годишњег плана рада.

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада.
Ученици обавезно бирају једну активност са листе од три слободне наставне активности које школа нуди.
Сваки задужени наставник разредне и предметне наставе израђује глобалне и оперативне планове
рада које предају директору школе и они чини саставни део Годишњег плана рада.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне и друге
активности у складу са ресурсима школе.
Сваки задужени наставник разредне и предметне наставе израђује глобалне и оперативне планове
рада које предају директору школе и они чини саставни део Годишњег плана рада.
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ПЛАН РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Непосредан васпитно-образовни циљ ученичких ваннаставних активности јесте да допринесу развоју
личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и личном плану.
Задаци ваннаставних активности су:
▪ проширење и продубљивање као и стицање нових знања и умења, а према интересовањима
ученика
▪ задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање њихових склоности
▪ способности и интересовања и подстицање професионалног развоја
▪ мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад
▪ омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације, као и других услова да самостално
користе слободно време и организују духовни, културни и друштвени живот у средини у којој живе и раде.
Ваннаставних активности су многобројне и разноврсне и омогућавају укључивање сваког ученика у
поједине облике рада.
Сваки задужени наставник разредне и предметне наставе израђује глобалне и оперативне планове
рада које предају директору школе и они чини саставни део Годишњег плана рада.

ПЛАН И ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Назив ваннаставне
активности
Литерарна секција

Драмска и
рецитаторска
секција

Библиотечка секција

Историјска секција

Саобраћајна секција

Моделарство

Активности
▪ Писање кратких литерарних
форми, прикупљање и избор
радова за учешће на конкурсима
▪ Глума, сценско изражавање,
учествовање у приредбама и
културним активностима школе...
▪ Организовање приредбе, учешће
на такмичењима и пригодним
свечаностима
▪ Обрада књижевне грађе
▪ Упознавање са књижевном грађом
▪ Књижевне вечери
▪ Проучавање историјских догађаја
и личности,израда
албума,карата,прибављање
литературе о крају...
▪ Учење о правилима саобраћаја,
практична вожња бицикла...
▪ Изложба макета кућа, школе,
авиона, прављење етно кутка...

Фудбалска секција
(девојчице)

▪ Учење о правилима фудбала,
учешће на спортским
такмичењима...
▪ Учење о правилима фудбала,
учешће на спортским
такмичењима...

Кошаркашка секција
(дечаци)

▪ Учење о правилима кошарке,
учешће на спортским
такмичењима...

Фудбалска секција
(дечаци)
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Задужени за
реализацију

Време
реализације

Николић Андријана

Током школске
године

Николић Андријана

Током школске
године

Димитријевић
Данијела

Током школске
године

Стошић Петар

Током школске
године

Ристић Зоран
Горан Илић

Током школске
године

Ристић Зоран

Током школске
године

Савић Јовица

Током школске
године

Марковић Милан

Током школске
године

Марковић Милан

Током школске
године
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Одбојкашка секција
(девојчице)

▪ Учење о правилима одбојке,
учешће на спортским
такмичењима...

Секција грађанског
васпитања

Информатичка
секција

Секција верске
настава

Хор

Годишњи план рада 2021/22.

Савић Јовица

Током школске
године

▪ Израда паноа, пројеката, израда
фотографија ученика и наставника,
украшавање школе, организовање
другарске вечери...

Додић Ђорђевић
Маја

Током школске
године

▪ Припрема ученика за такмичење
из програмирања, одржавање
школске web странице, израда
PowerPointпрезентације школе,
праћење дешавања у свету
информатике

Трајковић Миљан

Током школске
године

Станковић Велибор

Током школске
године

▪ Разговори о верским темама,
посете манастирима, израда паноа
поводом великих хришћанских
празника
▪ Учествовање у приредбама и
културним активностима школе...
▪ Организовање приредбе, учешће
на такмичењима и пригодним
свечаностима

Стојковић Славиша

Током школске
године

Задужења наставника за реализацију ваннаставних активности приказана у следећој табели:
Редни
број

Назив ваннаставне активности

Годишњи
фонд

Задужени наставници

Разред

1.

Литерарна секција

36

Николић Андријана

V до VIII

2.

Драмскa и
рецитаторска секција

72

Николић Андријана

V до VIII

3.

Библиотечка секција

36

Димитријевић Данијела

I до VIII

4.

Историјска секција

36

Стошић Петар

V до VIII

5.

Саобраћајна секција

36 + 36

Ристић Зоран, Илић Горан

V до VIII

6.

Моделарство

36

Ристић Зоран

V до VIII

7.

Фудбалска секција - дечаци

72

Савић Јовица

V до VIII

8.

Фудбалска секција - девојчице

72

Марковић Милан

V до VIII

9.

Кошаркашка секција - дечаци

18

Милан Марковић

V до VIII

10.

Одбојкашка секција - девојчице

18

Савић Јовица

V до VIII

11.

Секција грађанског в.

72

Додић Ђорђевић Маја

V до VIII

12.

Информатичка секција

36

Трајковић Миљан

V до VIII

13.

Секција верске наставе

72

Станковић Велибор

V до VIII

14.

Хор

54

Стојковић Славиша

V до VIII

ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљеви допунске наставе су усвајање наставних садржаја које ученици нису усвојили током редовне
наставе, пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању, пружање помоћи
ученицима који су због болести били оправдано одсутни.
Допунска настава се организује за ученике који из објективних разлога не постижу задовољавајуће
резултате у неком од програмско-тематских подручја у редовној настави.
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Зависно од утврђених недостатака у постизању исхода учења, као и узрока заостајања, наставник
формира одговарајуће групе с којима организује допунску наставу (на пример: група ученика с недовољним
знањем одређених садржаја; група ученика који нису савладали неки од предвиђених елемената; група
ученика са артикулационим проблемима, итд.). На основу претходног испитивања тешкоћа и узрока, за сваку
групу се ствара посебан, одговарајући план рада, чијим ће се савладавањем отклонити испољени недостаци
у циљу остваривања исхода учења. Допунска настава претпоставља и специфичне облике у савладавању
одређених програмских садржаја (индивидуализација наставе - полупрограмираним и програмираним
секвенцама, наставним листићима; предавањима с друкчијим - очигледнијим примерима; посебни групни и
индивидуални задаци и др.). Нарочито треба водити рачуна о одмерености захтева, као и о стимулисању
ученика за показане резултате (похвале, награде, позитивна оцена).
Допунска настава се организује током целе школске године, односно одмах чим се уоче тешкоће
појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу или отклони недостатак,
ученик престаје с допунском наставом ван редовне наставе. Током даље редовне наставе такве ученике не
треба испуштати из вида, односно - диференцирањем редовне наставе - омогућити ученицима да градиво
савладају на редовним часовима.
Садржаји програма за реализацију допунске наставе биће дефинисани тематскимм и оперативним
плановима рада наставника, а на основу утврђених тешкоћа у постизању исхода учења.
Задужења учитеља и наставника у оквиру допунске наставе дата су у у табели на страни 19,20 и 21.
Сваки заужени наставник разредне и предметне наставе израђује глобалне и оперативне планове рада
које предају директору школе и они чини саставни део Годишњег плана рада.

ДОДАТНА НАСТАВА
Циљ додатне наставе је проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе, усмеравање
ученика на самостални истраживачки рад, развијање критичности и логичког мишљења.
Додатна настава биће организована из различитих наставних предмета током целе школске године за
ученике надпросечних способности и посебних интересовања, односно за продубљивање и проширивање
знања из свих или само појединих програмско – тематских подручја редовне наставе. То су они ученици чија
се знања, интересовања и даровитост изразитије испољавају. Ученици се самостално опредељују за додатну
наставу - без присиљавања. Улога наставника је у подстицању, окупљању, ангажовању ученика и пружању
додатне подршке.
Садржаји програма за реализацију додатне наставе биће дефинисани тематским и оперативним
плановима рада наставника. При изради садржаја програма треба узети у обзир и интересовања ученика..
Задужења учитеља и наставника у оквиру додатне наставе дата су у у табели на страни 19,20 и 21.
Сваки задужени наставник разредне и предметне наставе израђује глобалне и оперативне планове
рада које предају директору школе и они чини саставни део Годишњег плана рада.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА
Припремна настава се реализује за ученике који полажу поправни испит и биће организована у трајању
од 5 дана (по 2 часа дневно) из сваког предмета од V до VIII разреда за ученике који су упућени на поправни
испит.
Према плану организоваће се припремна настава из српског језика и књижевности, математике,
биологије, географије, историје, физике и хемије за ученике VIII разреда у циљу припремања ученика за
завршни испит у току другог полугодишта.

ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
Детаљне – глобалне и оперативне планове рада одељењског старешине сачиниле су одељењске
старешине током августа 2021.године и представљају саставни део овог Годишњег плана рада, а као прилог
налазе се у разредној књизи сваког одељења и канцеларији педагога школе.
Час одељењског старешине је обавезна активност одељењског старешине и то од првогдоседмог
разреда 36 часова, а у осмом разреду 34 часа годишње.
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Одељењски старешина је индивидуални стручни орган, односно педагошки руководилац одељења,
који руководи радом у одељењу са наглашеном организацијом, административном и педагошком улогом.
Све своје функције одељењски старешина остварује јединствено координирајући рад и сарадњу свих
ученика и чинилаца васпитног рада у једном одељењу.
Рад одељењског старешине обухвата:
У односу на ученика-појединца:
▪ Пријем и помоћ у адаптацији на школску средину
▪ Прикупљање релевантних података о ученику (од родитеља, учитеља, педагога, психолога, лекара,
наставника)
▪ Систематично бележење података о развоју и школском напредовању ученика
▪ Посматрање понашања ученика у школи и ваншколским ситуацијама
▪ Саветодавни рад у решавању школских проблема
▪ Примена мотивационих васпитних средстава у подстицању позитивног и осујећењу негативног
понашања
▪ Решавање конкретних проблема ученика из одељења
▪ Брига о здравственом стању и физичком развоју ученика
▪ Интензивна сарадња са стручном службом ради подстицања активности са даровитнм ученицима и
брига о ученицима који теже прате наставу и ученицима са проблемима у понашању
▪ Израда анализе успеха ученика
У односу на одељенску заједницу:
▪ Подстицање одељенске заједнице у креирању програма рада одељењске заједнице
▪ Помоћ у организовању одељењске заједннце.
▪ Изграђивање имиџа одељењске заједнице (амблем, симбол, име) и осећања припадности
▪ Реализовање одређених програма рада са одељењском заједницом
▪ Активност на стварању здравог језгра одељења
▪ Укључиваље одељења у шире активности школе
▪ Организовање екскурзија и излета
▪ Усмеравање ученика у друштвено окружење (библиотеке, клубове, центре и др.)
У односу на родитеље:
▪ Упознавање родитеља и прикупљање података неопходних за сарадњу са породицом
▪ Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање и школу њиховог
детета
▪ Организовање родитељских састанака (одељенских и групних) - тематских, редовних, ванредних
▪ Подстицање родитеља на индивидуалне контакте са одељењским старешином и наставницима
▪ Упућивање родитеља у педагошко-психолошко образовање ("Школа за родитеље", "Умеће
родитељства" - избор популарне литературе)
▪ Информисање родитеља о важним активностима школе
▪ Организовање заједничких разговора са наставницима и родитељима
У односу на стручне органе:
▪ Учешће у изради годишњег програма рада школе
▪ Израда програма рада одељењског старешине
▪ Остваривање увида у редовност наставе
▪ Брига и решавање ситуација оптерећености ученика (контролне вежбе, тестови, писмени задаци,
графички радови и др.)
▪ Сарадња са наставницима у вези са избором ученика за такмичења
▪ Размена мишљења и усаглашавање ставова са наставницима у доношењу одлука о изрицању
васпитно-дисциплинских мера
▪ Учешће у идентификацији ученика за додатни рад и допунску наставу
▪ Планирање, вођење и извештавање о раду одељењских већа
▪ Стручно усавршавање у оквиру одељењског и наставничког већа која ће се односити на улогу и рад
одељењског старешине у односу на педагошку документацију:
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▪ Сарадња са директором школе и стручним сарадницима на плану уједначавања вођења педагошке
документације
▪ Ажурно и прецизно вођење Елекронског дненика и Матичне књиге
▪ Савесно, прецизно и садржајно вођење записника са састанка одељењских већа и родитељских
састанака.
Рад на часовима биће заснован на уважавању узраста ученика, различитости код ученика у погледу
њиховог знања, искуства и способности, док су садржаји из здравственог васпитања регулисани одређеним
правилницима.
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА I РАЗРЕД
Редни
број

Време
реализац.

1.

Септембар

2.

Септембар

3.

Септембар

Наше обавезе и дужности (учење као најважнији задатак)

Oдељ. старешина

4.

Септембар

Један мој дан

Oдељ. старешина

5.

Септембар

Организација дана (израда колаж-постера)

Oдељ. старешина

6.

Октобар

Дечја недеља – Пријем у Дечји савез, дрво генерације

7.

Октобар

Проблеми у учењу

8.

Октобар

Играње различитих улога везаних за рад људи (моји родитељи су по занимању...)

Oдељ. старешина

9.

Октобар

Упознај своје тело

Oдељ. старешина

10.

Новембар

Полне разлике између дечака идевојчица и брига родитеља о деци

Oдељ. старешина

11.

Новембар

Час је ваш

Oдељ. старешина

12.

Новембар

Наши резултата рада у првом наставном периоду

Oдељ. старешина

13.

Новембар

И ја растем

Oдељ. старешина

14.

Новембар

Видим, чујем, осећам

Oдељ. старешина

15.

Децембар

Како сам дошао на свет

Oдељ. старешина

16.

Децембар

Какав треба да буде прави друг?

Oдељ. старешина

17.

Децембар

Моје здравље

Oдељ. старешина

18.

Децембар

Ово занимање смо видели

Oдељ. старешина

19.

Децембар

Ко све брине о мом здрављу

Oдељ. старешина

20.

Јануар

Наши резултати рада на крају првог полугодишта

Oдељ. старешина,

21.

Фебруар

Света Сава - Дан духовности. Шта знам о светом Сави?

Oдељ. старешина

22.

Фебруар

Шта се ради у дому здравља и болници

Oдељ. старешина

23.

Фебруар

Родила нас мајка (пано)

Oдељ. старешина

24.

Март

Тражим помоћ и помажем

Oдељ. старешина

25.

Март

Однос према вршњацима и одраслима

Oдељ. старешина

26.

Март

Лична хигајена

Oдељ. старешина

27.

Март

Хигијена простора

Oдељ. старешина

28.

Март

Мој кутак – моја соба

Oдељ. старешина

29.

Април

Наши резултатм рада после трећег наставног периода

Oдељ. старешина

30.

Април

Којим се занимањима баве људи у мом суседству

Oдељ. старешина

31.

Април

Правилна исхрана

Oдељ. старешина

32.

Мај

Заједно за столом (правила понашања)

Oдељ. старешина

33.

Мај

Обележавање Дана демократске културе

Oдељ. старешина

34.

Мај

Час је ваш

Oдељ. старешина

35.

Мај

Научили смо у првом разреду

Oдељ. старешина

36.

Јун

Како провести летњи распуст?

Oдељ. старешина

Садржај рада
Ученици смо првог разреда.
Шта нас очекује у колеквном животу и раду?
Како ћемо се понашати у школи? Упознавање са кућним редом школе и
правилима рада; упознавање са Протоколом о заштити од насиља и заштити од
дискриминације; школски живот у доба пандемије вируса ковид 19 (мере заштитеодговорно понашање)
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА II РАЗРЕД
Редни
број

Време
реализац.

1.

Септембар

Ученици смо другог разреда

Oдељ. старешина

2.

Септембар

Наше обавезе и дужности(учење- најважнији задатак)

Oдељ. старешина

3.

Септембар

Понашање у школи(на часу, на одмору, у школском дворишту), упознавање са
Протоколом о заштити од насиља и заштити од дискриминације; школски живот у
доба пандемије вируса ковид 19 (мере заштите-одговорно понашање)

Oдељ. старешина

4.

Септембар

Зашто је важно бавити се спортом?

Oдељ. старешина

5.

Септембар

Израда дневног распореда коришћења времена

Oдељ. старешина

6.

Октобар

Дечја недеља

7.

Октобар

Проблеми у учењу

8.

Октобар

Пушења, алкохола и дрога су велики непријатељи по наше здравље

Oдељ. старешина

9.

Октобар

Час је ваш

Oдељ. старешина

10.

Новембар

Шта значи бити пажљив и како то показати?

Oдељ. старешина

11.

Новембар

Култура понашања у биоскопу, позоришту, рођендану...

Oдељ. старешина

12.

Новембар

Наше прве оцене

Oдељ. старешина

13.

Новембар

Чиме се баве људи у нашем крају?

Oдељ. старешина

14.

Новембар

Однос према особама супротног пола

Oдељ. старешина

15.

Децембар

Како чувамо школску имовину

Oдељ. старешина

16.

Децембар

Коришћење и организовање слободног времена

Oдељ. старешина

17.

Децембар

Час је ваш

Oдељ. старешина

18.

Децембар

Зимске радости- игре на снегу

Oдељ. старешина

19.

Децембар

Међусобни односи у одељењу и односи са другим одељењима (ненасилна
комуникација)

Oдељ. старешина

20.

Јануар

Наши резултати рада на крају првог полугодишта

Oдељ. старешина,
лекар

21.

Фебруар

Моја школа,, Свети Сава,, Светосавска недеља - Дан школе

Oдељ. старешина

22.

Фебруар

Игре занимања

Oдељ. старешина

23.

Фебруар

Пано: Мајка је мајка, најлепша бајка

Oдељ. старешина

24.

Март

Место и време учења

Oдељ. старешина

25.

Март

Проблеми у учењу

Oдељ. старешина

26.

Март

Култура одевања

Oдељ. старешина

27.

Март

Однос према одраслима(родитељима, рођацима, наставницима,...)

Oдељ. старешина

28.

Март

Дошло је пролеће-наша битка за здраву средину (улепшајмо
учионицу,двориште)

Oдељ. старешина

29.

Април

Наши резултати рада после трећег наставног периода

Oдељ. старешина

30.

Април

Агресивност и разни облици конфликата; Решавање проблема мирним путем

Oдељ. старешина

31.

Април

Болести школске деце – болести прљавих руку

Oдељ. старешина

32.

Мај

Обележавање Дана демократске културе

Oдељ. старешина

33.

Мај

Култура исхране

Oдељ. старешина

34.

Мај

Пано: Дан заштите природе

Oдељ. старешина

35.

Мај

Наши резултати рада на крају школске године

Oдељ. старешина

36.

Јун

Како провести летњи распуст?

Oдељ. старешина

Садржај рада

Реализатор

Oдељ. старешина
Педагог
Oдељ. старешина
Педагог
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА III РАЗРЕД
Редни
број

Време
реализац.

1.

Септембар

Ученици смо трећег разреда. Шта нас очекује у колектмвном животу и раду?

Oдељ. старешина

2.

Септембар

Наше обавезе и дужности (учење као најважнији задатак)

Oдељ. старешина

3.

Септембар

4.

Септембар

Понашање у школи (на часу, на одмору, у школском дворишту), упознавање са
Протоколом о заштити од насиља и заштити од дискриминације; школски живот у
доба пандемије вируса ковид 19 (мере заштите-одговорно понашање)
Како се заштитити од насиља на улици и школи и од кога потражити помоћ
(ризично понашање и како га избећи)

5.

Септембар

Значај наставе физичког васпитања за правилан раст иразвој

Oдељ. старешина
Педагог

6.

Октобар

Дечја недеља

Oдељ. старешина

7.

Октобар

Израда дневног распореда коришћења времена

Oдељ. старешина
Педагог

8.

Октобар

Проблеми у учењу

Oдељ. старешина

9.

Октобар

Час је ваш

Oдељ. старешина

10.

Новембар

Шта значи бити пажљив и како то показати

Oдељ. старешина

11.

Новембар

Физичке разлике између дечака и девојчице

Oдељ. старешина

12.

Новембар

Наши резултати рада у првом наставном периоду

Oдељ. старешина

13.

Новембар

Однос према особама супротног пола

Oдељ. старешина

14.

Новембар

Чиме се баве људи у нашем крају?

Oдељ. старешина

15.

Децембар

Култура понашања на разним местима и у различитим приликама (биоскоп,
рођендан, екскурзија...)

Oдељ. старешина

16.

Децембар

Часје ваш

Oдељ. старешина

17.

Децембар

Међусобни односи у одељењу и односи са другим одељењима – ненасилна
комуникација

Oдељ. старешина

18.

Децембар

Зимске радости - игре на снегу

Oдељ. старешина

19.

Децембар

Свети Сава – Шта знам о својој школи? Шта знам о светом Сави?

Oдељ. старешина

20.

Јануар

Наши резултати рада на крају првог полугодишта

Oдељ. старешина,
лекар

21.

Фебруар

Игре занимања

Oдељ. старешина

22.

Фебруар

Хигијена и здравље (чистоћа је пола здравља)

Oдељ. старешина

23.

Фебруар

Пано: Мајка је мајка, мајлепша бајка..

Oдељ. старешина

24.

Март

Проблеми у учењу

Oдељ. старешина

25.

Март

Исхрана

Oдељ. старешина

26.

Март

Лична хигајена (одговорно понашање према здрављу)

Oдељ. старешина

27.

Март

Час је ваш

Oдељ. старешина

28.

Март

Наши резултати рада после трећег наставног периода

Oдељ. старешина

29.

Април

Однос према одраслима - (родитељима, рођацима, наставницима...

Oдељ. старешина

30.

Април

Болести зависности. Боримо се против пушења, алкохола и дроге

Oдељ. старешина

31.

Април

Агресивност и разни облици конфликта и како их избећи

Oдељ. старешина

32.

Мај

Повреде и стања у којима је могуће указати прву помоћ

Oдељ. старешина

33.

Мај

Како помоћи старим особама?

Oдељ. старешина

34.

Мај

Час је ваш

Oдељ. старешина

35.

Мај

Наши резултати рада на крају школске године

Oдељ. старешина

36.

Јун

Како провести летњи распуст?

Oдељ. старешина

Садржај рада
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА IV РАЗРЕД
Редни
број

Време
реализац.

1.

Септембар

Конституисање одељењске заједнице ученика

Oдељ. старешина

2.

Септембар

Ми смо најстарији ученици у нижим разредима - бирамо одбор од пет чланова

Oдељ. старешина

3.

Септембар

Прикупљање података о социјалним приликама ученика. Упознавање са
Протоколом о заштити од насиља и заштити од дискриминације; школски
живот у доба пандемије вируса ковид 19 (мере заштите-одговорно понашање)

ОС ,Педагог

4.

Септембар

Хајде да заједно уредимо учионицу

Oдељ. старешина

5.

Септембар

Безбедност деце у саобраћају

ОС, предавач из ПУ

6.

Октобар

Дечја недеља

ОС ,Педагог

7.

Октобар

Мој радни дан-рационално коришћење слободног времена

ОС ,Педагог

8.

Октобар

Пубертет-радост, развој тела, општа хигијена и интересовања

Oдељ. старешина

9.

Октобар

Полиција у служби грађана

ОС, предавач из ПУ

10.

Новембар

Прве оцене у овој школској години

Oдељ. старешина

11.

Новембар

Организација слободног времена и културно-забавног живота

Oдељ. старешина

12.

Новембар

Анализа резултата на крају првог тромесечја

Oдељ. старешина

13.

Новембар

Насиље као негативна појава

ОС ,предавач из ПУ

14.

Новембар

Прве симпатије између дечака и девојчица- осећање љубави

Oдељ. старешина

15.

Децембар

Живот и рад у школи, поштујемо ли правила понашања у школи

Oдељ. старешина

16.

Децембар

Какав сам ја дечак- девојчица

Oдељ. старешина

17.

Децембар

Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола

ОС, предавач из ПУ

18.

Децембар

Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа

ОС, предавач из ПУ

19.

Децембар

Моја школа,,Свети Сава,,- Дан школе

Oдељ. старешина

20.

Јануар

Анализа успеха на крају првог полугодишта

Oдељ. старешина

21.

Фебруар

Чувамо ли на прави начин животну средину?

Oдељ. старешина

22.

Фебруар

Хајде да говоримо о животу- добро и зло

Oдељ. старешина

23.

Фебруар

Мами у част

Oдељ. старешина

24.

Март

Да ли се правилно хранимо?

Oдељ. старешина

25.

Март

Ведар одељењски састанак

Oдељ. старешина

26.

Март

Превенција и заштита деце од трговине људима

ОС, предавач из ПУ

27.

Март

Равноправно дружење и пријатељство међу вршњацима

Oдељ. старешина

28.

Март

Анализа остварених резултата на крају трећег тромесечја

Oдељ. старешина

29.

Април

Заштита од пожара

ОС , предавач из ПУ

30.

Април

Припрема ученика за екскурзију

Oдељ. старешина

31.

Април

Прелазак са разредне на предметну наставу

Oдељ. старешина

32.

Мај

Анализа остварених резултата на такмичењима и у раду сакције

Oдељ. старешина

33.

Мај

Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода

ОС, предавач из ПУ

34.

Мај

Припрема приредбе за крај школске године

Oдељ. старешина

35.

Мај

Приредба и дружење са ученицима на крају школске године

Oдељ. старешина

36.

Јун

На последњем часу са нашом учитељицом/учитељем

Oдељ. старешина

Садржај рада
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Реализатор

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕЗА V РАЗРЕД
Редни
број

Време
реализац.

1.

Септембар

Израда плана рада Одељењског старешине

Oдељ. старешина

2.

Септембар

Упознавање ученика са радним обавезама које их чекају у петом разреду

Oдељ. старешина

3.

Септембар

Прикупљање података и разговор о породичним приликама ученика

Oдељ. старешина
Педагог

4.

Септембар

5.

Септембар

Кућни ред школе(упознавање ученика са правилима понашања), упознавање
са Протоколом о заштити од насиља и заштити од дискриминације; школски
живот у доба пандемије вируса ковид 19 (мере заштите-одговорно понашање)
Упознавање ученика са радом секција у нашој школи и њихово опредељење за
одређене секције

6.

Октобар

Давање упутстава за укључивање одељења у обележавање Дечје недеље

7.

Октобар

Пружање помоћи ученика који имају проблема у адаптацији у петом разреду

8.

Октобар

Лична хигијена и њен значај за правилан развој и здравље

Oдељ. старешина

9.

Октобар

Како користити слободно време и колико се бавимо рекреацијом

Oдељ. старешина

10.

Новембар

Наинтересантнија занимања у нашем граду

11.

Новембар

“Нека нам учионица, школа и школско двориште увек буду чисти"

12.

Новембар

Анализа успеха и дисциплине на крају првог тромесечја

Oдељ. старешина

13.

Новембар

Предузимање мера за побољшање успеха ученика

Oдељ. старешина

14.

Новембар

Биолошке и социјалне потребе људи

Oдељ. старешина

15.

Децембар

Које организације и секције раде у нашој школи , анализа досадашњег рада и
предлзи за успешнији рад

Oдељ. старешина

16.

Децембар

Прве симпатије између дечака и девојчица (осећање љубави)

Oдељ. старешина

17.

Децембар

Помогнимо најстаријима (посета старим особама)

Oдељ. старешина

18.

Децембар

Припреме за прославу Дана школе

Oдељ. старешина
Предм. наставник

19.

Децембар

Свети Сава – живот и дело

Oдељ. старешина

20.

Јануар

Анализа успеха на крају првог полугодишта

21.

Фебруар

Погрешан лек или доза може довести до тровања организма и угрожавања
здравља и живота (наркоманија, насиље)

Oдељ. старешина
Црвени крст
OС
Лекар

22.

Фебруар

Предузимање мера за побољшање успеха у учењу

Oдељ. старешина

23.

Фебруар

Личност са којом се поистовећујем и зашто?

Oдељ. старешина

24.

Март

Да ли се правилно хранимо (редовни оброци, ужина, хигијена приликом
оброка)

Oдељ. старешина

25.

Март

Шта је то љубав у породици?

Oдељ. старешина

26.

Март

Да ли су лаж, крађа, агресивно понашање пзитивне особине и како их спречити

Oдељ. старешина

27.

Март

Другарство је вредније од злата (како га неговати)

Oдељ. старешина

28.

Март

Како да сачувамо здраву околину (реке)

Oдељ. старешина

29.

Април

Радна акција на уређењу школске средине

Oдељ. старешина

30.

Април

Утицај вршњака,родитеља и других важних особа на понашање ученика

Oдељ. старешина

31.

Април

Анализа успеха на крају трећег тромесечја и мере за побољшање успеха и
дисциплине

Oдељ. старешина

32.

Мај

Како се супротставити пороцима као што су пушење, алкохол, дрога

Oдељ. старешина

33.

Мај

Припрема и организација екскурзије

Oдељ. старешина

34.

Мај

Поштујемо ли саобраћајне прописе

Oдељ. старешина

35.

Мај

Анализа успеха и дисциплине на крају школске године

Oдељ. старешина

36.

Јун

Вођење педагошке документације

Oдељ. старешина

Садржај рада
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Реализатор

Oдељ. старешина
Oдељ. старешина
Педагог
Oдељ. старешина
Предм. наставник
Oдељ. старешина
Педагог

Oдељ. старешина
Педагог
Oдељ. старешина
Екол. секција

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА VI РАЗРЕД
Редни
број

Време
реализац.

1.

Септембар

Израда планова рада ОС

Oдељ. старешина

2.

Септембар

Помоћ ученицима у снабдевању прибором и уџбеницима

Oдељ. старешина

Садржај рада

Слободне активности,додатна и допунска настава (усмеравање и
изјашњавање ученика)
Прикупљање података о породичним приликама ученика; упознавање са
Протоколом о заштити од насиља и заштити од дискриминације; школски
живот у доба пандемије вируса ковид 19 (мере заштите-одговорно понашање)

Реализатор

3.

Септембар

4.

Септембар

5.

Септембар

Безбедност деце у саобраћају

ОС, предавач из ПУ

6.

Октобар

Учешће у обележавању Дечје недеље

ОС Предм.
наставници

7.

Октобар

Шта су праве вредности и зашто оне треба да условљавају понашање

Oдељ. старешина
Педагог

8.

Октобар

Полиција у служби грађана

ОС, предавач из ПУ

9.

Октобар

Да ли се правилно хранимо

Oдељ. старешина

10.

Новембар

Наша учионица је најлепша и најчистија у школи

Oдељ. старешина

11.

Новембар

Развијање другарства, међусобне сарадње и смисла за колективни рад

Oдељ. старешина

12.

Новембар

Анализа успеха и дисциплине на крају првог тромесечја

Oдељ. старешина

13.

Новембар

Насиље као негативна појава

ОС, предавач из ПУ

14.

Новембар

Будимо марљиви, упорни и вредни

Oдељ. старешина

15.

Децембар

Израда одељењског паноа (најуспешнији литерарни и ликовни радови)

Oдељ. старешина

16.

Децембар

Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола

ОС, предавач из ПУ

17.

Децембар

Васпитање ученика за правилан однос међу половима

Oдељ. старешина

18.

Децембар

Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа

ОС, предавач из ПУ

19.

Децембар

Свети Сава – живот и дело

Oдељ. старешина

20.

Јануар

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугођа

Oдељ. старешина

21.

Фебруар

Кад бих ја био-ла одељењски старешина (анкета)

Oдељ. старешина

22.

Фебруар

Занимање које ме привлачи (опис)

Oдељ. старешина

23.

Фебруар

Колективно решавање проблема

Oдељ. старешина

24.

Март

Да ли је пушење болест зависности?

Oдељ. старешина

25.

Март

Како обрадовати мајку за њен празник

Oдељ. старешина

26.

Март

Превенција и заштита деце од трговине људима

ОС, предавач из ПУ

27.

Март

Каква осећања у нама буди пролеће

Oдељ. старешина

28.

Март

Да ли нам шапутање на часу помаже или одмаже

Oдељ. старешина

29.

Април

Заштита од пожара

ОС, предавач из ПУ

30.

Април

Колико бринемо о личној хигијени и како то утиче на наше здравље

Oдељ. старешина

31.

Април

Анализа успеха на крају трећег тромесечја и мере за побољшање успеха и
дисциплине

Oдељ. старешина

32.

Мај

Мој кућни љубимац

Oдељ. старешина

33.

Мај

Планирање излета и екскурзија

Oдељ. старешина

34.

Мај

Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода

ОС, предавач из ПУ

35.

Мај

Анализа успеха и дисциплине на крају школске године

Oдељ. старешина

36.

Јун

Вођењепедагошке документације

Oдељ. старешина
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ОС ,Педагог
Oдељ. старешина

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА VII РАЗРЕД
Редни
број

Време
реализац.

1.

Септембар

Израда планова рада ОС

Oдељ. старешина

2.

Септембар

Помоћ ученицима у снабдевању прибором и уџбеницима

Oдељ. старешина

3.

Септембар

Слободне активности,додатна и допунска настава (усмеравање и
изјашњавање ученика)

4.

Септембар

Прикупљање података о породичним приликама ученика;

Oдељ. старешина
Педагог
Oдељ. старешина
Педагог

5.

Септембар

Упознавање са Протоколом о заштити од насиља и заштити од дискриминације;
школски живот у доба пандемије вируса ковид 19 (мере заштите-одговорно
понашање)

Oдељ. старешина

6.

Октобар

Учешће у обележавању Дечје недеље

Oдељ. старешина
Пред. наста.

7.

Октобар

Шта су праве вредности и зашто оне треба да условљавају понашање –
радионица

Oдељ. старешина

8.

Октобар

Разговор о пожељним и непожељним занимањима

Oдељ. старешина

9.

Октобар

Понашајмо се безбедно у саобраћају

Oдељ. старешина

10.

Новембар

Наша учионица је најлепша и најчистија у школи

Oдељ. старешина

11.

Новембар

Развијање другарства, међусобне сарадње и смисла за колективни рад

Oдељ. старешина

12.

Новембар

Анализа успеха и дисциплине на крају првог тромесечја

Oдељ. старешина

13.

Новембар

Поједини лекови могу да створе озбиљне здравствене проблеме када их
користимо без савета лекара

Oдељ. старешина

14.

Новембар

Будимо марљиви, упорни и вредни

Oдељ. старешина

15.

Децембар

Опиши животни пут особе којој се дивиш

Oдељ. старешина

16.

Децембар

Малолетничка делинквенција – Шта условљава појаву делинквенције и како
избећи овакво понашање

Oдељ. старешина

17.

Децембар

Васпитање ученика за правилан однос међу половима

Oдељ. старешина

18.

Децембар

Припреме за прославу Дана школе

Oдељ. старешина
Предм. наставници

19.

Децембар

Свети Сава – живот и дело

Oдељ. старешина

20.

Јануар

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта

Oдељ. старешина

21.

Фебруар

Разговор о пороцима (дрога, алкохол, дуван) и њихово штетно дејство –
радионица

Oдељ. старешина
Лекар

22.

Фебруар

Шта је одговорно понашање

Oдељ. старешина

23.

Фебруар

Колективно решавање проблема, ненасилна комуникација

Oдељ. старешина

24.

Март

Како наше аљкаво понашање угрожава животну средину

Oдељ. старешина

25.

Март

Како обрадовати мајку за њен празник

Oдељ. старешина

26.

Март

Филм који сам гледао-ла

Oдељ. старешина

27.

Март

Каква осећања у нама буди пролеће

Oдељ. старешина

28.

Март

Да ли нам шапутање на часу помаже или одмаже

Oдељ. старешина

29.

Април

Радна акција-уређење учионице и школског простора

Oдељ. старешина

30.

Април

Колико бринемо о личној хигијени

Oдељ. старешина

31.

Април

Анализа успеха на крају трећег тромесечја и мере за побољшање успеха и
дисциплине

Oдељ. старешина

32.

Мај

Учење је моја обавеза али и потреба

Oдељ. старешина

33.

Мај

Планирање излета и екскурзија

Oдељ. старешина

34.

Мај

Разговор о интересантним доживљајима са екскурзије

Oдељ. старешина

35.

Мај

Анализа успеха и дисциплине на крају школске године

Oдељ. старешина

36.

Јун

Вођење педагошке документације

Oдељ. старешина

Садржај рада
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Реализатор

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА VIII РАЗРЕД
Редни
број

Време
реализац.

1.

Септембар

Израда планова рада ОС

Oдељ. старешина

2.

Септембар

Помоћ ученицима у снабдевању прибором и уџбеницима

Oдељ. старешина

3.

Септембар

Слободне активности,додатна и допунска настава (усмеравање и
изјашњавање ученика)

4.

Септембар

Прикупљање података о породичним приликама ученика

Oдељ. старешина
Педагог
Oдељ. старешина
Педагог

5.

Септембар

Упознавање са Протоколом о заштити од насиља и заштити од дискриминације;
школски живот у доба пандемије вируса ковид 19 (мере заштите-одговорно
понашање)

6.

Октобар

Учешће у обележавању Дечје недеље

7.

Октобар

Могућности изучавања занимања и запошљавања у нашем крају

8.

Октобар

Разговор о пожељним и непожељним занимањима

Oдељ. старешина

9.

Октобар

Поштујемо ли саобраћајне прописе и колико својим немарним понашањем
угрожавамо остале учеснике саобраћаја

Oдељ. старешина

10.

Новембар

Да нам радни простор (учионица) буде најчистија у школи

Oдељ. старешина

11.

Новембар

Развијање другарства, међусобне сарадње и смисла за колективни рад

Oдељ. старешина

12.

Новембар

Анализа успеха и дисциплине на крају првог тромесечја

Oдељ. старешина

Садржај рада

Реализатор

Oдељ. старешина
Oдељ. старешина
Предм. наставник
OС, Педагог
Тржиште рада

13.

Новембар

14.

Новембар

15.

Децембар

16.

Децембар

Поједини лекови могу да створе озбиљне здравствене проблеме када их
користимо без савета лекара
Будимо марљиви, упорни вредни и искрени и то ће нам помоћи да будемо
одлични ученици и добри љу.
Васпитање ученика за правилан однос међу половима : “Поштујем и уважавам
свог друга односно другарицу”
Малолетничка делинквенција – Шта условљава појаву делинквенције и како
избећи овакво понашање (скитање, бежање са часова, крађа, лаж, преваре…)

17.

Децембар

Фактори професионалног опредељења

Oдељ. старешина

18.

Децембар

Припреме за прославу Дана школе

Oдељ. старешина
Предм. наставници

19.

Децембар

Свети Сава – живот и дело

Oдељ. старешина

20.

Јануар

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта

Oдељ. старешина

21.

Фебруар

Разговор о пороцима (дрога, алкохол, дуван) и њихово штетно дејство: како се
супротставити искушењима да се пробају ови пороци – радионица

Oдељ. старешина
Лекар
Педагог

22.

Фебруар

Зашто су нека занимања популарна, а нека не?

OС, лекар, Педагог

23.

Фебруар

Поштујемо ли кућни ред школе

Oдељ. старешина

24.

Март

Како нашим понашањем допринети очувању животне средине

Oдељ. старешина

25.

Март

Да ли су симпатије и љубав иста осећања

Oдељ. старешина

26.

Март

Развијање личнео одговорности за бригу о телу, чистоћа тела – хигијена

Oдељ. старешина

27.

Март

Да ли се увек прикладно понашамо у одређеним животним ситуацијама?

Oдељ. старешина

28.

Март

Да ли нам шапутање на часу помаже или одмаже

Oдељ. старешина

29.

Април

Радна акција-уређење учионице и школског простора

Oдељ. старешина

30.

Април

Анализа успеха на крају трећег тромесечја и мере за побољшање успеха и
дисциплине

Oдељ. старешина

31.

Април

Разумем потребе и осећања својих другова/другарица

Oдељ. старешина

32.

Мај

Ускоро ћу бити ђак срење школе

Oдељ. старешина

33.

Мај

Анализа успеха на крају школске године

Oдељ. старешина

34.

Мај

Вођење педагошке документације

Oдељ. старешина
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Oдељ. старешина
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Oдељ. старешина
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ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ПЛАН И ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Циљ културних активности школе је афирмација школе кроз културне и јавне делатности , учешће на
конкурсима, смотрама, културним манифестацијама и обележавање значајних школских датума.
Ради афирмације културно-уметничког стваралаштва ученика, богаћења културних манифестација и
културно-уметничког живота школе, као и организованог утицаја на подизање опште културе становништва,
школа ће реализовати разноврсне програме.
Активности
1.Свечани пријем ученика првог разреда
2.„8.септембар“ Дан ослобођења
3.Дечија недеља
4.Обележавање Великог школског часа
5.Обележавање међународног месеца
школских библиотека
6.Дан примирја у Првом светском рату

7.Новогодишња акција у школи
8.Светосавска недеља –Дан школе
9.Сретење-Дандржавности Србије

10.Књижевне вечери –рецитовање поезије
11.Обележавање Међународногдана
Дечије књиге
12.Обележавање светског дана књиге

13.Обележавање Видовдана

Задужени за реализацију
Учитељи и ученици четвртог
разреда
Наставници српског језика и
књижевности
Учитељи, Комисија за културну и
јавну делатност школе и
маркетинг
Учитељи, Комисија за културну и
јавну делатност школе и
маркетинг
Учитељи, Комисија за културну и
јавну делатност школе и
маркетинг и библиотекар
Наставници историје, Комисија за
културну и јавну делатност школе
и маркетинг
Учитељи, Комисија за културну и
јавну делатност школе и
маркетинг
Учитељи, Комисија за културну и
јавну делатност школе и
маркетинг и наставник ТИО
Наставници историје, Комисија за
културну и јавну делатност школе
и маркетинг
Учитељи, Комисија за културну и
јавну делатност школе и
маркетинг
Учитељи, Комисија за културну и
јавну делатност школе и
маркетинг
Учитељи, Комисија за културну и
јавну делатност школе и
маркетинг и библиотекар
Учитељи, Комисија за културну и
јавну делатност школе и
маркетинг

14.Учешће у акцијама , смотрама и
конкурсима

Сви наставници
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Време
реализације
1. наставни дан у
септембру
1. недеља
септембра
1. недеља октобра
октобар
октобар
11. новембар

децембар
јануар, 27. јануар
15. и 16.фебруар

март
2.април
23. април

28. јун
септембар-јун
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ПЛАН И ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКОРЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ
Циљ школског спорта и спортско-рекреативних активности је афирмација школског спорта,
правилног психо-физичког развоја деце, развијање осећаја за фер плеј, стварање свести о значају телесног
вежбања и здравог начина живота.
Својим разноврсним и систематским моторичким активностима, програм треба да допринесе
интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени
моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота
и рада.
Активности
1. Такмичења у кросу
2. Атлетски вишебој
3. Шах
4. Стони тенис
5. Такмичење у фудбалу
6. Такмичење у кошарци и одбојци
7. Спортски полигон за прваке

Носиоци активности

Време
реализације

Учитељи III и IV разреда, наставници
физичког и здравственог васпитања V-VIII

октобар, мај

Наставници физичког и здравственог
васпитања V-VIII

октобар, мај

Учитељи III и IV разреда, наставници
физичке културе V-VIII разреда, наставник
који води слободну наставну активност Шах
Наставници физичког и здравственог
васпитања V-VIII
Учитељи II-IV разреда, наставници физичког
и здравственог васпитања V-VIII
Наставници физичког и здравственог
васпитања V-VIII
Учитељи I разреда

фебруар
фебруар
април, мај
април, мај
октобар, април

ПЛАН И ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
Циљ заштите од насиља, злостављања и занемаривања је подизање нивоа свести и повећање
осетљивости за препознавање насиља, злостављања и занемаривања.
План обезбеђује дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у ситуацији
насиља, спровођење поступака реаговања у ситуацији насиља, стварање и неговање климе прихватања
толеранције и уважавања.
Министарство просвете Републике Србије објавило је Посебан протокол за заштиту деце и ученика од
насиља, злостабљања и занемаривања у образовно-васпитним установама. У њему су постављене
превентивне активности и дефинисане процедуре у заштити деце од насиља. Дефинисањем улога свих који
су укључени у живот и рад школе у процесу заштите деце од насиља, обезбеђују се услови за несметан
развој и учење деце и младих. Процедуре предвиђају активности којима се утиче на формирање ставова о
неприхватљивости насилног понашања и подстичу развијање толеранције, разумевања и прихватања
различитости.
Протокол је обавезујући документ, заснован на поштовању:
- Конвенције о дечјим правима као и релевантним међународним актима који је ратификовала Република
Србија а којим се регулишу права детета и ученика
- Закона о основама система образовања и васпитања (СЛ. РС бр.88/17,27/18, 10/19 и 6/20.)
- Закон о ученичком и студентском стандарду (СЛ. РС бр. 18/17, 55/13, 27/18, 10/19.)
- Националног плана акције за децу.
У свим поступцима који се тичу детета пријоритетни принцип поступања је интерес детета.
Општи циљ протокола је да се школа учини безбедном и подстицајном средином за сву децу и ученике.
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ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или поновљеног
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање
здравља, развоја или достојанства личности ученика или запосленог.
Насиље и злостављање сматра се насиље запосленог према ученику, другом запосленом, родитељу
односно другом законском заступнику; ученика према другом ученику или запосленом; родитеља према свом
детету, другом детету и ученику, запосленом као и према трећем лицу.
Насиље има различите форме:
Физичко насиље: - ударање, шутирање, гурање, гребање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање,
напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл.
Психичко (емоционално) насиље: - омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање,
називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмевање, неприхватање, изнуђивање,
манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања деце/ученика и сл.
Социјално насиље: - одвајање детета/ученика од других на основу различитости, довођење у позицију
неравноправности и неједнакости, изолација, недружење, игнорисање, неприхватање и сл.
Сексуално насиље и злоупотреба: - Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се ученик
сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата
или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне
експлоатације.
Дигитално насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија која може да има за
последицу повреде друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском
поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб сајта (veb site), четовање, укључивањем у форуме, социјалне мреже и
сл
Злоупотреба: – злоупотреба ученика је све оно што појединац, односно установа чини или не чини, што
негативно утиче, наноси штету, ускраћује или смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи га у
немоћан положај према појединцу или установи (злоупотреба у споту, у политичке, верске, комерцијалне и
друге сврхе). Злоупотреба подразумева и прекомерно подстицање, односно психолошки притисак на ученика
од стране родитеља или наставника ради постигнућа која могу да имају за последицу угрожавање нормалног
психофизчког и социјалног развоја и најбољег интереса детета.
Занемаривање: – занемаривање и немарно поступање је пропуштање родитеља, друге особе која је
преузела бригу о ученику, установе или запосленог да у оквиру расположивих средстава обезбеди услове за
правилан развој ученика у свим областима а што може да наруши његово здравље и развој.
Занемаривање у установи обухвата: ускраћивање појединих облика образовно васпитног рада
неопходних ученику; нереаговање на сумњу о занемаривању или на занемаривање од стране родитеља;
пропусте у обављању надзора и заштите ученика од повређивања, самоповређивања, употребе алкохола,
дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце, укључивања у деструктивне групе и организације.
(СЛ РС бр.104/20)
Експлоатација ученика: – Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у корист је
другог лица, установе или организације. Ове активности могу да имају за последицу угрожавање физичког
или менталног здравља, моралног, социјалног и емоционалног развоја детета и ученика, његову економску
зависност, ускраћивање права на образовање и слободу избора.
Трговина људима је врбовање, превожење, пребацивање, скривање или примање лица, путем претње
силом или употребом силе или других облика присиле, отмице, преваре, обмане, злоупотребе овлашћења
или тешког положаја или давања или примања новца или користи да би се добио пристанак лица које има
контролу над другим лицем у циљу експлоатације.
Насилни екстремизам је промовисање, заговарање, подржавање, припремање и учествовање у идеолошки
мотивисаном насиљу за остваривање друштвених, економских, верских, политичких и других циљева.
Не постоје јасне границе између врста и облика насиља. Они се међусобно преплићу и условљавају.
Емоционално насиље, на пример, прати сваки други облик и врсту насиља.
Иако је појава насиља честа и широко распрострањена, оно се може спречити, пре свега креирањем
климе у којој се учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности, не толерише насиље, не ћути
у вези са насиљем, развија одговорност свих и сви који имају сазнање о насиљу обавезују на пријављивање
у интересу заштите жртве насиља.
ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у установи
ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне
комуникације.
Превентивним активностима се:
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1) подиже ниво свести и осетљивости и ученика, родитеља и свих запослених за препознавање свих облика
насиља, злостављања и занемаривања;
2) негује атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој се не толерише
насиље, злостављање и занемаривање;
3) истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за креирање безбедног и подстицајног
*
окружења и конструктивно реаговање на насиље;
4) унапређује познавање процедура за пријављивање и поступање код ученика, родитеља и свих
*
запослених у случају сумње или сазнања о свим облицима насиља, злостављања и занемаривања
*
обезбеђује заштита ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављања и занемаривања;
5) подстиче усвајање позитивних норми и облика понашања, учење вештина конструктивне
*
комуникације и развијање емпатије.
6) остварује упознавање са видовима и стратегијама пружања одговарајуће подршке и разумевања
различитих облика комуникација и понашања ученика са тешкоћама и сметњама у развоју и
*
инвалидитетом.
7) развијају социоемоционалне компетенције ученика, родитеља и запослених (свест о себи, свест о
*
другима, саморегулација, одговорно доношење одлука и др.).
Ученици, родитељи и запослени заједнички планирају, осмишљавају и спроводе превентивне
активности, начине информисања о садржајима, мерама и активностима за спречавање и заштиту од
насиља, злостављања и занемаривања.
У оквиру превенције насиља и злостављања школа остварује васпитни рад, појачан васпитни рад и
васпитни рад који је у интензитету примерен потребама специфичностима школе и најбољем интересу
*
детета , самостално или у сарадњи са другим надлежним органима, организацијама и службама.
*Службени гласник РС, број 104/20
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ СВИХ У ШКОЛИ У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
Ради превенције насиља, злостављања и занемаривања школа је дужна да упозна све запослене,
децу, ученике и родитеље са њиховим правима, обавезама и одговорностима, прописаним законом,
Правилником о протоколу и другим подзаконским и општим актима.
Запослени својим квалитетним радом (образовно-васпитним, васпитним, стручним и другим радом) и
применом различитих метода, облика рада и активности обезбеђују подстицајну и безбедну средину.
У школи одељењски старешина, наставник и стручни сарадник избором одговарајућих садржаја и
начина рада доприносе стицању квалитетних знања и вештина и формирању вредносних ставова за
узајамно разумевање, уважавање различитости, конструктивно превазилажење сукоба и др.
У израду ИОП а се, уколико постоји потреба, укључује се представник Тима за заштиту ради
*
планирања активности у оквиру ИОПа, а у вези са заштитом од насиља.
Одељењски старешина, наставник и стручни сарадник је дужан да обезбеди заштиту детета и ученика
од произвољног или незаконитог мешања у његову приватност, породицу, дом или преписку, као и заштиту
од незаконитих напада на његову част и углед.
Запослени не сме својим понашањем да изазове или допринесе насиљу, злостављању и
занемаривању (на пример: непоштовање личности и права детета и ученика, недоследност у поступању,
необјективно оцењивање и др.).
Ученици, као одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције насиља, злостављања и
занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују личност других ученика, запослених, родитеља и трећих
лица; поштују правила школе и све оне акте којима се уређују њихова права, обавезе и одговорности;
*
активно учествују у раду одељењске заједнице; пружају вршњачку подршку; као чланови ученичког
парламента и школског одбора, посебно доприносе и учествују у превентивним активностима; својим
понашањем не изазивају, доприносе или учествују у насиљу и злостављању.
Родитељ је дужан да, у најбољем интересу ученика: сарађује са школом; учествује у превентивним
мерама и активностима; уважава и поштује личност свог детета, других ученика, запослених других
*
родитеља и трећих лица .
Родитељ не сме својим понашањем у школи да изазове или допринесе појави насиља, злостављања
и занемаривања према ученику, запосленом, другом родитељу и трећим лицима, а када то учини
директор је дужан да одмах о томе обавести јавног тужиоца и полицију, а након тога електронским
*
путем надлежну школску управу.
Родитељ има обавезу и одговорност, у складу са законом којим се уређују основане система
образовања и васпитања, да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са
учеником, односно да сарађује са школом у поступку заштите ученика од насиља. Ако се родитељ не
одазове на позив школе, у складу са законом школа подноси прекршајну, односно кривичну пријаву
за утврђивање одговорности родитеља и обраћа се надлежном центру за социјални рад да против
*
родитеља предузме мере из своје надлежности.
*Службени гласник РС, број 104/20

106

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Превенција насиља, злостављања и занемаривања, као један од приоритета у остваривању
образовно-васпитног рада планира се развојним планом и саставни је део годишњег плана рада. Установа
програмом заштите од насиља, злостављања и занемаривања одређује мере и активности које обезбеђују
развијање и неговање позитивне атмосфере и безбедно окружење.
Програм заштите утврђује се на основу анализе стања безбедности, односно свих аспеката школске
*
*
средине, присутности различитих облика и интензитета насиља, злостављања и занемаривања ,
специфичности школе и резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе. Програмом
заштите дефинишу се превентивне и интервентне активности, одговорна лица и временска динамика
њиховог остваривања.
Програм заштите садржи:
1) начине на који се превентивне мере и активности уграђују у свакодневни живот и рад школе (васпитне,
наставне и ваннаставне активности), на свим нивоима (појединац, одељењска заједница, ученички
парламент, стручни органи, тела и тимови, родитељски састанци, родитељи – индивидуално и групно, савет
родитеља);
2) стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција запослених за превентивни рад,
благовремено уочавање, препознавање, реаговање на насиље, злостављање и занемаривање;
3) начине информисања о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, злостављања и
занемаривања;
4) подстицање и оспособљавање ученика за активно учествовање у раду одељењске заједнице, ученичког
парламента, школског одбора и стручних органа установе;
5) садржаје и начине за појачан васпитни рад ради развијања самоодговорног и друштвено одговорног
понашања;
6) поступке за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања;
7) начине реаговања на насиље, злостављање и занемаривање, улоге и одговорности и поступање у
интервенцији када постоји сумња или се оно догађа;
8) облике и садржаје рада са свим ученицима, односно онима који трпе, чине или су сведоци насиља,
злостављања и занемаривања;
9) начине, облике и садржаје сарадње са породицом, јединицом локалне самоуправе, надлежном
организационом јединицом полиције (у даљем тексту: полиција), центром за социјални рад, здравственом
службом, правосудним органима и др.;
10) начине праћења, вредновања и извештавања школског одбора о остваривању и ефектима програма
заштите, а нарочито, у односу на:
(1) учесталост инцидентних ситуација и број пријава;
(2) заступљеност различитих облика и нивоа насиља, злостављања и занемаривања;
(3) број повреда;
(4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских поступака против
запослених;
*
(4а) број и ефекте оперативних планова заштите;
(5) остварене обуке у превенцији насиља, злостављања и занемаривања и потребе даљег усавршавања;
(6) број и ефекте акција које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ вршњака;
(7) степен и квалитет укључености родитеља у живот и рад установе;
(8) друге параметре.
*Службени гласник РС, број 104/20
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Школа има посебан тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
Чланове и руководиоца тима за заштиту одређује директор установе из реда запослених (наставник, стручни
сарадник, секретар и др.). Број и састав чланова тима за заштиту зависе од специфичности школе (врста и
величина школе, организација рада, издвојена одељења, присуство ученика из мањинских и
маргинализованих група и др.). Директор одређује, психолога, педагога или, изузетно, другог запосленог –
члана тима за заштиту, као одговорног за вођење и чување документације о свим ситуацијама насиља,
злостављања и занемаривања у којима тим за заштиту учествује. Школа може да укључи у тим за заштиту
представнике родитеља и локалне заједнице, ученичког парламента и по потреби одговарајуће стручњаке
(социјални радник, специјални педагог, лекар, представник полиције и др.). Када тим разматра конкретне
ситуације насиља у обавези је да поступа у складу са законом којим се уређује заштита података о
*
личности.
Задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да:
1) припрема програм заштите у складу са специфичностима школе и утврђеним мерама за
*
унапређивање на основу анализе стања;
2) информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења подршке и
помоћи од тима за заштиту;
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3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за превенцију и
интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања;
4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу
одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања;
5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће предлоге директору;
7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне
заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
8) води и чува документацију;
9) извештава стручна тела и орган управљања.
*Службени гласник РС, број 104/20
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Задаци:
 сензитизација колектива школе и ученика о проблему вршњачког насиља
 едукација о проблемима насиља
 уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у школи
 тимски рад на смањењу количине насиља у школи
 комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, СУП, Здравствени центар,
психолози и др.)
Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања су:
1. Слађана Додић, учитељица, руководиоц Тима
2. Весна Јовић, секретар
3. Горица Ковачевић, педагог
4. Марија Јовановић, психолог
5. Добрица Ђорђевић, наставник математике
6. Горан Радисављевић, учитељ
7. Светлана Спасић, учитељица
8. Душица Миленковић, учитељица
9. Небојша Ђорђевић, домар
ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
САДРЖАЈ

ДИНАМИКА

Носиоци

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Упознавање свих актера у васп. – об.
процесу са члановима Тима и њиховим
задацима

прво тромесечје

Истраживање о учесталости и врсти
насиља у школи-Упознавање са
резултатима истраживања – Израда плана
акције на основу резултата истраживања
Заједнички комуникацијски
ученике и наставнике

семинар

септембар -децембар

за
треће тромесечје

Школска спортска такмичења / спортски дан
посвећен безбедном и сигурном школском
окружењу (фудбал, кошарка, одбојка, стони
тенис, рукомет)

април / мај

Тим за заштиту од
насиља
Тим за заштиту од
насиља , ученички
парламент
Тим, стручна
служба служба,
ученички
парламент
Наставници
физичког
васпитања

Радионице и разговори на тему насиља у
оквиру ЧОС-а

током године

Одељенске
старешине

Организација трибина, акција, дебата и сл.
на тему превенције насиља и промоцију
здравих стилова живота, као и

током године

Тим, стручна
служба, ученички
парламент, Тимови
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обелележавање значајних датума (Дан
толеранције, Дан људских права, Дан
демократске културе…)

за реализацију
пројеката

Активности у оквиру реализације пројеката
који шире идеју ненасиља, толеранције и
поштовања различитости : – „Подстицање
демократске културе у школама“
(„Квалитетно образовање за све“), „Права
детета у образовању“

Наставници
задужени за
реализацију
пројеката

током године по плану

Истраживање о учесталости и врстама
насиља у школи

друго полугодиште

Педагошко
психолошка
служба

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
Састанци Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања
и занемаривања ( процена ситуације у
школи, праћење и евалуација
превентивних активности)
Поступање по прописаним корацима –
редоследу поступака у случају
интервенције:
*процена нивоа ризика,
*заустављање насиља,
*заштитне мере информисање надлежних
служби
*праћење ефеката предузетих мера

Тим за заштиту од
насиља
током године

Тим за заштиту од
насиља
по потреби у случају пријаве насиља

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и активности којима се
оно зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, чине или сведоче), смањује ризик од
понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате ефекти предузетих мера.
У школи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, када се оно дешава или се
догодило између: ученика (вршњачко насиље); запосленог и ученика; родитеља и ученика; родитеља и
*
запосленог; ученика и запосленог, као и када насиље, злостављање и занемаривање чини треће лице у
односу на ученика, запосленог или родитеља.
Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да ученик трпи насиље,
злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или где се припрема.
*
Заштита запослених
Школа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да запослени трпи насиље од
стране ученика, родитеља или трећег лица у установи или за време организовања активности
*
установе.
Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да одмах обавести родитеља
и центар за социјални рад; да покрене васпитно-дисциплински поступак, и да изрекне васпитнодисциплинску меру, у складу са законом, а ако постоје елементи кривичног дела или прекршаја,
*
пријаву поднесе надлежном јавном тужилаштву односно прекршајном суду.
Када је родитељ или треће лице починилац насиља према запосленом директор је дужан да одмах
*
обавести јавног тужиоца и полицију.
*Службени гласник РС, број 104/20
РАЗВРСТАВАЊЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ПО НИВОИМА
Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ обезбеђивање уједначеног
поступања (интервенисања) школа у ситуацијама насиља и злостављања када су актери ученици (ученик–
*
ученик, ученик–дете) . Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да се појаве на више
нивоа, али се разликују у интензитету, степену ризика, учесталости, последицама и учесницима. Процена
нивоа насиља се доноси на основу анализе интензитета, степена ризика, трајања и учесталости
*
понашања, последица, броја учесника, узраста и карактеристика развојног периода ученика.
Први ниво:
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: ударање чврга, гурање, штипање, гребање,
гађање, чупање, уједање, саплитање, шутирање, прљање, уништавање ствари.
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Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: омаловажавање, оговарање, вређање, ругање,
називање погрдним именима, псовање, етикетирањe, имитирање, „прозивање”.
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: добацивање, подсмевање, искључивање из групе
или заједничких активности, фаворизовање на основу различитости, ширење гласина.
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито, неумесно, са сексуалном поруком: добацивање,
псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, сексуално недвосмислена гестикулација.
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија и других комуникационих
програма су, нарочито: узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом.
Други ниво:
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: шамарање, ударање, гажење, цепање одела,
„шутке”, затварање, пљување, отимање и уништавање имовине, измицање столице, чупање за уши и косу.
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: уцењивање, претње, неправедно кажњавање,
забрана комуницирања, искључивање, манипулисање.
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: сплеткарење, ускраћивање пажње од стране групе
(игнорисање), неукључивање, неприхватање, манипулисање, искоришћавање.
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: сексуално додиривање, показивање порнографског
материјала, показивање интимних делова тела, свлачење.
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, нарочито: оглашавање,
снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форумa и четовања, снимање камером појединаца
против њихове воље, снимање камером насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика.
Трећи ниво:
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: туча, дављење, бацање, проузроковање
опекотина и других повреда, ускраћивање хране и сна, излагање ниским температурама, напад оружјем.
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: застрашивање, уцењивање уз озбиљну претњу,
изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, навођење на коришћење наркотичких средстава и
психоактивних супстанци, укључивање у деструктивне групе и организације.
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: претње, изолација, малтретирање групе према
појединцу или групи, организовање затворених група (кланова) које има за последицу повређивање других.
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: завођење од стране ученика и одраслих,
подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда на сексуални чин, силовање, инцест.
Облици насиља и злостављања злоупотрeбом информационих технологија су, нарочито: снимање насилних
сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија порнографија.
Ради уједначеног и примереног поступања, школа у превенцији и интервенцији на насиље,
злостављање и занемаривање, општим актом утврђује као лакше повреде обавеза ученика:
– понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није делотворан;
– насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан.
Насилно понашање са трећег нивоа може да буде третирано као тежа повреда обавеза и као повреда
забране утврђене законом, у зависности од околности (последице, интензитет, учесталост, учесници, време,
место, начин и др.), што процењују тим за заштиту и директор.
*Службени гласник РС, број 104/20
ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРЕМА НИВОИМА НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Ниво насиља и злостављања условљава и предузимање одређених интервентних мера и активности.
На првом нивоу, по правилу, активности предузима самостално одељењски старешина, наставник, у
сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са васпитном групом, одељењском заједницом,
групом ученика и индивидуално.
Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није био делотворан, ако су последице
теже, ако је у питању насиље и злостављање од стране групе према појединцу или ако исти ученик трпи
поновљено насиље и злостављање за ситуације првог нивоа, установа интервенише активностима
предвиђеним за други, односно трећи ниво.
На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски старешина у сарадњи са педагогом,
психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу појачаног васпитног
рада. Уколико појачани васпитни рад није делотворан, директор покреће васпитно-дисциплински поступак и
изриче меру, у складу са законом.
На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање
родитеља и надлежних органа, организација и служби (центар за социјални рад, здравствена служба,
полиција и друге организације и службе). Када су извршиоци насиља ученици старости до 14 година
против којих се не може поднети прекршајна или кривична пријава, нити покренути прекршајни и
кривични поступак, на овом узрасту се искључиво примењују мере из надлежности образовноваспитног система, здравственог система и система социјалне заштите. У раду са учеником до 14
година родитељ има обавезу да се укључи у појачан, односно по интензитету примерен потребама
*
ученика васпитни рад. Уколико присуство родитеља није у најбољем интересу ученика, тј. може да му
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штети, угрози његову безбедност или омета поступак у установи, директор обавештава центар за социјални
рад, односно полицију или јавног тужиоца.
На овом нивоу обавезни су васпитни рад који је у интензитету примерен потребама ученика, као и
покретање васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере, у складу са законом. Ако је за рад са
учеником ангажована и друга организација или служба, установа остварује сарадњу са њом и међусобно
усклађују активности.
Информације о насиљу, злостављању и занемаривању прикупља, по правилу, психолог,
педагог, односно друго задужено лице у школи – одељењски старешина, наставник или члан тима за
заштиту, непосредно по сазнању или сумњи на насиље, злостављање и занемаривање. Начин
прикупљања информација одређује се у складу са специфичностима ситуације. Изјава од
малолетних ученика се узима у складу са одредбама закона који уређује основе система образовања
*
и васпитања, а којима је прописан васпитно-дисциплински поступак у установи.
Ако постоји сумња или сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању ученика у породици,
директор без одлагања обавештава полицију или јавног тужиоца, који предузимају даље мере у складу са
законом.
Уколико се ради о догађају који захтева предузимање неодложних интервентних мера и активности,
директор обавештава родитеља и центар за социјални рад, који даље координира активностима са свим
учесницима у процесу заштите ученика.
Ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног дела или прекршаја, директор
обавештава родитеља и подноси кривичну пријаву надлежном јавном тужилаштву, односно захтев за
покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду.
Уколико постоји сумња или сазнање да је ученик укључен у промовисање, заговарање и подржавање
идеолошки мотивисаног насиља, односно у насилни екстремизам, директор школе сазива тим за заштиту
који разматра ситуацију и на основу прикупљених информација одлучује о даљем поступању.
Уколико постоји сумња или сазнање да ученик припрема и/или учествује у идеолошки мотивисаном насиљу,
односно у насилном екстремизму које има елементе кривичног дела и када тај догађај очигледно захтева
неодложно поступање, директор одмах обавештава родитеља, јавног тужиоца и полицију.
Уколико постоји сумња или сазнање да је дете, односно ученик укључен у било који облик трговине
људима, директор се обраћа служби надлежној за идентификацију и подршку жртава трговине људима,
односно Центру за заштиту жртава трговине, надлежном центру за социјални рад и полицији.
Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према ученику у установи,
директор предузима мере према запосленом, у складу са законом, а према ученику мере за заштиту и
подршку (план заштите) на основу Правилника о протоколу.
Када је родитељ починилац насиља и злостављања према запосленом, свом детету,
*
детету/ученику или трећем лицу директор је дужан да одмах обавести полицију или јавног тужиоца.
Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да обавести родитеља и
центар за социјални рад; да покрене васпитно-дисциплински поступак, и да изрекне васпитно-дисциплинску
меру, у складу са Законом, а ако постоје елементи кривичног дела или прекршаја, пријаву поднесе
надлежном јавном тужилаштву односно прекршајном суду.
Уколико постоји сумња да је починилац насиља, злостављања и занемаривања треће одрасло лице
(укључујући пунолетног ученика) према ученику, директор је обавезан да истовремено обавести родитеља
детета које је изложено насиљу, злостављању и занемаривању, надлежни центар за социјални рад и поднесе
кривичну пријаву надлежном јавном тужилаштву, односно захтев за покретање прекршајног поступка
надлежном прекршајном суду.
Када се насиље и злостављање дешава у установи између одраслих лица (запослени – запослени;
запослени – родитељ; запослени, родитељ – треће лице), директор предузима мере, у складу са законом.
Уколико установа има сазнање да се насиље у које су укључени ученици догодило ван установе,
дужна је да појача васпитни рад са ученицима уз обавезно укључивање родитеља, осим када се ради
*
о насиљу у породици, када је нужно укључити надлежни центар за социјални рад.
Уколико се насилно понашање догоди у простору школе и/или у време образовно-васпитног рада и
других активности школе предузимају се мере појачаног васпитног рада, а у складу са проценом
нивоа води и окончава васпитно-дисциплински поступак у роковима и на начин утврђен законом.
*
Школа обавештава друге институције у зависности од процењеног нивоа насиља.
У поступку заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања установа је дужна да: поступак
води ефикасно и економично; обезбеди заштиту и поверљивост података до којих дође пре и у току поступка;
да ученика не излаже поновном и непотребном давању изјава.
*Службени гласник РС, број 104/20
РЕДОСЛЕД ПОСТУПАЊА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ
1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља се
прикупљањем информација – директно или индиректно.
Прикупљање информација има за циљ утврђивање релевантних чињеница на основу којих се потврђује или
одбацује сумња на насиље, злостављање и занемаривање. Током прикупљања информација поштују се
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принципи утврђени Конвенцијом и правила која се примењују у поступцима у којима учествује малолетно
лице – ученик.
Школа проверава сваку информацију о могућем насиљу, злостављању и занемаривању и врши
преглед видео записа уколико установа има електронски надзор над простором. Када родитељ пријави
директору непримерено понашање запосленог према његовом детету, директор поступа у складу са законом.
У случају неосноване сумње појачава се васпитни рад и прати понашање учесника. Када се потврди сумња,
директор и тим за заштиту предузимају мере и активности за извршено насиље, злостављање и
занемаривање.
2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника је обавеза свих запослених у
школи, а нарочито најближег присутног запосленог и дежурног наставника, да одлучно прекине све
активности, раздвоји и смири учеснике у акту насиља. У случају да запослени процени да је сукоб високо
ризичан и да не може сам да га заустави, одмах ће тражити помоћ.
3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве помоћи,
обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад) обавља се одмах након
заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није доступан или његово обавештавање није у
најбољем интересу ученика, установа одмах обавештава центар за социјални рад.
4) Консултације у установи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања чињеница на што
објективнији начин, процене нивоа насиља и злостављања, нивоа ризика и предузимања одговарајућих мера
и активности, избегавања конфузије и спречавања некоординисане акције, односно ради успостављања и
развијања усклађеног, уједначеног и ефикасног поступања. у консултације у школи укључују се: одељењски
старешина, дежурни наставник, психолог, педагог, тим за заштиту, директор, ученички парламент.
Уколико у току консултација у школи директор и тим за заштиту, услед сложених околности не могу са
сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања, као и да одреде мере и активности, у
консултације укључују надлежне органе и друге организације и службе: министарство надлежно за послове
образовања и васпитања (у даљем тексту: Министарство) – надлежну школску управу, центар за социјални
рад, полицију, правосудне органе, здравствену службу, а по потреби одељење надлежно за послове
*
ученичког и студентског стандарда .
5) Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни план заштите
(у даљем тексту: план заштите) сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за сву децу и
ученике – учеснике насиља и злостављања (оне који трпе, који чине и који су сведоци насиља и
злостављања).
План заштите зависи од: врсте и тежине насилног понашања, последица насиља по појединца и
колектив, броја учесника и сл. Мере и активности се планирају на основу сагледавања карактеристика
ученика, потреба за подршком и уз учешће ученика и родитеља, осим када се ради о насиљу у
*
породици, када је нужно укључити надлежни центар за социјални рад.
План заштите садржи: активности усмерене на промену понашања – појачан васпитни рад, рад са
родитељем, рад са одељењском заједницом, укључивање ученичког парламента и савета родитеља, а по
потреби и органа управљања; носиоце тих активности временску динамику; начине којима ће се обезбедити
поновно укључивање свих учесника насиља, злостављања и занемаривања у ширу друштвену заједницу.
Мере и активности треба да буду предузете уз учешће детета и ученика и да буду у складу са његовим
развојним могућностима. Када тим за заштиту процени да постоји потреба да се, осим појачаног васпитног
рада или васпитног рада који у интензитету одговара потребама детета, односно ученика, прилагоди и
образовни рад, предложиће тиму за пружање додатне подршке ученицима припрему индивидуалног
образовног плана.
План заштите сачињава тим за заштиту заједно са одељенским старешином, психологом,
педагогом, секретаром директором и родитељем, а по потреби и са другим надлежним
организацијама и службама. За ученика који се образује у складу са чланом 76. став 6, тач. 1) и 2)
Закона о основама система образовања и васпитања у израду плана заштите се укључује Тим за
инклузивно образовање. У припрему плана заштите и реализацију, када год је могуће, установа ће
укључити представнике одељенске заједнице, односно групе, ученичког парламента, као и ученике –
*
учеснике у насиљу и злостављању.
План заштите садржи и информације о мерама и активностима које школа предузима самостално, у
сарадњи са другим надлежним организацијама и службама и када друге надлежне организације и службе
спроводе активности самостално. Када су у мере и активности укључене друге организације и службе,
одређују се задаци, одговорна лица, динамика и начини међусобног извештавања.
*
План заштите треба да садржи и евалуацију плана.
За трећи ниво насиља и злостављања директор школе подноси пријаву надлежним органима,
организацијама и службама и обавештава Министарство, односно надлежну школску управу, у року
од 24 сата. Процена нивоа насиља у року од 24 сата утврђује се на састанку тима за заштиту. Уколико
ученици бораве у дому, обавештава се и одељење надлежно за послове ученичког и студентског
стандарда. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, осим ако тим за заштиту процени да тиме

112

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

може да буде угрожен најбољи интерес ученика, о чему обавештава полицију или надлежног јавног
*
тужиоца и надлежни центар за социјални рад.
Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако је директор учесник
насиља, злостављања или занемаривања. У том случају комуникацију са медијима остварује председник
школског одбора. О комуникацији са медијима поводом конкретних ситуација насилног и ризичног
понашања када се од школе тражи изјава, установа је дужна да одмах обавести надлежну школску
*
управу и службу надлежну за односе са јавношћу Министарства.
Ако се утврди одговорност директора за непредузимање или неблаговремено предузимање
одговарајућих мера, прописаних овим правилником, у случајевима повреде забране насиља, у складу
са законом који уређује основе система образовања и васпитања стичу се услови за престанак
дужности директора. Директор установе је прекршајно одговоран уколико одмах по сазнању не
пријави насиље у породици или непосредну опасност од насиља, омета пријављивање или не реагује
*
на њега.
6) Ефекте предузетих мера и активности прати школа (одељењски старешина, васпитач, тим за
заштиту, психолог и педагог) ради провере успешности, даљег планирања заштите и других активности
установе. Школа прати понашање ученика које је трпело и које је извршило насиље и злостављање, али и
ученика који су индиректно били укључени (сведоци).
Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. Ефекте предузетих
мера прате и надлежне службе Министарства.
*Службени гласник РС, број 104/20
ДОКУМЕНТАЦИЈА, АНАЛИЗА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности школа:
1) прати остваривање програма заштите школе;
2) евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа;
3) прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа;
4) укључује родитеља у васпитни рад у складу са врстом и нивоом насиља и праћење ефеката предузетих
мера и активности;
5) анализира стање и извештава.
Одељењски старешина, бележи насиље на првом нивоу; прати и процењује делотворност
*
предузетих мера и активности и евидентира у педагошкој документацији.
О случајевима који захтевају укључивање тима за заштиту (други и трећи ниво) документацију
(службене белешке и сви други облици евидентирања података о лицу, догађају, предузетим радњама и др.)
води, чува и анализира за потребе школе психолог или педагог, а изузетно, други члан тима за заштиту кога
је одредио директор. Тим подноси извештај директору два пута годишње. Директор извештава орган
управљања, савет родитеља и ученички парламент.
Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег извештаја о раду установе и
доставља се Министарству, односно надлежној школској управи. Извештај садржи, нарочито: анализу
ефеката превентивних мера и активности и резултате самовредновања у овој области, број и врсту случајева
насиља, злостављања и занемаривања, предузете интервентне мере и активности, као и њихове ефекте.
Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима у поступку заштите ученика, осим
ако је на основу закона, а на захтев суда, односно другог надлежног органа обавезан да их достави.
Коришћење документације у јавне сврхе и руковање подацима мора бити у складу са законом.
На основу анализа стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања, вредновања квалитета и
ефикасности предузетих мера и активности у области превенције и интервенције, установа дефинише даљу
политику заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
*Службени гласник РС, број 104/20

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА
Упознавање са Протокола поступања у школи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање* (у даљем тексту Протокол):
- Директор, педагог и психолог школе упознају Школски одбор, Савет родитеља и Наставничко веће,
одељењске старешине ученике са одредбама протокола за заштиту од насиља, злостављања и
занемаривања.
Усклађивање постојећих подзаконских аката установе са Протоколом:
- Правилник о понашању ученика и запослених у школи (директор и секретар школе)
- Правилник о безбедности ученика (директор и секретар школе)
- Правилник о матерјално-дисциплинској одговорности запослених и ученика (директор и секретар школе)
- Усвајање нових правилника на Школском одбору, Савету родитеља, Наставничком већу
- Формирање Тима одлуком директора школе и Наставничког већа
- Снимање почетног стања о конфликтним ситуацијама у школи (психолог школе, Додић Слађана,
одељењске старешине)
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- Израда акционог плана за спровођење превентивних активности (Тим)
- Усвајање акционог плана на Школском одбору, Савету родитеља и Наставничком већу (презентација С.
Додић)

Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака
Руководство
- Упознавање са одредбама Протокола поступања у школи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање
- Усклађивање постојећих подзаконских аката установе
- Избор чланова тима
- Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље над децом од стране запошљених у установи или
одрасле особе која није запослена у установи ( предузимање мера, информисање родитеља, предузимање
заштитних мера).
- Подношење пријава надлежној служби
- Праћење и вредновање предузетих мера у заштити ученика у оквиру сталне сарадње са надлежним
службама
Чланови тима
- Учествују у обуци за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
- Информишу и пружају основну обуку за све запослене у установи са циљем сталних знања и вештина
неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на насиље, злостављање и занемаривање
ученика
- Организују упознавање ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице са програмом за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Посебним протоколом
- Координирају израду и реализују програм заштите ученика од насиља и дискриминације
- Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност
- Прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити ученика
- Сарађују са релевантним установама
- Припремају план наступа установе пред јавношћу и медијима у сарадњи са директором који даје изјаве
- Организују евидентирање појава насиља
- Прикупљају документацију
- Извештавају стручна тела и органе управљања
Предметни наставници
- Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола и са обавезама у њему
- Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу ученицима у школи или обавештавање
одговорне особе, смиривање ситуације, учествовање у консултацијама у установи, праћење понашања
- Обавезно вођење сопствене евиденције о појавама насиља међу ученицима (везано за примену Посебног
протокола)
- Обавезно учешће у процедурикада је у питању насиље над ученицима од стране одраслих особа које нису
запослене у установи
- Обавеза наставника физичке културе да код ученика детектују знаке могућег насиља код ученика
Одељењске старешине
- Упознавање са одредбама Протокола са обавезама ученика у одељењу
- Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу ученицима у школи од стране запослених
особа (прекидање насиља међу ученицима или обавештавање одговорне особе, смиривање ситуације или
хитна акција, прикупљање информација, учествовање у консултацијама у установи, информисање родитеља,
договор о заштитним мерама, праћење ефеката предузетих мера, праћење понашања потенцијалних
учесника, пружање подршке ученику)
- Обавезно вођење сопствене евиденције о појавама насиља међу ученицима
- Обавезно одржавање ЧОС-а и упознавање ученика са правилником о кућном реду (правила понашања) као
и са Протоколом
- Стални разговори са ученицима одељења уз процену нивоа ризика од насиља.
Дежурни наставници
- Упознавање са одредбама Општег и Посебног протокола са обавезама дежурног наставника
- Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу децом у школи и од стране запослених
особа(прекидање насиља међу децом, обавештавање тима и процена ситуације или хитна акција: МУП или
здравствена служба, прикупљање информација о насиљу, консултације у установи)
- Доследно спровођење одредби из правилника о дежурству наставника
- Обавезно вођење евиденције о појавама насиља у књизи дежурног наставника
Остали запослени у школи (администрација, помоћно особље)
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- Упознавање са одредбама Протокола и са обавезама које произилазе из ових одредби
- Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу ученицима у школи, прекидање насиља међу
децом или обавештавање дежурних наставника, директора школе, смиривање ситуације, прикупљање
информација, учествовање у консултацијама
Ученици
- Упознавање са одредбама Протокола и са обавезама које произилазе из ових одредби
- Обавезно обавештавање о свакој врсти насиља
- Дежурни ученици обавештавају дежурног наставника о насиљу међу ученицима (у случају ако се организује
дежурство ученика)
- Одељењска заједница обавештава одељењског старешину, предметног наставника о присуству насиља у
одељењу.
Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитних и пројектних
активности
- Теме у оквиру ЧОС-а које се односе на безбедност деце и заштиту од насиља (одељењски старешина)
- Теме у оквиру грађанског васпитања, верске наставе и осталих предмета које се односе на безбедност
ученика и заштиту од насиља (предметни наставници)
- Трибине за ученике (Тим, педагог, психолог)
- Пано презентације (задужени наставници)
- Активности које се организују у оквиру пројекта «Подстицање демократске културе у школама»,
«Образовање за права детета», «Обогаћени једносменски рад»
Организовање обуке за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата
- Обука ученика за ненасилну комуникацију у оквиру ГВ (предметни наставник)
- Обука ученика за конструктивно решавање конфликата у оквиру ГВ (предметни наставник)
- Обука наставника за рад одељењског старешине (МПРС)
Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити од насиља
- Кроз ЧОС-е (одељењске старешине)
- Кроз трибине: Одлике адолесцентног понашања, Болести зависности, Превенција деликвенције, Верске
секте, Породчни односи. . (предавачи, педагог, психолог)
- Пано прикази (задужени наставници)
- Ученичке представе, приредбе, манифестације (Дан демократске културе, обележавање значајних датума. .
.)
Дефинисање правила понашања и последица кршења правила
- Консултације Тима са свим запосленима (кроз стручна већа и личне контакте) у писаној форми за
осавремењавање Правилника о понашању (Тим)
- Осавремењивање Правилника о понашању ученика и запослених тј. усклађивање са Протоколомодговорности и захтева (секретар, директор)
- Дефинисање последица кршења правила (секретар, директор)
- Усвајање правилника на Наставничком већу, Школском одбору, Савету родитеља
Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља
- Обука тима за реаговање у ситуацијама насиља (МПРС)
- Основна обука свих запослених у превенцији, препознавању, процени и реаговању на насиље (Тим)
Умрежавање свих кључних носиоца превенције насиља (Савет родитеља, Наставничко веће, Школски
одбор)
- Са Школским одбором су умрежени Савет родитеља, Наставничко веће преко својих представника
- Континуирана сарадња Тима са осталим носиоцима
Посебним протоколом предвиђа се спровођење превентивних и интервентних акција у циљу сузбијања и
превенције насиља у школи.

Превентивне активности
У интересу стварања и неговања климе прихватања, толеранције и уважавања личности, укључивања свих
интересних група, подизања нивоа свести и осетљивости за препознавање насиља, злостављања и
занемаривања, дефинисање процедура за заштиту од насиља, информисања свих укључених у живот и рад
школе и унапређење њихових компетенција, планиране су следеће активности:
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Редни
број

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАТОРИ

Време
реализовања

1.

Упознавање стручних органа школе са
активностима из Протокола и дефинисање улога
и одговорности

Педагог, психолог
Наставничко веће

септембар

Израда програма заштите ученика од насиља.
Упознавање Наставничког већа са програмом
заштите ученика од насиља кроз презентацију
Упознавање Школског одбора са протоколом и
програмом заштите ученика од насиља кроз
присуствовање седницама
Учествовање на родитељским састанцима и
упознавање родитеља (Савет родитеља и
родитеље преко родитељских састанака) са
Протоколом и програмом заштите ученика од
насиља.
Стручно усавршавање запослених ради
унапређивања компетенција запослених за
превентивни рад, благовремено уочавање,
препознавање, реаговање на насиље
злостављање и занемаривање (семинари,
обуке)
Усклађивање правилника о безбедности ученика
са Протоколом и програмом заштите ученика од
насиља.
Упознавање ученика са члановима Тима и са
Протоколом и програмом заштите ученика од
насиља.

Тим
Тим (координатор,
педагог, психолог)

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Израда и постављање упадљивих, атрактивних
паноа са програмом заштите ученика од насиља
и са правилима понашања на зидовима ходника
школе
Организовање разговора, трибина, радионица,
предавања, такмичења, манифестација који ће
неговати: здраве стилове живота, ненасилну
комуникацију, решавање конфликата мирним
путем, упознати са болестима зависности и како
их избећи, спортска такмичења, такмичарски дух
и толеранцију, неговање и развијање
демократских компетенција и указивање на
поступцима за рано препознавање ризика од
насиља, злостављања и занемаривања
Индивидуални и групни рад са ученицима који
трпе, чине или су сведоци насиља,
злостављања и занемаривања (разговори о
значају осуде насиља, начину на који могу да се
реше конфликти а да то није насиље. . . )
Сарадња са породицама ученика, јединицом
локалне самоуправе, МУП-ом, центром за
социјални рад, домом здравља, правосудним
органима преко организованих састанака,
писања мишљења, извештаја, конференције
случаја а у зависности од ситуације и проблема
који се решава
Праћење спроведених превентивних и
интервентних активности, писање извештаја о
реализацији активности; праћење и вредновање
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октобар.
октобар

Тим (координатор,
секретар школе)

октобар

Тим, (координатор,
Одељењске старешине)

септембар

Директор школе,
водитељи семинара,
наставници

фебруар

Секретар школе,
Тим

октобар

Одељењске старешине

Септембар,
ЧОС

Тим,
наставници информатике,
ученици 7 и 8. Разреда,
тим за реализацију
пројеката

Током године,
по плану

Одељењске старешине,
предметни наставници,
педагог, психолог, Тимови
задужени за реализацију
пројеката

током године по
плану ЧОС-а и
других
предмета,
активности у
оквиру пројекта

Одељењске старешине,
чланови тима, родитељи,
стручна служба

Током године,
по плану и
потреби

Одељењске старешине,
стручна служба, директор

Током године
по плану и
потреби

Директор, секретар,
педагог, психолог, тим,
одељењске старешине

Крај првог
односно другог
полугодишта
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реализације предложених мера од стране тима
-учесталост инцидентних ситуација и број
пријава;
-заступљеност различитих облика и нивоа
насиља, злостављања и занемаривања;
- број повреда;
- учесталост и број васпитно-дисциплинских
поступака против ученика и дисциплинских
поступака против запослених;
- број и ефекте оперативних планова
заштите;
- остварене обуке у превенцији насиља,
злостављања и занемаривања и потребе даљег
усавршавања;
- број и ефекте акција које промовишу сарадњу,
разумевање и помоћ вршњака;
- степен и квалитет укључености родитеља у
живот и рад установе.

Интервентне активности
Чланови Тима ће покретати и спроводити поступке и процедуре реаговања у ситуацијама насиља,
настојати да успоставе ефикасну заштиту деце од насиља, пратити и евидентирати све врсте насиља,
подстицати ублажавање и отклањање последица насиља, саветодавно радити са децом/ученицима који трпе
насиље, који врше насиље и који су посматрачи насиља. Тим ће саветодавно радити и са родитељима и
сарађивати са другим институцијама: МУП-ом, Центром за социјални рад, дечјом психијатријом и другим
здравственим службама.

Обавезајући кораци у интервенцији на насиље за све који учествују у раду и животу школе:
1. Прихватање сазнања о насиљу:
опажањем
добијањем информација сумњом
2. Прекидање, заустављање насиља:
свака одрасла особа која има сазнање да се врши насиље треба да реагује или позове помоћ (МУП,
родитељи, колеге)
3. Смиривање ситуације:
Раздвајање разговор.
4.Консултације о догађају и актерима које треба водити уз поштовање принципа
поверљивости и заштите најбољег интереса детета
- са колегама
- са тимом за заштиту од дискриминације, насиља
- са одељењским старешином, педагогом, психологом, директором.
Консултације треба да омогуће:
- разјашњавање околности и анализирање чињеница,
- процењивање ризика, прављење плана заштите,
- избегавање конфузије, ретрауматизовање жртве и сл.
У консултацијама треба:
- изнети детаљан, објективан опис насиља, уз поштовање приватности детета,
- одредити улоге, задатке и одговорности у школи,
- утврдити улогу, задатке и професионлну одговорност других стручњака, сарадника ван школе, донети
одлуку о начину реаговања и праћењу
5. Спровођење акција:
- На нивоу школе – обавештавање родитеља, предузимање заштитних и законских мера, пружање подршке,
оснаживање и саветовање,
- У сарадњи са надлежним службама – здравственом службом, Центром за социјални рад, МУП-ом.
- Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора школе. Она се подноси усмено и писмено.
Садржи податке о ученику и породици, као и разлоге за упућивање. Пре пријаве потребно је обавити
разговор са родитељима, осим ако Тим процени да ће тиме бити угрожена безбедност детета/ученика.
6. Праћење ефеката предузетих мера врши Тим за заштиту од насиља, на основу чега планира нове
циклусе Програма заштите ученика од насиља.

117

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

Тим за заштиту ученика од насиља позива све ученике, родитеље запослене и друге заинтересоване да му
се обрате уколико:
- уочавају било који облик насиља, злостављања или занемаривања који се одвија над ученицима који
похађају нашу школу,
- имају предлог за превентивне акције којима би се подстакло креирање климе прихватања, толеранције и
уважавања личности у нашој школи, односно климе неприхватања насиља, злостављања и занемаривања
ученика.
Контакт са члановима Тима можете успоставити.
- непосредно сваког радног дана од 8 до 18 сати у просторијама школе,
- потписаним или анонимним писмом на адресу школе:
ОШ „Свети Сава“, Ђуре Јакшића бб, Владичин Хан (са назнаком да је писмо за Тим за заштиту од насиља).

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ НАСИЛНОГ И НЕПРИХВАТЉИВОГ ПОНАШАЊА У
ОШ „ СВЕТИ САВА“ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ
Поштовани
(родитељи, ученици, запослени у школи...)
Молимо Вас да најпре попуните и подвучете врсту насилног понашања коју пријављујете:
 ФИЗИЧКО насиље (ударање, шутирање, шамарање, туча...)
 ПСИХИЧКО насиље (вређање, називање погрдним именима, уцењивање, претње, искључивање,
манипулисање, отимање и уништавање имовине, навођење на коришћење наркотичких средстава...)
 СОЦИЈАЛНО насиље (сплеткарење, претње, подсмевање, ширење гласина, игнорисање...)
 СЕКСУАЛНО насиље (нежељени додири, ласцивни коментари, показивање интимних делова тела...)
 ЕЛЕКТРОНСКО насиље (злоупотреба информационих технологија)
Место:_____________________________________________________________________
Време:_____________________________________________________________________
Начин откривања:____________________________________________________________
Настала ситуација се : - дешава први пут

- понавља више пута

Особа која врши насиље:______________________________________________________
Особа која трпи насиље:_______________________________________________________
Кратак опис насилне ситуације_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________
____________________________________________________________________________
Шта очекујете да школа предузме_______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Датум:_____________

Подносилац пријаве:_______________________

ПЛАН И ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем, подразумева се понашање којим се
на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједанко
поступа у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица, а који
се заснива на раси, боји коже, прецима, државаљанству, статус мигранта, расељеног лица, националној
припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, поку, родном идентитету,
сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетскимособеностима,
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здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности,
старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним,
односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основама утврђеним законом којим се
прописује забрана дискриминације.
Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства личности, јесу мере и
активности које предузима установа да се предупреди сваки облик дискриминаторног понашања, као и
понашања којим се вређа углед, част или достојанство личности, у било ком од односа, подигне свест свих у
установи о његовим негативним последицама на лица, групу лица, односно установу.
Превентивним мерама и активностима у школи ствара се сигурно и подстицајно окружење, негује
атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, развија позитиван систем вредности.
Дужност школе је да обезбеди услове за сигурно и подстицајно одрастање и развој сваког учесника у
образовању, заштиту од свих облика дискриминације и понашања којим се вређа углед, част или
достојанство личности и социјалну реинтеграцију дискриминисаног лица и извршиоца дискриминације.
Превентивним мерама и активностима заснованим на принципу једнаких могућности, кроз једнакост и
доступност права на образовање и васпитање, без дискриминације:
1) подиже се ниво свести и осетљивости свих у установи – нулта толеранција на све облике дискриминације
и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности;
2) остварује се пуна посвећеност установе и свих њених органа и тела у препознавању, спречавању и
сузбијању дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности;
3) сви носиоци обавеза заштите од дискриминације у школи (унутрашња заштита) и ван ње (спољашња
заштита – породица, јединица локалне самоуправе, надлежни орган унутрашњих послова, центар за
социјални рад, здравствена служба, министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту:
Министарство), Повереник, Заштитник грађана, Покрајински заштитник грађана – омбудсман, органи
правосуђа и др.), сагласно закону, поступају хитно, ефикасно и координисано у спречавању и сузбијању
дискриминаторног понашања.
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЛИЦА У ПРЕВЕНЦИЈИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПОНАШАЊА КОЈИМА
СЕ ВРЕЂА УГЛЕД, ЧАСТ И ДОСТОЈАНСТВО ЛИЧНОСТИ
Запослени својим квалитетним радом и применом различитих метода, садржаја, облика рада и
активности, личним понашањем и ставом утичу, помажу и обезбеђују недискриминаторно, подстицајно,
инклузивно и безбедно образовно окружење за све – учеснике у образовању, за родитеље, запослене и за
трећа лица у установи и својим понашањем не подстичу, не помажу, не изазивају, не доприносе вршењу
дискриминације и вређања угледа, части или достојанства личности.
Наставник, васпитач, стручни сарадник и одељењски старешина избором одговарајућих садржаја и
начина рада са учесницима у образовању доприносе стицању знања, вештина и формирању ставова који
утичу на промену понашања, који помажу превазилажењу стереотипа и предрасуда, повећавању
осетљивости на повреде осећања других лица и група по неком од заштићених личних својстава, развијању
толеранције, прихватања и уважавања различитости, конструктивног превазилажења сукоба и др.
Стереотип, подразумева унапред створено и широко прихваћено мишљење о одређеној групи, при
чему се свим припадницима групе приписују иста обележја и негирају њихове индивидуалне карактеристике.
Предрасуда, подразумева научени образац мишљења који је логички неоснован, упорно одржаван
социјални став према некој групи, који се лако шири и утиче на формирање негативног мишљења и односа
према одређеној групи.
Запослени су одговорни, нарочито, за своје изјаве и понашања којима се испољава и промовише
дискриминаторно понашање, стереотипи, предрасуде и нетолеранција према припадницима мањинских и
осетљивих друштвених група, посебно, у случају сметњи у развоју и инвалидитета, здравствених тешкоћа,
недовољног познавања српског језика или језика на коме се изводи настава, ризика од напуштања
образовања и др.
Присутни запослени и дежурни наставник и сваки наставник, стручни сарадник, одељењски
старешина, дужан је да на целисходан начин увек реагује и обезбеди заштиту учесника у образовању од
сваког облика дискриминације и дискриминаторног понашања, заустављањем понашања које се непосредно
врши и смиривањем дискриминисаног лица, извршиоца дискриминације и посматрача.
Ученици и одрасли, као одговорни учесници у образовању, обавезни су да: уважавају и поштују
личност и национални, полни, верски, родни, сексуални и све друге аспекте идентитета учесника у
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образовању, родитеља, запослених и трећих лица; поштују правила установе која се односе на забрану
дискриминације и дискриминаторног понашања и принципа једнаких могућности; активно учествују у
активностима које се остварују у установи – одељенској заједници, ученичком парламенту и органима и
телима, а које су усмерене на превенцију дискриминације и дискриминаторног понашања; својим понашањем
не подстичу, не помажу, не изазивају, не доприносе вршењу дискриминације и вређања угледа, части или
достојанства личности.
Родитељ је дужан да у најбољем интересу и ученика: сарађује са установом; учествује у мерама и
активностима које се планирају, припремају и спроводе ради спречавања дискриминаторног понашања;
уважава и поштује личност и све аспекте идентитета свог детета, друге деце, ученика, одраслих, других
родитеља, запослених и трећих лица. Родитељ детета и ученика не сме својим понашањем у установи да
подстиче, помаже, изазове или на било који начин допринесе дискриминацији и вређању угледа, части или
достојанства личности.
ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ
ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ
Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности одређују се мере и активности којима се обезбеђује остваривање циљева превенције
свих облика дискриминације и дискриминаторног поступања. Програм превенције је део школског програма и
развојног плана, а конкретизује се годишњим планом рада установе.
Програм превенције утврђује се на основу анализе стања у остваривању равноправности,
распрострањености различитих облика нетолеранције и дискриминације, сагледавања потреба учесника у
образовању за додатном подршком, специфичности установе и резултата самовредновања и вредновања
квалитета њеног рада. Годишњим планом рада установе, између осталог, опредељују се превентивне
активности, одговорна лица и временска динамика остваривања планираних активности.
Програм превенције садржи:
1) начине на које се принципи једнаких могућности и недискриминације уграђују и остварују у свакодневном
животу и раду установе на свим нивоима, у свим облицима рада (појединац, васпитна група, одељење,
ученички парламент, стручни органи и тимови, родитељски састанци, родитељи као појединци и група, савет
родитеља);
2) начине на које се пружа додатна подршка учесницима образовања и њиховим родитељима из мањинских
и осетљивих друштвених група, а нарочито, у случају сметњи у развоју и инвалидитета, здравствених
тешкоћа, недовољног познавања српског језика или језика на коме се изводи настава, ризика од напуштања
образовања и васпитања и др.;
3) стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција за промовисање и развијање културе
људских права, интеркултуралности, толеранције, превазилажење стереотипа и предрасуда код учесника у
образовању, рад у мултикултуралној групи, односно одељењу, стварање инклузивног окружења,
препознавање дискриминације и целисходно реаговање на дискриминаторно понашање;
4) начине информисања о правима, обавезама и одговорностима учесника у образовању у спречавању и
заштити од дискриминације и дискриминаторног понашања;
5) облике и садржаје рада са учесницима у образовању ради превазилажења стереотипа и предрасуда,
развијања свести о опасности и штетним последицама дискриминације, унапређивања толеранције и
разумевања, интеркултуралности, уважавања и поштовања различитости и др.;
6) облике и садржаје рада са учесницима у образовању који трпе, чине или сведоче дискриминаторно
понашање;
7) начине, облике и садржаје сарадње са родитељима, јединицом локалне самоуправе, надлежним органима,
службама и др.;
8) начине поступања у случајевима подношења пријаве установи, односно притужбе Поверенику и кривичне
пријаве надлежном органу због дискриминаторског поступања и поступања којима се вређа углед, част или
достојанство личности;
9) начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и ефектима програма
спречавања дискриминације и дискриминаторног понашања, а нарочито, у односу на:
(1) учесталост дискриминаторног понашања и број поднетих пријава, притужби, односно кривичних пријава;
(2) распрострањеност различитих облика дискриминације;
(3) број лица изложених дискриминаторном понашању;
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(4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских поступака против
запослених због дискриминаторног понашања;
(5) број и ефекте предузетих мера и активности које међу учесницима у образовању промовишу толеранцију,
уважавање различитости, једнаке могућности и недискриминацију;
(6) степен и квалитет укључености родитеља у спречавање свих облика дискриминације и др.;
(7) остварене обуке стручног усавршавања за спречавање дискриминаторног понашања и потребе даљег
усавршавања.
Ради континуираног праћења ефеката програма спречавања дискриминаторног понашања, школа
врши анализу стања у остваривању равноправности и једнаких могућности. У припреми анализа учествују и
представници учесника у образовању и родитеља. Анализа се разматра у одељењима (часови одељењског
старешине и одељењских заједница), на родитељским састанцима, ученичком парламенту, стручним
органима и тимовима и на савету родитеља. Орган управљања разматра и питања дискриминације у оквиру
доношења аката школе (развојни план, годишњи план рада, план стручног усавршавања запослених),
усвајања извештаја о њиховом спровођењу и разматрања поштовања општих принципа, остваривања
циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, најмање два пута годишње кроз извештаје
директора о свом раду и раду установе.
ИНТЕРВЕНЦИЈА
У школи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или достојанства
личности и дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких, хомофобичних, ксенофобичних,
исламофобичних, антисемитских, антициганистичких или других облика дискриминаторног понашања према
лицу, а нарочито млађем, слабијем, са сметњама у развоју и инвалидитетом, према родном идентитету,
полу, сексуалној оријентацији, раси, боји коже, верској и националној припадности, језику, имовном стању,
социјалном и културном пореклу и другим и претпостављеним или стварним личним својствима.
Расизам подразумева уверење и понашање лица или групе лица засновано на ставу да неке расе
имају супериорне карактеристике у односу на друге.
Сексизам подразумева уверење и понашање засновано на ставу да је мушки пол супериоран у
односу на женски.
Хомофобија и трансфобија подразумева страх, мржњу и нетолеранцију према ЛГБТИ лицима и
према сваком понашању које је изван оквира родних улога.
Ксенофобија подразумева интензивно и ирационално исказивање мржње према странцима.
Исламофобија подразумева мржњу, нетрпељивост и предрасуде према исламу и муслиманима.
Антисемитизам подразумева мржњу, нетрпељивост и предрасуде према Јеврејима, као религијској
групи или нацији.
Антициганизам подразумева посебан вид расизма усмерен према ромском народу, а идеологија је
заснована на историјски потхрањеним идејама о расној надмоћности појединих народа, а који се изражава
кроз насиље, говор мржње, израбљивање, стигматизацију и дискриминацију.
Аблеизам
подразумева негативне предрасуде у односу на лица са сметњама у развоју и
инвалидитетом.
Родна равноправност подразумева заштиту права лица по основу пола и рода, а родна улога – скуп
очекивања заједнице у вези са понашањем лица у односу на његову полну припадност.
Интервенцију чине мере и активности којима се дискриминаторно понашање или вређање угледа,
части или достојанства личности (у даљем тексту: дискриминаторно понашање) зауставља, осигурава
безбедност учесника у образовном и васпитном процесу (оних који трпе – дискриминисана лица, сведоче или
чине – извршиоци дискриминације), смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике и
прате се ефекти предузетих мера.
У школи се интервенише у случају сумње и када је утврђено дискриминаторно понашање, и то, када
се оно припрема, дешава или се догодило између: учесника у образовању (ученик–ученик, одрасли–одрасли;
учесник у образовању – запослени; учесник у образовању – родитељ; учесник у образовању – треће лице у
школи); запосленог (запослени – учесник у образовању, запослени–родитељ, запослени–запослени,
запослени – треће лице); родитеља (родитељ – учесник у образовању, родитељ–родитељ, родитељ–
запослени, родитељ – треће лице); треће лице (треће лице – учесник у образовању, треће лице – родитељ,
треће лице – запослени; треће лице – треће лице).
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Директор, запослени и трећа лица имају обавезу да препознају дискриминацију, а ако је утврђена,
предузму мере и активности у школи према учеснику у образовању прописане Законом.
Директор има обавезу да предузме Законом утврђене мере и активности према запосленом,
родитељу и трећем лицу као извршиоцу дискриминације и пријави дискриминацију надлежним државним
органима и локалне самоуправе.
У случају дискриминаторног понашања запосленог утврђује се одговорност у дисциплинском
поступку, у складу са Законом.
Одговорност родитеља за повреду законске забране дискриминације од стране његовог детета које је
ученик школе утврђује се у прекршајном поступку, а на основу Закона. У случају када је родитељ извршилац
дискриминације, одговорност се утврђује пред Повереником или у судском поступку, у складу са законом.
Одговорност трећег лица за повреду законске забране дискриминације утврђује се у поступку пред
Повереником или у судском поступку, у складу са законом.
Мотив или намера извршиоца дискриминације није од значаја.
МАТРИЦА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ОД ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У ОБРАЗОВАЊУ
Дискриминација у области образовања и васпитања уређена је Законом, а ближи критеријуми за
препознавање облика дискриминације прописани су Правилником и обавезују све учеснике у образовном и
васпитном процесу на дужност поштовања те забране и уздржавања од свих аката чињења или нечињења
који могу да доведу до кршења исте.
Ради предузимања одговарајућих мера и благовременог реаговања на ризике од дискриминаторног
понашања учесника у образовању, сачињава се матрица за процену нивоа дискриминације, тако што се
уочено дискриминаторно понашање сврстава се у један од три нивоа дискриминаторног понашања, у
зависности од:
1) узраст учесника у образовању;
2) интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања;
3) облик и начин дискриминаторног понашања – узнемиравање и понижавајуће поступање;
4) последица дискриминаторног понашања.
Приликом сврставања у ниво дискриминаторног понашања учесника у образовању према наведеној
матрици, место и време извршеног понашања утичу на избор врсте мере и активности које се предузимају у
интервенцији.
Када се дискриминаторно понашање догоди ван простора школе, у било које време, а од стране
учесника у образовању, школа
предузима мере појачаног васпитног рада, без вођења васпитнодисциплинског поступка. Уколико се дискриминаторно понашање догоди у простору школе у време
образовно-васпитног рада и других активности, предузимају се мере појачаног васпитног рада, покреће, води
и окончава васпитно-дисциплински поступак, у роковима и на начин утврђен Законом.
Елементи матрице јесу:
1) узраст учесника у образовању
Процену тежине облика дискриминације обавља тим за заштиту, полазећи од релација: лице у односу
на друго лице истог или приближног узраста; узрасно старијег лицу према млађем лицу и групе лица према
лицу, односно групи лица, и то:
(1) када је понашање учесника у образовању истог или приближног узраста ( ученик–ученик, одрасли–
одрасли), као и млађег према старијем, квалификује се као први ниво;
(2) када се узрасно старији учесник у образовању понаша дискриминаторно према млађем лицу, квалификује
се као други ниво;
(3) када група учесника у образовању дискриминаторно понаша према лицу или другој групи, квалификује се
као трећи ниво.
2) интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања
Када се дискриминаторно понашање понавља или продужено траје у односу на исто лице, односно
лица са сличним или истим личним својствима (раси, боји коже, националној и верској припадности или
етничком пореклу, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, генетским
особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету) тим за заштиту га квалификује у
следећи тежи облик дискриминације.
Поновљена дискриминација, у смислу овог акта, подразумева више пута поновљено понашање лица
или групе лица, односно поступање школе, њених органа или тела које је засновано на повређивању личних
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својстава лица или групе лица, а продужена – која се чине у дужем временском периоду према истом лицу
или групи лица.
3) облик и начин дискриминаторног понашања – узнемиравање и понижавајуће поступање
Узнемиравање и понижавајуће поступање јесте изговарање речи, односно слање писаних порука или
предузимање радњи према лицу или групи лица на основу којих се посредно и са сигурношћу може
закључити да вређају њихово достојанство на основу личног својства, проузрокују осећај понижености,
узнемирености или одбачености, шири страх или непријатељство, односно ствара понижавајуће и
увредљиво окружење.
Ако узнемиравање и понижавајуће поступање удружено врши група или се оно понавља, односно
дуже траје, овакво дискриминаторно понашање квалификује се као дискриминација другог нивоа.
Ако је узнемиравање и понижавајуће поступање изазвало страх или непријатељско, понижавајуће и
увредљиво окружење по дискриминисано лице или је довело до искључивања или одбацивања лица или
групе лица, дискриминаторно понашање квалификује се као дискриминација трећег нивоа.
4) последица дискриминаторног понашања
Када дискриминаторно понашање доводи или потенцијално може да доведе до угрожавања
физичког, односно психичког здравља учесника у образовању, тим за заштиту га квалификује у следећи тежи
облик дискриминације.
Уколико је у интервенцију на понашање укључена спољашња заштита (здравствена служба, установа
социјалне заштите, полиција, Министарство, надлежна школска управа Министарства, јединица локалне
самоуправе, Повереник, правосудни органи и др.) тим за заштиту га увек квалификује као трећи ниво
дискриминације.
Покренут прекршајни или судски поступак, не утиче на предузимање интервентних мера и активности.
Примери појединих типичних ситуација дискриминаторног понашања учесника у образовању, су:
– излагање подсмеху учесника у образовању по основу његове националности;
– омаловажавање учесника у образовању или групе по основу њиховог личног својства;
– имитирање хода, говора, изгледа или било какво друго излагање подсмеху учесника у образовању са
сметњама у развоју или инвалидитетом;
– ословљавање погрдним називима учесника у образовању или групе, запосленог или родитеља –
припадника одређене групе;
– изражавање стереотипа и предрасуда о припадницима одређене групе;
– причање увредљивих и понижавајућих шала и вицева о припадницима одређене групе;
– промовисање родних стереотипа у вези са очекивањима, успесима и достигнућима девојчица и дечака;
– певање увредљивих и понижавајућих песама о припадницима одређене групе;
– слање увредљивих и понижавајућих порука одређеном лицу или групи лица путем СМС-а, ММС-а или
друштвених мрежа;
– вербално привилеговање припадника већинске групе лица неоправданим и прекомерним похвалама;
– неоправдано вербално умањивање или снижавање доприноса и успеха припадника мањинске групе;
– игнорисање и избегавање контаката са учесником образовања због његовог личног својства;
– одбијање да седи у клупи са другим учесником образовања због његовог личног својства;
– омаловажавање родитеља ученика по основу личног својства.
Дискриминаторно понашање када је извршилац дискриминације запослени или треће лице у установи
Стављање у неповољнији положај
Стављање у неповољнији положај је свако поступање којим се лице или група лица због свог личног својства
ставља у неповољнији положај у било којој активности у процесу образовања и васпитања или у вези са
њим.
Тешки облици дискриминације
Тешки облици дискриминације, утврђени законом о забрани дискриминације, као што су:
виктимизција, сегрегација, говор мржње, подстицање и удруживање ради вршења дискриминације, физички
напад мотивисан мржњом због националне припадности, вере, пола или другог личног својства и сви други
облици дискриминације који изазивају нарочито тешке последице по дискриминисано лице, односно групу,
сврставају се у трећи ниво.
Виктимизација подразумева шиканирање и малтретирање лица или групе лица која тражи заштиту
од дискриминације, која је пријавила или сведочи у корист дискриминисаног лица.
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Сегрегација подразумева одвајање припадника одређене групе од других лица или група лица, а у
образовању и васпитању – издвајање одређених категорија учесника у образовању у специјалне школе,
посебне предшколске и школске објекте, посебне групе, одељења или подгрупе у оквиру одељења, из
разлога који није у складу са Законом и посебним законом.
Узнемиравање и понижавајуће поступање учесника у образовању, као извршиоца дискриминације
подразумева обраћање лицу или припадницима одређене групе лица и квалификује се као први ниво
дискриминације, а говор мржње подразумева обраћање учесника у образовању најширој публици и
неодређеном кругу људи, којим се подстиче дискриминација, мржња или насиље против припадника
одређене групе.
Ако група учесника у образовању својим удруженим понашањем узнемирава и понижава друго лице
или групу, а то понашање се понавља или траје, овај облик дискриминаторног понашања квалификује се као
трећи ниво.
Уколико је физички напад мотивисан мржњом, установа предузима и активности као у случајевима
насиља трећег нивоа.
ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У ОБРАЗОВАЊУ
Установа поступа у складу са овим актом увек када је учесник у образовању дискриминисано лице,
извршилац дискриминације, односно сведок.
Сазнање о дискриминаторном понашању у установи може да се добије: опажањем, на основу сумње
или информације да се дискриминација припрема, догађа или се догодила. Информација може да се добије
непосредно – усмено, у писаном облику, коришћењем дигиталних средстава, поверавањем од самог
дискриминисаног учесника у образовању или посредно – од његовог родитеља, вршњака, запослених, трећих
лица као сведока, као и на основу анонимне пријаве.
Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се дискриминаторно понашање припрема, догађа
или се догодило.
Редослед поступања у интервенцији је следећи:
1) Проверавање добијене информације да се дискриминаторно понашање припрема или се догодило
обавља се прикупљањем информација – директно или индиректно. Циљ проверавања информације јесте
утврђивање одлучујућих чињеница на основу којих се потврђује или одбацује сумња на дискриминаторско
поступање. Током прикупљања информација поштују се принципи утврђени Конвенцијом и правила која се
примењују у поступцима у којима учествује малолетно лице – дете и ученик.
Установа проверава сваку информацију о дискриминаторном понашању прегледом видео записа, уколико
установа има електронски надзор над простором, анонимном анкетом учесника у образовању и на други
начин примерен облику и врсти дискриминаторног понашања.
Када родитељ пријави директору непримерено понашање запосленог према његовом детету, директор
поступа у складу са Законом.
У случају непотврђене сумње дискриминаторног понашања, појачава се васпитни рад и прати понашање
учесника у образовању. Када се потврди сумња, директор и тим за заштиту предузимају мере и активности за
повреду законске забране дискриминације.
2) Заустављање дискриминаторног понашања и смиривање учесника јесте обавеза свих запослених у
установи, а нарочито најближег присутног запосленог, дежурног наставника, односно васпитача или радника
обезбеђења да одлучно прекине све активности, раздвоји и смири учеснике.
У случају да запослени процени да не може сам да заустави дискриминаторно понашање зато што је сукоб
високо ризичан, као и због истовременог физичког насиља, одмах ће тражити помоћ.
Након заустављања сукоба, ако се посумња у повређивање дискриминисаног лица, затражиће се пружање
прве помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад.
Смиривање учесника подразумева, најпре, одвојене разговоре са извршиоцем дискриминације и са
дискриминисаним лицем, а ако се процени да је могућ, без опасности по наставак сукоба, и заједно
учесницима и родитељима.
3) Обавештавање и позивање родитеља је обавеза школе. Одмах након заустављања сукоба учесника –
детета или ученика (као дискриминисаног лица и извршиоца дискриминације) школа обавештава и позива
родитеља на пријављени број контакт телефона. Уколико родитељ није доступан, установа одмах
обавештава центар за социјални рад.
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4) Прикупљање релевантних информација и консултације врше се у школи ради: разјашњавања околности,
анализирања чињеница на што објективнији начин, процене нивоа дискриминације, ризика и предузимања
одговарајућих мера и активности, избегавања конфузије и спречавања некоординисане акције. Нивои
дискриминације, на основу овог акта, за учесника у образовању су: први, други и најтежи – трећи ниво.
Процену нивоа увек врши тим за заштиту. Да би извршио правилну процену, тим за заштиту прикупља све
релевантне податке, консултује, осим директора, одељењског старешину, дежурног наставника, односно
васпитача, радника обезбеђења, другог запосленог као очевица, представника ученичког парламента. Тим за
заштиту информише родитеље и укључује их у појачан васпитни рад и план заштите од дискриминације.
Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности не могу са
сигурношћу да процене ниво дискриминације, као и да одреде одговарајуће мере и активности, у
консултације укључују надлежне органе и друге организације и службе: Министарство – школску управу,
центар за социјални рад, полицију, здравствену службу, Повереника и др.
5) Предузимање мера и активности према учеснику у образовању, и то за све нивое дискриминације. План
заштите од дискриминације сачињава се за конкретну ситуацију сваког од нивоа и за све учеснике –
дискриминисано лице, извршиоца дискриминације и сведоке. План заштите од дискриминације зависи од:
узраста и броја учесника, облика и нивоа дискриминације, последица по лице и колектив и сл.
План заштите од дискриминације садржи: активности усмерене на промену понашања и ставова који су
допринели дискриминаторном понашању – појачан васпитни рад и по интензитету примерен повреди
законске забране (интензиван), рад са родитељем, васпитном групом, односно одељењском заједницом,
укључивањем ученичког парламента и савета родитеља, а по потреби и органа управљања; носиоце тих
активности временску динамику; начине којима ће се обезбедити поновно укључивање свих учесника у
заједницу. Мере и активности се предузимају укључивањем учесника у образовању, усклађене са његовим
развојним могућностима. Када тим за заштиту процени да постоји потреба да се, осим појачаног васпитног
рада или васпитног рада који у интензитету одговара потребама ученика, прилагоди и образовно-васпитни
рад, предложиће тиму за пружање додатне образовне подршке припрему индивидуалног образовног плана.
План заштите од дискриминације сачињава тим за заштиту заједно са одељењским старешином,
односно васпитачем, психологом, педагогом (уколико нису чланови тима за заштиту), директором и
родитељем, а по потреби и са другим надлежним организацијама и службама. У припрему плана заштите,
када год је могуће, школа ће укључити представнике одељењске заједнице, односно групе, ученичког
парламента, као и учеснике у дискриминацији.
План заштите укључује и информације о мерама и активностима које установа предузима
самостално, у сарадњи са другим надлежним организацијама и службама и када друге надлежне
организације и службе спроводе активности самостално. Када су у мере и активности укључене друге
организације и службе, одређују се задаци, одговорна лица, динамика и начини међусобног извештавања.
За сваки процењени ниво дискриминације директор установе подноси пријаву надлежним органима,
организацијама и службама и обавештава Министарство – надлежну школску управу, у року од 24 сата од
догађаја. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, осим ако тим за заштиту, полиција или центар за
социјални рад процене да тиме може да буде угрожен најбољи интерес детета и ученика.
Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако постоји сумња или
је утврђено да је директор извршилац дискриминације. У том случају комуникацију са медијима остварује
председник органа управљања.
6) Праћење ефеката предузетих мера и активности прати школа (одељењски старешина, васпитач, тим за
заштиту, психолог и педагог, ако нису чланови тима) ради провере успешности, даљег планирања заштите и
других активности установе. Школа прати понашање учесника у образовању које је дискриминисано лице и
које је извршилац дискриминације, али и оних који су индиректно били укључени (сведоци).
Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. Ефекте
предузетих мера прате и надлежне службе Министарства.
ПОСТУПАЊЕ ШКОЛЕ У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНОГ ПРЕМА УЧЕСНИКУ У
ОБРАЗОВАЊУ
Школа поступа у складу са Законом и овим актом када је запослени извршилац дискриминације, а
дискриминисано лице, односно сведок–учесник у образовању.
Сазнање о дискриминаторном понашању запосленог у школи може да се добије: опажањем, сумњом
или информацијом да се дискриминација припрема, догађа или се догодила. Информација може да се добије
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непосредно – усмено, у писаном облику, као и на основу анонимне пријаве, коришћењем дигиталних
средстава, поверавањем од самог дискриминисаног учесника у образовању или посредно – од његовог
родитеља, вршњака, других запослених или трећих лица као сведока.
Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се на основу информације
дискриминаторно понашање запосленог припрема, догађа или се догодило.
Редослед поступања у интервенцији је:
1) Заустављање дискриминаторног понашања је обавеза сваког лица које има сазнање о дискриминаторном
понашању да реагује прекидањем таквог поступања запосленог и позивањем помоћи.
2) Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности и подршке за учесника у образовању.
3) Обавештавање и позивање родитеља и одељењског старешине одвија се паралелно са заустављањем
поступања и смиривањем учесника, са најминималнијим временским размацима.
4) Подношење пријаве директору установе ради покретања поступка у коме се прикупљају информације о
дискриминаторском поступању запосленог и на основу релевантних чињеница предузимају мере у складу са
Законом. Тим за заштиту предузима мере и активности у односу на дискриминисано лице, односно лица –
учесника у образовању.
5) Консултације тима за заштиту које се одвијају ради прикупља свих релевантних чињеница за доношење
плана заштите од дискриминације и праћењу ефеката мера за учесника у образовању као дискриминисано
лице. Тим за заштиту по потреби обавља консултације са одговарајућим стручњацима и установама и
укључује надлежне службе. Одељењски старешина, у сарадњи са тимом, информише родитеље и укључује
их даље у васпитни рад или план заштите.
6) Обавештавање Министарства – надлежне школске управе, од стране директора установе у року од 24 сата
од извршеног, односно од сазнања о дискриминаторном понашању запосленог према учеснику у образовању
и на основу релевантних чињеница покреће и води дисциплински поступак, у складу са Законом.
7) Праћење ефеката предузетих мера заштитних мера према дискриминисаном лицу и сведоку–учеснику у
образовању врши се континуирано.
У случају када дискриминаторно понашање испољава лице која није запослено у установи, кораци су исти, уз
обавезу установе да поднесе притужбу Поверенику. Тим за заштиту може да предложи план заштите
учесника у образовању и активности у вези са едукацијом родитеља, односног трећег лица које није
запослено у установи.

АКТИВНОСТИ
-Евалуација-анализа реализације програма за
заштиту ученика за протеклу школску годину:
- Анализа стања у школи
-Израда програма за заштиту
- Упознавање са Програмом заштите
Упознавање ученика и родитеља са ненасилном
комуникацијом
Предавање за ученике од првог до четвртог
разреда на тему,,Безбедност деце у саобраћају,,
Предавање за ученике 5.разреда на тему“Заштита
деце од насиља,дроге...“
Обележавање Дечје недеље – у циљу превенције
гледање едукативног филма
Дан толеранције (час грађанског и веронауке);
едукативно-стимулативна радионица
Састанак Тима за заштиту

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

јун

Директор, педагог, Тим,
одељењске старешине

август

Директор, педагог, Тим

септембар
октобар

новембар

Упознавање с различитим културама
(обележавање Дана толеранције)

новембар
новембар

Јавни час о холокаусту (последице најтежег облика
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Одељењске старешине,
представници МУП-а
Одељењске старешине,
представници МУП-а
Тим, педагог, психолог
наставник
грађанског, веронауке
Ученички парламент,
едукативно-стимулативне
радионице
Наставник историје,
одељењске старешине
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насиља у историји човечанства)

млађих разреда

Свет око нас – односи у породици
Литерарни конкурс на нивоу школе. Тема: Друг
није мета.Најбољи рад биће награђен.
Ликовни конкурс на нивоу школе. Тема: Друг није
мета.Најбољи рад биће награђен.
Састанак Тима

децембар

Наставници српског језика,
ликовне културе и
учитељи,
Тим

Анкета за ученике седмог и осмог разредаистраживање о информисаности ученика о
дрогама и наркоманији и њиховој штетности

децембар

Педагог, психолог

Недеља лепих порука (панои у холу школе)

фебруар

Ученици

фебруар/март

Одељењске старешине
осмог разреда, педагог и
психолог

март/април

Наставник географије

мај

Наставници и ученици

јун/јул

Тим

током године

Одељењске старешине,
предметни наставници
педагог,
психолог

''Играј за живот – дрога не'' - предавање
Час географије: упознавање с обичајима и
различитим културама
Спортски дан посвећен безбедном и сигурном
окружењу
Евалуација Програма прегледом документације и
резултати истраживања; измене у Програму
Подстицање толеранције, ненасилне комуникације
и културе уважавања на часовима одељењског
старешине и реализација свих активности везаних
за пројекат „Подстицање демократске културе у
школама“
Примена утврђених поступака и процедура у
ситуацијама насиља и дискриминације
Евидентитање случајева, врсте и учесталости
Сарадња са релевантним службама
Подршка ученицима који трпе насиље и
дискриминацију
Рад са ученицима који врше насиље и
дсикриминацију
Оснаживање ученика који су посматрачи насиља и
дискриминације да конструктивно реагују
Саветодави рад са родитељима ученика који трпе
или врше насиље и дискриминацију
Праћење ефеката преузетих мера

Тим

током године

Тим
Тим
Педагог, одељењски
старешина
Педагог, одељењски
старешина
Педагог, одељењски
старешина
Педагог, одељењски
старешина
Тим

ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
Циљ превенције је допринос смањењу ризичних облика понашања.
Задатак је упознавање ученика са последицама ризичних облика понашања (алкохолизам,
наркоманија- употреба психоактивних супстанци, зависност од видео-игара и коцкања, трговина људима).
Индикатори делинквентне активности социопатског понашања су:
 бежање са часова
 напуштање школе у току школске године
 прекид школовања
 непожељни облици понашања
 скитање
 просјачење
 коцкање
 беспосличарење
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силеџијство (дрско понашање)
припадање девијантним групама
Особине личности деликвената су најчешће генетски предодређене, а социјална средина углавном
стимулише и усмерава њихове манифестације.
На ученике који показују овакво понашање у нашој школи деловаће се на следећи начин:
- педагошким поступцима: критика (оцењивање понашања), контрола, надзор, буђење нових мотива,
упућивање опомена - укор, забране, етички разговор, стварање идеала, упоређивање, договор, подстицај,
обећање, савет, похвала, награда итд.
Ови педагошки контакти оствариће се преко индивидуалних разговора са ученицима од стране
одељењских старешина,предметних наставника,педагога школе и директора школе, а реализоваће се у
оквиру редовне наставе и ваннаставних активности
- васпитним радом у школи:односи се на наставни процес у коме ученик треба да буде стално
ангажован.Да се активнијим приступом настави,односно избором одговарајућих метода,облика и средстава
рада ученик посматра као целовита,интегрисана личност,да се ученик уважава као личност,да се узму у
обзир његове индивидуалне карактеристике,да се води рачуна о мотивацији за учење,да подстиче његов
развој уопште, а не само на усвајање градива.Једино оваквим приступом омогућује се осећај успешности и
уважавања личности сваког ученика. Конкретизација овог дела оствариће се у оквиру редовне наставе и у
оквиру слободних активности, а реализатори биће наставници, одељењске старешине и педагог школе.
-улогом наставника: наставник је онај који све ово треба да организује и у томе има незаменљиву
улогу.Он је у улози руководиоца одељења, а његови задаци су
планирање,програмирање,организовање,активирање ученика,праћење и вредновање рада ученика.
- функцијом одељењског старешине: суштина функције одељењског старешине огледа се у
стварању услова за подстицање и развој сваког ученика у развијању правилног односа према раду,
стваралаштву, слободи и моралној аутономији. Функција одељењског старешине је интегрална. Педагошка
функција доминира над организационом и административном. У односу према ученицима одељењски
старешина треба да је спреман да помаже свим ученицима, да има једнак третман према ученицима, да је
објективан у процењивању, да уважава мишљења и ставове ученика, да је способан да се стави у ситуацији
ученика. Рад са ученицима подразумева упознавање здравственог и матерјалног статуса, услова живота и
рада, упознавање свих потенцијала ученика, примењивање индивидуалних примерених поступака према
сваком ученику; саветовање и усмеравање, укључивање ученика према интересовањима у процесу
припремања наставе, неговање односа у колективу, развијању добрих социјалних односа.
Одељењски старешина сарађује са Одељењским већем, свим наставницима, педагогом школе и
директором школе. Предвиђене теме из ове области одељењски старешина реализоваће самостално или уз
сарадњу са педагогом школе или другим стручњацима у зависности од теме на часовима одељењског
старешине и одељењским заједницама ученика.
Поред улоге одељењског старешине и осталих наставника на правилан развој ученика, а у циљу
спречавања непожељног понашања ученика имаће и ваннаставне активности, слободне активности,
друштвено–користан рад, рад педагога школе, интензивна сарадња школе и породице а у складу са
Годишњим програмом рада школе.



ПЛАН И ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Професионално васпитање и усмеравање ученика одвија се кроз различите облике образовноваспитног рада са ученицима:
▪ у оквиру редовне наставе
▪ у раду са ученицима на додатном раду и слободним наставним активностима
▪ организовањем посебних сусрета са представницима неких занимања, предавањима о систему
школовања и психолошким аспектима избора занимања.
Постизање добрих резултата у одређеној области,у оквиру редовне наставе потребно је повезивати са
могућношћу примене таквог знања и талента у одређеној професији или групи занимања.
Рад у додатномраду и слободним активностима даје посебну прилику учитељу и наставнику да уочи
таленат ученика и с обзиром да је то рад у мањим групама и да га мотивише и додатно образује за одређену
област. Ученик добија могућност да провери своје знање на разним такмичењима и смотрама и тиме стекне
сигурност у своје способности и учврсти уверење који би био правилан избор за будуће своје занимање.
I-IV разред
▪ На основу досијеа који се отвара при упису у школу врши се континуирано праћење психофизичког
развоја ученика од стране педагошко-психолошке службе и учитеља.
▪ Професионално информисање и усмеравање ученика врши се кроз све видове образовно-васпитног
рада: кроз редовну наставу, час одељенског старешине, додатни рад, секције, излете.
▪ Кроз остваривање програмских садржаја истовремено се формира позитиван став према радним
обавезама у породици и школи.
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Разред

▪ Саветодавним радом са родитељима указује се на њихову улогу у праћењу развоја деце, неговању
позитивног става према учењу и раду и формирању радних навика.
V разред
▪ Наставља се континуирано праћење развоја психо-физичког развоја ученика од стране педагошкопсихолошке службе и предметних наставника у оквиру предмета који предају.
▪ Информисање ученика о занимањима која су повезана са наставним садржајимаодговарајућих
предмета, мотивисање за рад и учење.
▪ Актуелизирање наставе и повезивање садржаја са животом (приликом припремања за часили
приликом рада) наставник бира садржаје који указују на одређено занимање у области предмета који
предаје.
▪ Оспособљавање ученика за програмирање својих дневних обавеза и радних задатака, планирање и
коришћење слободног времена.
▪ У раду са родитељима и даље инсистирати на неговању радних навика у породици и навика учења.
VI разред
▪ Ликовни и литерарни радови на тему професиналне оријентације.
▪ Утврђивање склоности и интересовања за бављење одређеним пословима кроз додатни рад
ислободне активности.
▪ Упознавање ученика са значајним факторима успешног избора занимања.
▪ Професионално усмеравање и откривање талентованих ученика.
▪ Упознавање родитеља са задацима професионалног васпитања и усмеравања ученика овог узраста о
потреби постепеног повећања обима обавеза у породици у односу на раније године.
VII разред
▪ Проширивање стеченог знања о занимањима преко наставе хемије која се појављује као нови
предмет.
▪ Запажање и утврђивање ученичких склоности и интересовања кроз садржаје додатног рада и
слободног избора за рад у секцијама.
▪ Упознавање ученика са факторима успешног избора занимања (социопсихолошки и медицински).
▪ Организацијом додатног рада и других активности пратити склоности и интересовања талентованих
ученика као и успехе које постижу у оквиру различитих такмичења на нивоу школе, града и општине.
▪ Упознавање родитеља са њиховом улогом у професионалном опредељивању деце и сузбијањене
реалних амбиција.
VIII разред
▪ Упознавање ученика са концепцијом средње школе.
▪ Рад са ученицима који имају проблема у професионалном опредељењу (професионално
саветовање).
▪ Посете установама и радним организацијама са различитим занимањима и стручним профилима
кадрова.
▪ Професионално информисање и усмеравање ученика који имају тешкоће у развоју, као и
талентованих ученика.
▪ Прикупљање материјала и опремање паноа за информисање ученика о избору занимања.
▪ Анализа професионалног интересовања ученика и повезивање са стварним могућностима.
▪ Обавештавање ученика и родитеља о условима уписа, начину и роковима конкурисања у средњим
школама.

I

II

Потребно
време

Месец

Методе и
облици

Шта су по занимању моји родитељи?

1 час

IX,X

разговор

Игра занимања

1 час

IV,V

игра, глума

Шта бих волео да будем кад
порастем?

2 часа

II,IV

цртеж

учитељ

Лик. култура

Обрада текстова који говоре о раду

по потреби

током године

читање и
разговор

учитељ

Српски језик

Каквих врста занимања има у твом
месту?

1 час

IX, X

разговор

учитељ,
педагог,
психолог

Моје будуће занимање

2 часа

III, IV

цртеж

учитељ

Које је занимање важније и зашто?

1 час

IV, V

поређење,ра
зговор

учитељ,
педагог,
психолог

Програмски садржаји
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Задужени за
реализацију
учитељ,
педагог,
психолог
учитељ,
педагог,
психолог

Врста
часа
ЧОС
ЧОС

ЧОС
Лик. култура
ЧОС
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III

IV

V

Кад одрастем бићу…

1 час

V

пис. састав

учитељ

Опис радног места маме или тате

1 час

IX, X

разговор

учитељ,
педагог,
психолог

Занимање које ми се највише свиђа

2 часа

III, IV

цртеж

1 час

IV, V

вежбе,
разговор

Дијалози различитих ситуација

1 час

V

глума,
дијалог

Чиме се баве људи у вашем
завичају,а чиме у крају који сте
посетили

1 час

IX, X

поређење,
разговор

учитељ,
педагог,
психолог

Насликај једно занимање

2 часа

III, IV

сликање

учитељ

Живот и рад у школи

2 часа

IV,V

разговор

учитељ,
педагог,
психолог

Какав сам ја дечак односно девојчица

1 час

V

писмена
вежба

учитељ

Квиз знања

1 час

IX,X

дијалог,
такмичење

Одељењски
старешина

2 часа

III,IV

цртање

1 час

IV,V

По потреби

Током године

Личност којој се дивим

1 час

IX, X

Мој будући позив

1 час

III, IV

Филм који сам гледао-ла

1 час

IV, V

Мој циљ у будућности

1 час

V

Дискусија о пожељним и непожељним
занимањима

1 час

IX, X

Разговор

Мој будући позив

1 час

III,IV

Мој портрет

1 час

Нацртај занимање своје омиљене
личности
Шта бих волео да будем а шта не и
зашто?

VI

писмена
вежба
прикупљање
фотоса,
разговор

Наст. ликовне
културе
Наст. српског
језика и књ.

Српски језик
ЧОС
Лик. култура
ЧОС

Српски језик

ЧОС
Лик. култура
ЧОС
Српски језик
ЧОС, ЧОЗ
Лик. култура
Српски језик
и књ.

Одељењски
старешина

ЧОС, ЧОЗ

разговор

ОС

ЧОС, ЧОЗ

сликање

Наст. ликовне
културе

разговор о
занимању
писмени
састав

ОС

Лик. култура
ЧОС, ЧОЗ

Наст. српског
језика и књ.
ОС, педагог,
психолог

Српски језик
и књ.

сликање

Наст. лик.култ.

Лик. култура

V

писмени
састав

Српски језик
и књ.

По договору

Током године

посета

1 час

Током године

реферат

1 час

IX,X

Предавање
разговор

Наст. српског
језика и књ.
Директор, ОС,
педагог,
психолог
Одељењски
старешина
ОС, педагог,
психолог

Анкета о избору занимања

1 час

III

анкета

ОС, педагог,
психолог

Моје будуће занимање

1 час

III, IV

сликање

Наст. лик. култ.

Лик. култура

Сусрет са средњошколцима

2 часа

IV, V

разговор

Шта би желео да будем

1 час

V

писмени
састав

Слободне
активности
Српски језик
и књ.

Посета предузећу “Нектар”

По договору

Током године

посета

ОС, педагог,
психолог
Наст. српског
језика и књ.
Директор, ОС,
педагог,
психолог

Саветовање ученика и родитеља

По договору

Током године

предавање

Посета предузећу''Нектар''
Опиши животни пут особе којој се
дивиш
Фактори професионалног
опредељења

VIII

VIII

учитељ
учитељ,
педагог,
психолог
учитељ,
педагог,
психолог

“Слагалица”

Прављење албума занимања

VII

Годишњи план рада 2021/22.
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ОС, педагог,
психолог

ЧОС, ЧОЗ

Слободне
активности
ЧОС, ЧОЗ
ЧОС, ЧОЗ
ЧОС, ЧОЗ

Слободне
активности
ЧОС, ЧОЗ
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Професионално саветовање
неопредељених ученика

По договору

III, V

саветовање

Психолог,
педагог
тржиште рада

Информисање

По потреби

V

разговор

Координатор

ЧОС,ЧОЗ и
посебни
термини

Програм професионалне оријентације оствариваће се на часовима одељењских старешина, редовне
наставе, слободних наставних активности, ваннаставних активности, грађанског васпитања.
Посебна пажња поклања се ученицима седмог и осмог разреда који су укључени у пројекат
„Професионална орјентација на прелазу из основнеу средњу школу.“

ПЛАН И ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Циљеви плана су стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и
здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу људима, унапређивање хигијенских и радних
услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље, остваривање активног односа и
узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља ученика.

Активности

Задужени за реализацију

Време реализације

Сви запослени

Током целе године

2.Систематски преглед ученика

Школски диспанзер и
одељенске старешине

Према распореду
здравствене
службе

3.Лекарски преглед ученика пред одлазак на
екскурзију и спортска такмичења

Школски диспанзер и
одељенске старешине

Током целе године

4.Систематски преглед зуба ученика

Школски диспанзер и
одељенске старешине

Током целе године

5.Праћење породичних и социјалних прилика
ученика

Одељенске старешине

Током целе године

Здравствени радници

Током целе године

1.Стварање што повољнијих хигијенских
услова у школи и њихово одржавање у току
године

6.Предавање за ученике и родитеље

Здравствена заштита ученика обухвата:
- праћење развоја ученика, анализа здравственог стања ради раног откривања болести (систематски и
контролни прегледи);
- спровођење мера вакцинације, контрола колективне исхране, предузимање противепидемиолошких
мера;
- рану дијагнозу и лечење зубног каријеса;
- надзор над школском средином (хигијенско-санитарног стања воде,хигијена просторија);
- контролу здравственог стања свих радника школе;

ПЛАН И ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Циљеви плана су правилно понашање ученика и развој хуманизације међу људима, елиминисање
утицаја који штетно делују на понашање, подстицање социјалног сазнања, превенција малолетничке
деликвенције, развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима.
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Задужени за
реализацију

Активности
1.Праћење породичних и социјалних прилика ученика
2. Обезбеђивање бесплатних уџбеника и школског
прибора

Одељенске
старешине, педагошка
служба, Црвени крст,
Одељенске
старешине, педагошка
служба
Одељенске
старешине, локална
самоуправа

3. Обезбеђивање бесплатних ужина

Одељенске
старешине, педагошка
служба, Црвени крст,
локална самоуправа
Одељенске
старешине, педагошка
служба, Црвени крст,

4.Обезбеђивање бесплатих одлазака на екскурзије,
излете и ученичка путовања
5.Обезбеђивање донација у виду одеће, хране и
срдстава за личну хигијену

Време
реализације
током целе године
септембар

током целе године

током целе године

током целе године

Социјална заштита сиромашних ученика спроводи се преко ученичких организација: Подмладак
црвеног крста и Ученичка задруга. Овим ученицима омогућава се исхрана у ђачкој кухињи, обезбеђивање
уџбеника и школски прибор, одлазак на екскурзије и слично. Посебним плановима ових организација
одређена је динамика спровођења акција и обезбеђивања средстава.

ПЛАН И ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Циљ плана је да упозна ученике са последицама промене природне средине и потреби да се брину о
заштити животне средине, као цивилизацијској обавези човечанства. Неопходно је да се од првог до осмог
разреда врши доградња моралних принципа ученика у односу на природу и окружење, подизањем еколошке
свести и вежбањем еколошки прихватљивог понашања.
Активности
1.Обнављање и уређивање биљака у школи
2.Организовање сакупљања старе хартије,
пет амбалаже и лименки

Задужени за реализацију
Одељенске старешине,
наставници биологије,
помоћно особље
Одељенске старешине,
наставници биологије,
помоћно особље

3.Чишћење и уређење зелених површина и
школског дворишта

Одељенске старешине,
наставници биологије,
помоћно особље

4.Тематско уређење паноа по кабинетима

Одељенске старешине ,
наставници

5.Уређење ентеријера школе (фарбање
зидова, ходника,учионица и др. Школског
простора)

Помоћно особље

6.Излагање ученичких радова у холу школе

Наставници , учитељи,
помоћно особље

7.Едукација ученика путем еколошких
радионица

Наставници биологије
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реализације
током целе године
током целе године

током целе године
током целе године
током целе године
током целе године
током целе године
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8.Обележавање Дана планете Земље

Наставници биологије,
одељенске старешине

мај

9.Обележавање Светског дана заштите
животне средине и редовно одржавање
зелених
површина

Наставници биологије,
одељенске старешине

јун

Опште је познат значај зелених површина и утицај зеленила на човека.
Заштита школског простора од буке, аерозагађења доприносе васпитно – наставној функцији јер ће
кроз ботаничко упознавање врста дрвећа, жбуња и цвећа и њихових корисних функција развијати код деце
љубав према биљкама и природи уопште.
Естетско уређено двориште и атрактивно обликовано зеленило допуњују васпитни ефекат буђењем и
развијањем племенитих осећања код младих да воле, цене и уживају у окружењу лепо обликованог
природног амбијента.
Септембар: Обилазак школског дворишта, утврдити постојећестање и предложити санацију одређених
врста.
Октобар, новембар, децембар:
▪ уређење школског дворишта по парцелама; бројеви парцела нумерисани према
одељењскимзаједницама
▪ наставити са редовном негом постојећег садногматеријала, орезивањем грмља, уклањање
пањева,папирића, шибља, кошењем травњака
▪ уређење учионица
▪ уређење, неговање, заштита и аранжирањецветног материјала у ентеријеру
▪ формирати цветну башту у жардињерима наслужбеном улазу у школу
Фебруар:
▪ процена постојећег стања
▪ обилазак школског дворишта,ходника иучионица
▪ обезбеђење финансијских средстава за куповину садног материјала
Март:
▪ акција ''Најлепша учионица''
▪ садња нових врста и грмља; акција – учешћесвих одељенских заједница
Април,мај, јун:
▪ неговање постојећег садног материјала удворишту и ентеријеру школе
▪ еколошка патрола.
Чланови еколошке секције ће пратити рад одељенских заједница на уређењу школе, а свеса циљем
обезбеђења квалитетних услова средине у којој се учи, борави и ради.

ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Циљ плана је улагање у образовање и модернизацију наставног процеса што доприноси
квалитетнијем усвајању знања, потпунијем активирању ученика у што већем броју разних активности као и
изграђивању угледа школе.
Задужени за
реализацију

Време
реализације

1.Омогућити унапређивање услова за бављење
спортом (изградња спортских полигона, куповина
спортских реквизита, финансирање разних
спортских такмичења...)

Директор, Школски
одбор, Савет родитеља,
Ђачки парламент

током целе године

2.Уређење школског дворишта у коме ће ученици
остваривати и разноврсне ваннаставне
активности (мини бина на отвореном за извођење
представа, приредба...)

Директор, Школски
одбор, Савет родитеља,
Ђачки парламент

током целе године

Директор

током целе године

Активности

3.Обезбедити бесплатан превоз ученика
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Директор, педагог,
психолог, Школски одбор,
Савет родитеља, Ђачки
парламент

током целе године

Директор, Школски
одбор, Савет родитеља,
Ђачки парламент

током целе године

6.Обезбедити безбедно кретање ученика на путу
до школе(изградња лежећих полицајаца)

Директор, Школски
одбор, Савет родитеља,
Ђачки парламент

током целе године

7.Омогућити пласирање уметничког и забавног
програма оствареног кроз радионице, секције и
друге облике рада (Продаја литералних радова,
извођење представа...)

Директор, педагог,
психолог, Школски одбор,
Савет родитеља, Ђачки
парламент

током целе године

8.Стварање фондације за талентоване ученике
ради веће афирмације истих (било који вид
награђивања ученика)

Директор, педагог,
психолог, Школски одбор,
Савет родитеља, Ђачки
парламент

током целе године

4.Стварање услова за унапређење безбедности
ученика у школи и школском дворишту (школско
обезбеђење, школски полицајац)
5.Обезбедити адекватну заштитну опрему за
безбедност ученика на путу до
школе(рефлектујуће прслуке, капе, кад је киша,
ноћ)

9.Омогућити средства за техничку опремљеност
школе(проширен и адекватан простор за примену
савремених метода и иновација у настави као и
стварање услова за извођење целодневне
наставе)

Директор, Школски
одбор, Савет родитеља,
Ђачки парламент

10.Обезбедити средства за увођење рачунара у
свим учионицама нижих и у скоро свим
кабинетима виших разреда

Директор, Школски
одбор, Савет родитеља,
Ђачки парламент

током целе године

11.Опремање савременим наставним средствима
(глобуси, добро опремљени кабинети за
биологију, хемију...)

Директор, Школски
одбор, Савет родитеља,
Ђачки парламент

током целе године

12.Опремање школске библиотеке савременом
литературом и обогатити је стручном
литературом

Директор, Школски
одбор, Савет родитеља,
Ђачки парламент

током целе године

13.Омогућити социјалну заштиту деце, нарочито
осетљиве групе (помоћ у виду хране,
гардеробе,школског прибора...)

Директор, педагог,
психилог, Школски одбор,
Савет родитеља, Ђачки
парламент

током целе године

14.Обезбедити средства за подстицање
припаднике ромске популације за укључивање
већег броја деце у школско образовање(
бесплатне књиге, свеске, аутобуске карте, узина..)

Директор, педагог,
психолог, Школски одбор,
Савет родитеља, Ђачки
парламент

током целе године
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Директор, педагог,
псхолог, Школски одбор,
Савет родитеља, Ђачки
парламент

током целе године

16.Омогућити унапређење положаја деце са
сметњама у развоју и стварање могућности за
њихово равноправно учешће у друштву
(омогућити материјална средства која ће на било
који начин побољшати рад и наставу за ову децу)

Директор, педагог,
психолог, Школски одбор,
Савет родитеља, Ђачки
парламент

17.Обезбедити средства за стручна усавршавања
просветних радника кроз разне програме обуке
(бесплатни семинари,разни курсеви...)

Директор, Школски
одбор, Савет родитеља,
Ђачки парламент

током целе године

18.Обезбедити учешће на јавним конкурсима

Директор, педагог,
психилог, Школски одбор,
Савет родитеља, Ђачки
парламент

током целе године

19.Учествује у прославама на територији локалне
самоуправе( дечја недеље, Видовдански дани..)

Директор, педагог,
психилог, Школски одбор,
Савет родитеља, Ђачки
парламент

током целе године

током целе године

Добру сарадњу остварујемо са Домом здравља, Црвеним крстом, Центром за социјални рад,
предшколским установама, осталим основним школама, са средњим школама, локалном радио станицом,,
МУП-ом РС – полицијском станицом у Владичином Хану и Домом културе.
Са Домом здравља планира се даља сарадња преко систематских прегледа ученика, предавања
лекара у оквиру здравствене заштите ученика и акција превенција болести зависности.
Са Центром за социјални рад пратиће се деца са породичним проблемима.
Са МУП-ом се планира сарадња у оквиру сузбијања малолетничке делинквенције, различита
предавања у оквиру акције безбедности у саобраћају.
Са предшколском установом предвиђају се посете предшколских група и предавања стручних
сарадника родитељима у оквиру припрема деце за полазак у школу.
Школа ће кроз различите облике такмичења из појединих предмета и спортске турнире организовати
сусрете ученика са осталим основним школама. Планира се укључивање сарадника средњих школа у
професионално информисање ученика и праћење адаптације наших ђака у даљем школовању.

ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Циљеви плана су подизање партнерства родитељ, односно старатељ-школа на виши ниво, пружање
помоћи и подршке родитељима, односно старатељима при обављању педагошке функције.
Програм обезбеђује складно деловање породице и школе, квалитетну сарадњу родитеља, односно
старатеља и школе засновану на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења, позитивну
интеракцију наставник-родитељ, односно старатељ, детаљно информисање, саветовање, укључивање
родитеља, односно старатеља ученика и њихово укључивање у наставне и остале активности школе и
консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања с
циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности
васпитно-образовних утицаја.
Од поласка детета у школу почиње и сарадња школе и родитеља. Та сарадња је у виду индивидуалних
састанака са учитељем, а касније одељенским старешином, кроз родитељске састанке, преко учешћа
родитеља у раду Савета родитеља, Школском одбору, различитим комисијама за унапређење рада школе.
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Сваки облик сарадње треба да буде у корист детета. Kроз разговоре наставник или стручни сарадник се
боље упознаје са својим учеником, односно његовом породицом (са условима живота породице
(материјалним, стамбеним, хигијенским), културним навикама, односима у породици, односу родитеља према
детету, здравственим и психофизичким стањем детета ради најпогоднијег психолошко-педагошког приступа
сваком ученику), а родитељ сазнаје како му се дете снашло у школи, како напредује у учењу, какве односе
гради у групи, шта га посебно интересује, где треба помоћи. Учешће родитеља у активностима Савета
родитеља, Школског одбора, различитих комисија родитељу даје тачан увид у планирање и реализовање
активности школе коју му дете похађа, те има прилику да активно учествује, помаже у реализацији, даје
идеје и износи своје мишљење и врши контролу рада школе.
Веома је важно да између школе и родитеља постоји сагласност у мерама које се морају предузети
према детету. У интересу је детета да неслагање или негодовање родитеља на ставове учитеља тј.
наставника или школе не буде испољено пред њим. Ако су ставови различити дете ће се наћи у дилеми кога
да слуша.
Такође је важно да се интересовање за школу не сме прекидати како дете постаје старије. Уколико се
родитељ редовно информише неће бити изненађења (у виду изостанака, непримереног понашања, оцена
које су скривене…), а и дете ће, свесно да родитељ активно сарађује са школом, имати исто тако активан
однос према школи.

Садржај рада

Облик рада

1. Међусобно информисање родитеља и наставника о :
- условима живота у породици, школи, средини;
- односима у породици;
- здравственим и психофизичким стањем детета
- резултатима учења, понашања;
- упознавању са организацијом рада у школи, могућностима
контактирања са учитељем и стручним службама у школи;
календару одржавања родитељских састанака и Дану
отворених врата
- правилнику понашању родитеља и ученика у школи
- успех ученика, изостајање са наставе и понашање ученика
2. Укључивање родитеља у радионицама и предавањима
које се организују у школи са циљем успешнијег
остваривања васпитне улоге породице:
- Значај партиципације родитеља у подстицању квалитета
образовања;
- Родитељи су савезници у остваривању најбољег интереса
деце;
- Партиципација као важно мерило за процену квалитета рада
установе
▪ здравствено васпитање (здравствена заштита и превентива,
хигијенске навике );
▪ психолошко образовање (психолошке карактеристике детета у
основној школи, проблеми учења);
▪ педагошко образовање.
3.Сарадња са родитељима у реализацији неких задатака и
делова програма школе и то:
▪ учешће у решавању социјалних и здравствених проблема
ученика;
▪ учешће у организовању слободног времена, акција друштвено
– корисног рада итд.
▪ Предузимање адекватних мера у оквиру породице како би се
успех задржао или побољшао
▪ Како родитељи могу да помогну својој деци при избору
занимања (VIII)
▪ Успех у школи и избор средње школе и будућег занимања (VIII)
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Разговор,
Предавања,
Индивидуални
разговори

Предавања.
Радионице

Родитељски
састанци,
Радионице
Акције

Задужени за
реализацију

Одељењске
старешине,
родитељи,
педагог,
психолог,

Лекар,
педагог,
психолог,
наставник
биологије

Одељењске
старешине,
ученици,
педагог,
психолог,
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4. Активности за родитеље:
• узајамна подршка родитеља;• образовне активности (
радионице, семинари, трибине, курсеви,...);• социјалне
активности ( дружење у школи, прославе, годишњице, излети...);
• спортске активности ( тимови деце и родитеља, родитељски
тимови);• упућивање на могућност локалне заједнице;•
коришћење школске библиотеке за родитеље...
5. Појачан рад и сарадња са родитељима ученика ромске
популације
- Организовање родитељских састанака са родитељима ромске
националности са предавањем ''Значај редовног похађања
школе''
- Састанак са представницима удружења ''Ром'' и њихово
укључивање у мотивисању родитеља и ученика за редовно
похађање наставе

Годишњи план рада 2021/22.

Састанци,
Предавања,
разговор

Родитељи,
ученици,
наставници,
педагог,
психолог,

Састанци

Одељењске
старешине,
педагог,
психолог,
родитељи

Разговори,
Састанци

Родитељи,
одељењске
старешине,
педагог,
психолог,

5. Појачан рад и сарадња са родитељима чија деца
остварују ИОП
- Одржавање састанака после сваког класификационог периода
са родитељима деце са посебним потребама ради евалуације
оствареног плана и утврђивања исхода које су деца постигла у
протеклом периоду
- Индивидуална помоћ родитељима по позиву

ОБЛИЦИ САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ ИШКОЛЕ
Садржај рада

Облик рада

Задужени за
реализацију

Акције

Родитељи,
наставници

а) ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА: • Огласна табла; • брошуре; •
белешке о детету;• кутија за сугестије;• извештај о дечјем
напретку;• ученички портфолио; • сајт школе • “кутија “ за
сугестије родитеља;
б) НЕПОСРЕДНА КОМУНИКАЦИЈА: • посете родитеља школи;
• сусрети приликом доласка деце у школу;• телефонски позиви;
• индивидуални разговори;• родитељски састанци;•отворена
врата;
•учешће у тимовима школе;• учеће у пројектима школе;

ИСХОДИ САРАДЊЕ
▪ позитивна атмосфера у школи
▪ утицај на мотивацију ученика и његов успех
▪ развијање компетенције родитеља
▪ партнерски однос – веза школе и локалне заједнице
▪ мотивација других родитеља
Сарадња са родитељима ће се одвијати кроз родитељске састанке, индивидуалне разговоре са
родитељима, савет родитеља школе.
Преко личних контаката са родитељима, наставник или стручни сарадник ће се непосредно упознати са
условима живота породице (материјалним, стамбеним, хигијенским), културним навикама, односима у
породици, односу родитеља према детету, здравственим и психофизичким стањем детета ради најпогоднијег
психолошко-педагошког приступа сваком ученику.
Систематско образовање родитеља за васпитни рад реализоваће се путемпредавања и разговора са
родитељима. Овај вид рада сародитељима обухватиће педагошко и психолошко образовање и здравствено
васпитање.
Савет родитеља разматра услове за рад школе, реализацију екскурзија, излета, наставе у природи и
друга питања у складу са изменама и допунама Закона о основној школи.
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Садржај рада

Годишњи план рада 2021/22.

Облик рада

1. Међусобно информисање родитеља и наставника о :
▪ здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика;
▪ резултатима учења, понашања;
▪ условима живота у породици, школи, средини.
▪ Наставни предмети који ће се реализовати у новој школској години
▪ Представљање изборних предмета
▪ Упозвање родитеља са организацијом рада у школи, могућностима
контактирања са учитељем и стручним службама у школи; календар
одржавања родитељских састанака и Дана отворених врата
▪ Правилник о понашању родитеља и ученика у школи
▪ Избор чланова Одељењског Савета родитеља и представника за
Школски савет родитеља
▪ Успех ученика, изостајање са наставе и понашање ученика

Разговор,
индивидуални
разговор

Задужени за
реализацију

Одељењски
старешина,
родитељи

2. Образовање родитеља за успешније остваривање васпитне улоге
породице
▪ здравствено васпитање (здравствена заштита и
превентива,хигијенске навике );
▪ психолошко образовање (психолошке карактеристике детета у
основној школи, проблеми учења);
▪ педагошко образовање.

Предавања

3.Сарадња са родитељима у реализацији неких задатака и делова
програма школе и то:
▪ учешће у решавању социјалних и здравствених проблема ученика;
▪ учешће у организовању слободног времена, акција друштвено –
корисног рада итд.
▪ Предузимање адекватних мера у оквиру породице како би се успех
задржао или побољшао
▪ Како родитељи могу да помогну својој деци при избору занимања (VIII
разред)
▪ Успех у школи и избор средње школе и будућег занимања (VIII р.)

Родитељски
састанак,
акције

Одељењски
старешина

Акције

Родитељи и
наставници

4. Укључивање родитеља у обезбеђивању услова за успешнији рад
школе
▪ непосредно укључивање у акције, уређења, реконструкција
постојећих и изградњу нових школских објеката, терена за спорт.

Лекар,
педагог,

психолог,

РАД СА РОДИТЕЉИМА И УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ
На основу спроведеног самовредновања у школи (кључна област „Постигнућа ученика“) уочене су слабости
из ове области. Једна од њих је нередовно похађање наставе и напуштање основне школе ученика ромске
националности. Због тога је школа израдила Акциони план у коме су предвиђене све активности које ће
допринети превазилажењу ове слабости.
Задаци:
1. Појачан рад и сарадња са родитељима ученика ромске популације
2. Појачан рад са ученицима ромске популације у V и VI разреду преко часова одељењске
заједнице и часова одељењског старешине и додатно мотивисање за усвајање наставних
садржаја преко допунске наставе.

АКТИВНОСТ
Организовати интерни
семинар за све учитеље и
одељењске старешине
који раде са ромском
децом

ВРЕМЕ

Током целе
школске године

ЗАДУЖЕНИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ

Педагог, психолог,
Стручно веће учитеља
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ОДГОВОРНА
ОСОБА

НАЧИНИ
ПРАЋЕЊА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Директор школе

Записници
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Организовање
родитељских састанака са
родитељима ромске
националности са
предавањем ''Значај
редовног похађања
школе''
Ажурирање података о
броју ученика који не
похађају наставу
Састанак са
представницима
удружења ''Ром'' и њихово
укључивање у мотивисању
родитеља и ученика за
редовно похађање
наставе
Обезбеђивање
материјалних средстава за
набавку уџбеника и
прибора од јединице
локалне самоуправе
Организовање и
спровођење акције
прикупљања старих
уџбеника и прибора за рад
Планирање и реализовање часова допунске
наставе за ромске ученике
Ажурирање података о
похађању наставе ученика
ромске националности на
крају школске године и
упоређивање са подацима
на почетку школске године

Током целе
школске године

Секретар школе,
перагог школе,

психолог,
учитељи

Годишњи план рада 2021/22.
Горан
Радисављевић,
Биљана Ристић –
руководиоци
подручних
одељења

Школска
документација,
спискови,
записници

Током целе
школске године

Секретар школе,
одељењске старешине,
учитељи

Секретар школе

Дневници рада,
спискови

Током целе
школске године

Директор,
педагог, психолог,
руководилац Стручног
већа учитеља

Директор школе

Записници

Током целе
школске године

Представник друштва
''Ром'',
члан Шк. одбора представник Рома,
секретар школе

Директор школе

Током целе
школске године

Учитељи,
одељењске старешине,
библиотекар

Педагог школе

Евиденција о
прикупљеним
књигама

Током целе
школске године

Учитељи
предметни наставници

Директор школе

Дневници рада,
планови рада

На крају
школске године

Горица Ковачевић,
Бобан Најдановић
Секретар школе

Директор школе

Извештаји

Због важности овог проблема школа је ушла у пројекат ''Стварањеуслова за реализацију равноправне
уписне политике У први разред основне школе''
Циљ пројекта: Смањење дискриминације у образовању усмерене према ромској деци, кроз смањење
њиховог броја у специјалним школама и стварање услова за реализацију равноправне уписне политике у
први разред онвне школе
Прва фаза пројекта реализована је кроз истраживање у којем је урађена анализа постојеће праксе
уписа ромске деце у основну школу и дате препоруке за унапређење процедуре уписа, како би се створили
услови за равноправну уписну политику
Иако постоје афирмативне мере и обавезујуће препоруке Министарства просвете потребно је појачано
ангажовање свих кључних актера (МП, ШУ, ОШ, НВО, ЛС и родитеља) да би се обухват ромске деце у ОШ
максимално повећао и створили услови за равноправан старт у образовању деце из маргинализованих
група.

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА
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 с
појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и
привредним достигнућима.
Задаци екскурзије су:
- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,
- повезивање и примењивање знања и умења,
- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање
позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетским
вредностима,
- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,
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- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно,
- проучавање објеката и феномена у природи,
- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,
- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,
- развој и практиковање здравих стилова живота,
- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите
животиња,
- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих
извора,
- оснаживање ученика у професионалном развоју,
- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,
- развијање способности оријентације у простору.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Први циклус основног образовања и васпитања
У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи програмски садржаји:
Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика Србије,
посматрање карактеристичних биљака и животиња, посете заштићеним природним подручјима,
упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине.
Други циклус основног образовања и васпитања
У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи програмски садржаји:
Посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и друштвеногеографским одликама Србије (планине, реке, језера, бање, биљни и животињски свет, заштићени природни
објекти и национални паркови, становништво, народи и етничке заједнице у Србији...).
Обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и локалитета савременог доба,
обилазак Београда, престонице Србије, обилазак установа културе у Србији.
На предлог директора школе Наставничко веће је формирало комисије за израду програма екскурзија,
које су дале свој предлог. Одељењска и стручна већа су разматрала предложени програм и дали своје
мишљење, а затим је Савет родитеља разматрао програм и план екскурзија на који је дао своју сагласност.
На основу тога Наставничко веће је усвојило програм екскурзија који јесаставни део Годишњег програма рада
школе.

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА
Раз
ред

I
и
II

III
и
IV

Образовно- васпитни циљеви и задаци

-Непосредно упознавање са културно
–историским наслеђем и односима у
природној и друштвеној средини
-значај лековитих вода за човека
-неговање позитивних социјалних
односа (другарство)

Садржаји по којима се постављени циљеви остварују

-Уочавање облика рељефа и
површинских вода у бањи и
околини
-развијање способности
орјентације у простору и
времену.

Обилазак Соко Бање
и околине

Релација
(путни правци)

Владичин Хан –
Сокобања –
Владичин Хан

Време реализације, трајање екскурзије - мај, један дан
Носиоци активности - Учитељи првог и другог разреда
Техничка организација и начин финансирања - Превоз аутобусом до Бање од стране изабране агенције, родитељи
Планирани обухват ученика – 130

-Непосредно упознавање са културно
–историским наслеђем
-значај лековитих вода за човека
-развијане интересовања за природу и
еколошке навике
-развијање позитивног односа према
националним вредностима
-неговање позитивних социјалних
односа (другарство)

-Уочавање облика рељефа и
површинских вода у бањи и
околини
-развијање способности
орјентације у простору и
времену.
-упознавање с прошлошћу и
културном баштином
(манастир Лазарица, обилазак
градова Крушевца и Врњачке
бање)
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Обилазак
Крушевца,
манастира
Лазарица,
обилазак Врњачке
бање

Владичин Хан –
Врњачка бања –
Владичин Хан

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

Време реализације, трајање екскурзије - мај, један дан
Носиоци активности - Учитељи трећег и четвртог разреда
Техничка организација и начин финансирања - Превоз аутобусом до Бање од стране изабране агенције, родитељи
Планирани обухват ученика – 130

V

-Непосредно упознавање појава и
односа у природној и друштвеној
средини;
-упознавање културног наслеђа и
привредних достигнућа;
-уочавање узрочно последичних
односа у конкретним природним и
друштвеним условима;
-развијање интересовања за природу и
еколошке навике;
-упознавање живота и рада људи у
појединим крајевима;
-развијање позитивног односа
према:националним, културним и
естетским вредностима.
-неговање позитивних социјалних
односа (другарство)

1.Дан:Владичин
Хан - Параћин –
Зајечар – Феликс
Ромулијана,
Гамзиградска
бања – Неготин,
Мокрањчева кућа,
Музеј крајне –
Кладово, ХЕ
Ђердап; ноћење у
хотелу Лепенски
вир
2.дан:
Обилазак
археолошког
налазишта
Лепенски вир,
Виминацијум код
Костолца, ергеле
Љубичево и
смедеревске
тврђаве Владичин Хан

Владичин Хан Параћин –
Зајечар –
Неготин, –
Кладово Лепенски вир –
Костолац –
Пожеревац –
Смедерево Владичин Хан

Време реализације, трајање екскурзије - мај, два дана
Носиоци активности - Одељењске старешине петог разреда
Техничка организација и начин финансирања - Превоз аутобусом до свих дестинација од стране изабране агенције,

родитељи

Планирани обухват ученика – 70

VI

-Непосредно упознавање појава и
односа у природној и друштвеној
средини;
-упознавање културног наслеђа и
привредних достигнућа;
-уочавање узрочно последичних односа
у конкретним природним и друштвеним
условима;
-развијање интересовања за природу и
еколошке навике;
-упознавање живота и рада људи у
појединим крајевима;
-развијање позитивног односа
према:националним, културним и
естетским вредностима.
-неговање позитивних социјалних
односа (другарство)

-Упознавање са природним
лепотама, природно
географским и друштвено
географским одликама;
-обилазак средњевековних,
нововековних и локалитета
савременог доба (манастири
Жича и Љубостиња,
манастир Благовештење,
Дрвенград, Парк Авантура)
-подстицање испољавања
позитивних емоционалних
доживљаја.

1.дан:Владичин
Хан – манастир
Љубостиња –
Краљево,
манастир Жича –
Пожега – Мокра
Гора, Дрвенград –
Златибор
2.дан: парк
Авантура –
ОвчарскоКабларска
клисура,посета
манастиру
Благовештење Врњачка Бања Владичин Хан

Владичин Хан манастир
Љубостиња,Жича,
- Пожега - Мокра
Гора, Дрвенград –
Златибор –
ОвчарскоКабларска клисура
- Врњачка Бања –
Владичин Хан

Време реализације, трајање екскурзије - мај, два дана
Носиоци активности - Одељењске старешине шестог разреда
Техничка организација и начин финансирања - Превоз аутобусом до свих дестинација од стране изабране агенције,

родитељи

Планирани обухват ученика – 80

VII

-Непосредно упознавање појава и
односа у природној и друштвеној
средини;
-упознавање културног наслеђа и
привредних достигнућа;
-уочавање узрочно последичних односа
у конкретним природним и друштвеним
условима;
-развијање интересовања за природу и
еколошке навике;
-упознавање живота и рада људи у
појединим крајевима;
-развијање позитивног односа

-Упознавање са природним
лепотама, природно
географским и друштвено
географским одликама;
-обилазак нововековних и
локалитета савременог
доба(Карађорђев конак,
маузолеј Карађорђевића,
црква Светог Ђорђа,
Петрова кућа, Спомен парк
Шумарице, музеј 21.
октобар,)
-обилазак установа културе
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1. дан: Владичин
Хан – Крагујевац,
Спомен парк
Шумарице, музеј
21. октобар, Топола, маузолеј
Карађорђевића,
црква Светог
Ђорђа,
Карађорђев конак,
Петрова кућа Буковичка бања Ваљево

Владичин Хан –
Крагујевац, , Топола Буковичка бања Ваљево
2.дан: Бранковина Вишеград –
Чачак,– Владичин
Хан

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан
према:националним, културним и
естетским вредностима.
-неговање позитивних социјалних
односа (другарство)

(музеј 21. октобар)
-подстицање испољавања
позитивних емоционалних
доживљаја.

Годишњи план рада 2021/22.
2.дан: обилазак
Бранковине –
Вишеград – Чачак,
обилазак града –
Владичин Хан

Време реализације, трајање екскурзије - мај, два дана
Носиоци активности - Одељењске старешине седмог разреда
Техничка организација и начин финансирања - Превоз аутобусом до свих дестинација од стране изабране агенције,

родитељи

Планирани обухват ученика – 60

VIII

-Непосредно упознавање појава и
односа у природној и друштвеној
средини;
-упознавање културног наслеђа и
привредних достигнућа;
-уочавање узрочно последичних
односа у конкретним природним и
друштвеним условима;
-развијање интересовања за природу и
еколошке навике;
-упознавање живота и рада људи у
појединим крајевима;
-развијање позитивног односа
према:националним, културним и
естетским вредностима, спортским
потребама и навикама;
-неговање позитивних социјалних
односа (другарство)

-Упознавање са природним
лепотама, природно
географским и друштвено
географским одликама;
-обилазак античких,
средњевековних,
нововековних и локалитета
савременог доба
(Калемегдан, Патријаршиски
двор, манастири Хопово,
Крушедол, Прва српска
гимназија, Музеј Бранка
Радичевића, дворац
Дунђерски, ботаничка башта,
Храм Светог Саве)
-обилазак установа културе
(Прва српска гимназија,
Музеј Бранка Радичевића)
-Обилазак Београда
(београдска тврђава,
ботаничка башта, фудбалски
стадион
-подстицање испољавања
позитивних емоционалних
доживљаја.

1.дан:Владичин Хан
– Београд, обилазак
храма Светог Саве,
Калемегдан,
Ботаничка башта,
шетња Кнез
Михајловом улицом
- Нови Сад
2.дан; Нови Сад –
Суботица, Палићко
језеро, Бечеј, посета
дворцу Дунђерски –
Нови Сад
3.дан: Нови Сад Сремски Карловци,
обилазак Прве
српске гимназије,
музеја Бранка
Радичевића,
Саборне цркцве,
Патријаршиског
двора, обилазак
Фрушке Горе
(манастири Хопово
и Крушедол) –
Београд - Владичин
Хан

Владичин Хан –
Београд, - Нови
Сад
– Суботица Палићко језеро Бечеј – Нови Сад
- Сремски
Карловци Фрушка Гора –
Београд Владичин Хан

Евентуална промена маршрута екскурзија могућа је уз сагласност родитеља, одељенских старешина,
одељенског већа, директора школе и Школског одбора.

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Циљеви плана су усвајање образаца понашања у образовним институцијама, подстицање
интересовања за читањем књига, упознавање ученика са стваралаштвом писаца, буђење интересовања за
креативним писањем, усвајање новинарског начина изражавања, неговање истраживачког духа и усвајање
знања применом савремених технологија.
Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и културне активности
школе. У школској библиотеци се ученицима, наставницима и стручним сарадницима даје на коришћење
библиотечко-информациона грађа (књиге, лексикони, енциклопедије, речници, серијске публикације и др.) и
извори. Библиотека у свом фонду прикупља и стручну литературу за наставнике и стручне сараднике.
Задатак школске библиотеке је да код ученика развија навике читања и коришћења библиотечких услуга, као
и да ученике оспособљава да користе информације потребне за учење у току целог живота.
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АКТИВНОСТИ
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА: планирање набавке литературе и периодичних
публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике,
израда годишњег, месечних и оперативних планова,
планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке
грађе потребне за реализацију наставе и образовно–васпитног
рада…
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ
РАДА: учешће у изради Годишњег плана рада и
самовредновања рада установе, 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.)...
САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА: сарадња са наставницима на
промоцији читања ради задовољства кроз све облике
образовно-васпитног рада, сарадња са наставницима око
утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења
наставничко - сарадничког дела школске библиотеке,
коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе, набавка и
коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике...
РАД СА УЧЕНИЦИМА: планирање активности у раду са
ученицима, сређивање књига на полицама и естетско уређење
библиотеке, uпознавање ученика са радом библиотеке,
упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и
оспособљавање за самостално коришћење књига, часописа,
енциклопедија, развијање позитивног односа према читању...
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ: планирање културних
садржаја за школску годину, сајт школе, представљање наше
школе ученицима других школа, сарадња са школским
библиотекарима других школа и градском библиотеком у
обележавању важних дана, годишњица, догађаја, припремање
и организовање прославе важних годишњица у вези са школом
и локалном заједницом...
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,
РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА: учествовање у
припремању годишњег и развојног плана школе, сарадња са
стручним већима наставника, педагогом, психологом и
директором школе у вези с набавко, информисање стручних
већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне
литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошкопсихолошке литературе , м и коришћењем књижне и некњижне
грађе, сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за
школску библиотеку коју користе ученици, наставници и
стручни сарадници...
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Годишњи план рада 2021/22.
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Библиотекар,
педагог, психолог,
наставници,
учитељи

током целе
године

Библиотекар,
педагог, психолог,
наставници,
учитељи

током целе
године

Библиотекар,
педагог, психолог,
наставници,
учитељи

током целе
године

Библиотекар,
чланови,
наставници,
учитељи

током целе
године

Библиотекар,
педагог, психолог,
наставници,
учитељи

током целе
године

Библиотекар,
педагог, психолог,
наставници,
учитељи

током целе
године
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РАЗВОЈНИ ПЛАН
Циљеви Развојног плана су:
- подстицање развоја личности, индивидуалности, креативности, такмичарског духа, демократског
духа и критичког мишљења ученика;
- стално стручно усавршавање наставника и свакодневна примена савремених облика и метода рада
у настави;
- уважавање личности свих актера у школи, посебно ученика, стварање отворене школе за сарадњу
са свим актерима, пројектно орјентисане школе са активном улогом у друштвеном окружењу.
Школа ће активно радити на остваривању десет развојних циљева:
1. Унапређивање садржаја и функционалност Годишњег плана рада и Развојног плана
2. Прилагођавање нставних планова и програма кроз корелацију наставних предмета различитим
способностима и интересовањима ученика
3. Примена различитих техника учења на часу
4. Успех ученика показује да су постигнути образовни стандарди
5. Подстицати лични, професионални и социјални развој ученика
6. Побољшати сарадњу између ученика, наставника и родитеља кроз укључивање школе у
различите пројекте и промовисање рада школе
7. Опремити школу новим наставним средствима
8. Обезбедити стално стручно усавршавање запослених ради одрживости квалитета рада школе и
професионалног односа према раду
9. Обезбеђивање квалитета и успешности рада школе
10. Унепредити безбедност ученика у школи
Развојни план чини прилог Годишњем плану и саставни је део Годишњег плана рада.

ПЛАН И ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Циљ плана је да обезбеди заједничке активности школе, родитеља и локалне самоуправе, усмерене
на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.
Саставни део Годишњег плана је и план безбедности и здравља на раду који обухвата заједничке
активности школе, родитеља, односно других законских заступника и јединице локалне самоуправе,
усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду. У реализацији
садржаја из овог плана значајно учешће има ју представници МУП-а и ватрогасне јединице.
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Учитељи, наставници,
МУП
Учитељи, наставници,
законски заступник,
ватрогасна јединица
Учитељи, наставници,
законски заступник
Директор, законски
заступник
Сви запослени,
законски заступник,
ватрогасна јединица
Сви запослени,
законски заступник
Сви запослени,
законски заступник,
ватрогасна јединица

АКТИВНОСТИ
Обука за безбедност ученика у саобраћају
Обука о поступању у случају природних непогода
Обука за безбедност ученика и наставника на
екскурзији
Провера и допуна средстава за пружање прве
помоћи
Вежба: Гашење пожара
Вежба: Прва помоћ
Вежба: Евакуација у случају пожара или природне
непогоде
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар
током године
током године
по потреби током године
по потреби током године
по потреби током године
по потреби током године
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ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ
Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном плану
чине прилог Годишњем плану и саставни су део Годишњег плана рада.
У интересу постизања најбољих резултата код ученика који се образују по индивидуалном
образовном плану, предвиђене су следеће активности:
ЗАДУЖЕНИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ

ОДГОВОРНА
ОСОБА

НАЧИНИ ПРАЋЕЊА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септембар

Тим за ИО

Горица Ковачевић
Тим за ИО

Записник са седнице
Наставничког већа,
припремљени матерјал
за презентацију

Септембар –
октобар

Тим за ИО,
председник СР,
директор школе

Директор школе

Записник са седнице
Савета родитеља

Септембар –
октобар

Тим за ИО,
Председник ШО,
Директор школе

Директор школе

Записник са седнице
Школског одбора

Почетак
септембра

Тим за ИО,
учитељи,
одељењске
старешине,
предметни
наставници

Тим за ИО

Прикупљени подаци и
информације о
ученицима

Израда педагошких
профила за одабране
ученике

Септембар –
октобар

Тим за ИО,
учитељи,
одељ.старешине,
предметни
наставници

Тим за ИО

Урађени педагошки
профили ученика

Сарадња са
родитељима одабраних
ученика и њихово
укључивање у изради
педагошких профила

Септембар –
октобар

Тим за ИО,
одељењске
старешине

Тим за ИО

Записници са састанака
Тима за ИО, белешке
одељењских старешина
и педагога школе

Одабир ученика за које
ће се радити
индивидуални
образовни планови
(ИОП-и)

Септембар –
октобар

Тим за ИО,
одељењске
старешине

Тим за ИО

Записници са састанака
Тима за ИО, белешке
одељењских старешина
и педагога школе

Почетак октобра

Тим за ИО,
предметни
наставници,
учитељи

Тим за ИО

Записници са састанака
Тима за ИО

Израда индивидуалних
планова рада

Октобар

Тим за ИО, мали
подтимови

Тим за ИО

Израђени индивидуални
планови рада

Презентовање
индивидуалних планова
рада педагошком
колегијуму и усвајање

Октобар

Тим за ИО

Тим за ИО

Записник са састанка
педагошког колегијума

АКТИВНОСТИ
Информисање чланова
Наставничког већа са
значајем увођења
инклузивног
образовања, улога тима
за ИО и осталих чланова
већа
Информисање чланова
Савета родитеља са
Инклузивним
образовањем и
лобирање одређених
родитеља у циљу
подршке и помоћи у
изради индивидуалних
образовних планова
Информисање Школског
одбора са улогом и
значајем инклузивног
образовања
Евидентирање и
прикупљање
информација о
ученицима (ученици са
тешкоћама у учењу и
сметњама у развоју;
даровити ученици)

Формирање малих
подтимова за израду
индивидуалних
образовних планова (за
сваког ученика
појединачно)

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
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планова
Формирање тима за
инклузивно образовање
(ИО)

Наставничко веће

Директор школе

Записник са седнице
Наставничког већа

Август

Тим за ИО,
водитељи обуке

Директор школе

Сертификати о
завршеној обуци

Током године,
по потреби

Тим за ИО

Директор школе

Увођење адекватних
принципа, метода и
техника рада за
побољшање квалитета
наставе а прилагођених
потребама ученика

Током године

Стручна већа
(израда операт.
планова рада
наставника где ће
предвидети
инклузивно
образовање),
повезивање са
другим развојним
циљем за ову шк.
годину и процесом
самовредновања

Председници
стручних већа,
стручних актива,
Тим за
самовредновање

Планови наставника,
планови стручних већа,
планови актива и
тимова. . .

Укључивање ових
ученика у активностима
ученичког парламента

Током године

Ученички
парламент

Председник
ученичког
парламента

Спроведене активности
и постигнути резултати
(записници)

Током године

Ученици,
наставници,
родитељи

Тим за заштиту
ученика од насиља,
злостављања и
занемаривања

Спроведене активности
и постигнути резултати
(записници)

Током године

Подтимови за ИОП

Тим за ИО

Посета часовима,
размена искустава

Вредновање ИОП-а

Током године
(тромесечје,
једном месечно,
по потреби)

Предметни
наставници,
учитељи, педагог

Тим за ИО

Повећан степен
усвојености знања код
одабраних ученика
(усмена провера,
писмена провера. . .)

Извештај о раду Тима за
ИО педагошком
колегијуму

На крају
школске године

Представник тима

Тим за ИО

Извештај о раду

Обука тима за ИО
Успостављање
контаката са
институцијама будућим
социјалним партнерима
(центар за социјални
рад, црвени крст, дом
здравља, локална
самоуправа )

Увођење одређених
активности у оквиру
програма заштите
ученика од насиља,
злостављања и
занемаривања
Праћење реализације
индивидуалних
образовних планова

Април –јун

ПЛАН И ПРОГРАМ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА
Циљеви обогаћеног једносменског рада су:
- подизање нивоа опште заштите и бриге о ученицима млађих разреда;
- подизање нивоа опште културе ученика;
- већи степен вертикалне и хоризонталне повезаности градива које се реализује часовима
редовне
наставе кроз тематско радионичарско планирање активности;
- подршка у целовитом развоју деце, унапређивање социјално-емоционалног развоја ученика;
- праћење успеха у напредовању ученика у наставним активностима;
- индивидуални и групни рад са ученицима у процесу стицања знања;
- идентификовање ученика којима је потребан додатна подршка и допунска настава у циљу постизања бољих
резултата у складу са могућностима ученика;
- рад са даровитим ученицима и додатно ангажовање у њиховом раду;
- праћење и проучавање интересовања ученика и њихово укључивање у рад различитих радионица;
- развијање радних навика код ученика;
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- подизање нивоа васпитне улоге школе кроз активности;
- пружање базичних знања и вештина, њихово повезивање са реалним животом као и њихова примена у
свакодневном животу;
- уводити ученике у методе и технике учења ;
- развијање и неговање другарства, пријатељства и толеранције;
- подстицање индивидуалне одговорности ученика;
- усвајање вредности заједничког живота;
- усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања;
- развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости и отворене
комуникације;
- развијање комуникативне способности и конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима;
- подстицање социјализације, разумевања и прихватања међусобних разлика;
- подстицање групног рада, споразумевања, сарадње и дружења

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Радионице на тему: Развијање здравих стилова живота
(здрава исхрана, физичка активност, лична хигијена, култура
понашања у школи и на другим јавним местима, брига о
простору, ужој и широј средини)

Наставник

свакодневно по
један сат

Израда домаћих задатака (српски језик, математика, свет око
нас, природа и друштво. . .)
Самостални рад, уз сталну стручну помоћ и сарадњу са
учитељем, ученици организовано и плански, утврђују,
продубљују и усвајају нова знања, вештине и навике. Израда
домаћих задатака се свакодневно организује у одређено
време. Домаћи задаци урађени на часовима самосталног
рада се анализирају, исправљају и вреднују.

Наставник

свакодневно по
један сат

Утврђивање и вежбање наставних садржаја из свих наставних
предмета; Читање обавезне школске и домаће лектире;
Читање текстова поетских и прозних садржаја; Довршавање
ликовних радова, израда паноа и излагање ликовних радова
(изложбе); Слушање музике и певање песама

Наставник

свакодневно по
један сат

Наставник

свакодневно по
један сат

Наставник

свакодневно по
један сат

Наставник

током целе
године

АКТИВНОСТИ

Ученици који имају тешкоће у савладавању наставног градива
добијају помоћ у виду индивидуалног рада који подразумева
допунске часове и додатно ангажовање наставника кроз
примену одговарајућих ИОП-а1 или 2
Напреднијим ученицима могу се плански и педагошки
организовано задавати додатни задаци (читање домаће
лектире, читање листова и часописа за децу; коришћење
енциклопедије и разноврсних матерјала са звучним и звучновизуелним садржајима; вођење дневника и календара
природе и друштва, гледање телевизиских емисија
едукативног карактера. . .
Уметничке радионице (драмска, ликовна, музичка,
рецитаторска, литерарна, луткарска, медиско истраживање,
едукативне радионице. .); Математичке радионице и логичко математичке игре (судоку, потапање бродића, икс-окс. . );
Припремање приредби, такмичења, квизова, продајних
изложби; Слушање музике за децу; Гледање дечјих
образовних емисија; Посете биоскопу, знаменитим објектима
и оближњим фабрикама
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Излети; Шетње у оквиру насеља и ближе околине;
Посматрање природе, сакупљање биљака и плодова,
препознавање и њихова примена; Орјентација у простору,
стране света; Помоћ дивљим животињама: исхрана, израда
кућица за птице
Обележавање Дана демократске културе (активности везане
за
реализацију пројекта: Подстицање демократске културе у
школама); Славе и свадбе код Срба и Рома; Обележавање
међународног дана толеранције (16. Новембар)
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Наставник

једном месечно

Наставник

током године

ПЛАН И ПРОГРАМ ВАСПИТАЊА ЗА ХУМАНЕ ОДНОСЕ МЕЂУ
ПОЛОВИМА
Редни
број

Тематске области

Динамика

1.

Дружење у игри и раду (равноправно учешће девојчица и дечака)

IX-VI

2.

Понашање на часу, одмору и другим местима

XI, V

3.

Дружење и понашање у слободном времену

VIII, XI

4.

Равноправно дружење и пријатељство међу вршњацима
(поступци правог и лажног другарства, заједничко учење)

IX, XI, II

5.

Прве симпатије између дечака и девојчица - осећање љубави

6.

Промене у понашању карактеристичном за одређени узраст
(потребе за афирмацијом своје личности)

7.

Хуман однос према старима и немоћнима

8.

Култура понашања у различитим ситуацијама

9.

Хуманизација међусобних односа и односа међу половима
(поштовање туђе и своје личности, одговорност и хуманост
у схватању полности, поштовање другова и другарица у одељењу)

XI, XII, IV,V
XII, III
X, XII, III
XII
X, III

Реализатори
Одељењски
старешина
Одељењски
старешина
Одељењски
старешина
Одељ. стар.
педагог школе
Одељ. стар.
педагог школе
Одељ. стар.
педагог школе
Одељењски
старешина
Одељењски
старешина
Одељењски
старешина,
педагог школе

Одређене теме из ове области које нисмо навели, реализују се на часовима редовне наставе из
биологије, физичког васпитања, историје, познавања природе и друштва и часовима одељењске заједнице и
одељењског старешине.

ПЛАН ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
Наставничко веће је упознато са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања у образовно-васпитним установама и изабрало Тим у саставу: Слађана Додић, руководилац,
Горица Ковачевић, Весна Јовић, Добрица Ђорђевић, Горан Радисављевић, Светлана Спасић, Биљана Ристић, Небојша
Ђорђевић, који је сачинио план и програм.

Један од приоритетних задатака школе је заштита и безбедност ученика. У оквиру укупне безбедности
ученика, због локације школе, безбедност у саобраћају има приоритет. То је активност која ће трајати током
целе школске године.
Основни циљеви заштите и безбедности ученика су:
▪ чување свог и туђег здравља, живота и имовине
▪ подстицање саобраћајног образовања и васпитања деце основношколског узраста у функцији усвајања
правила и вештина безбедног понашања у саобраћају
▪ подстицање интереса ученика да у саобраћају на путевима учествују на начин који ће допринети личној и
општој безбедности
▪ подстицање општих напора грађана на заштити људи и имовине у саобраћају на путевима...
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Као догађаји и појаве које могу да угрозе безбедност и сигурност у објектима школе, школском дворишту и
непосредној околини идентификовани су:
▪ појединачне туче између ученика
▪ вандалско понашање појединаца и група (разбијање каменицама прозорских стакала, унутрашње
демолирање школског инвентара, крађа и оштећења наставних средстава и помагала и сл.)
▪ коришћење делова дворишта за уживање алкохола и дувана
▪ улазак у школско двориште лица која не припадају школи (бивши ученици малолетници и млађа
пунолетна лица са станом у околини школе, лица склона криминалном и девијантном понашању)
▪ писање графита по школским објектима и др.
У досадашњој пракси уочено је да су носиоци ових догађаја углавном ученици склони девијантном
понашању.
Узроци ових догађаја су:
▪ у првом реду неосветљеност школског дворишта
▪ не предузимање васпитних мера од стране родитеља или старатеља према деци склоним девијантном
понашању
▪ одсуство културно-забавних садржаја за младе
▪ некоординисано деловање полиције, школе и других друштвених институција.
Шта ћемо урадити у области заштите и безбедности ученика:
▪ подићи ћемо на виши ниво дежурство наставника и радника
▪ настојаћемо да у сарадњи са локалном заједницом организујемо обезбеђење у школи
▪ сузбијаћемо малолетничку делинквенцију (директор школе, педагошко-психолошка служба и одељенске
старешине у сарадњи са МУП-ом РС – Полицијском станицом, током школске године)
▪ организоваћемо акцију ''Безбедност деце у саобраћају'' (одељенске старешине у сарадњи са МУП-ом РС –
полицијском станицом Владичин Хан, септембар)
▪ учествоваћемо на такмичењу и смотри ученика основних школа Србије ''Шта знаш у саобраћају'' (наставник
техничког и информатичког образовања)
▪ организоваћемо Саобраћајну секцију (наставник техничког и информатичког образовања, током школске
године)
▪ обезбедићемо да прилаз школи буде саобраћајно безбедан, односно да евентуални ризици у кретању
деце буду сведени на минимум (директор школе у сарадњи са МУП-ом, односно Полицијском станицом у
Владичином хану, током школске године) и др.
Саобраћајно образовање и васпитање - Садржаји и 8 лекција које живот значе у зони школе:
1. Где се играмо?
Децу је потребно научити да се играју на посебним игралиштима, у двориштима или на другим
површинама на којима су заштићена од возила: тамо где нема возила (далеко од пута и улице) или тамо где
је ограђено и добро заштићено, тако да деца не могу истрчати на улицу, нити возила могу прићи месту где се
играју. Никад се не смеју играти на коловозу, јер је то површина по којој се крећу возила. Не смеју се играти
ни на тротоару, јер ометају возаче и друге пешаке.
2. Шта је чије на улици?
Постоје површине које су намењене возилима и оне које су намењене пешацима. Некад су одвојене и
посебне површине за кретање бицикла. Пешаци се крећу тротоарима и пешачким стазама, а возила
коловозом...
3. Како се крећемо тротоаром?
Пешаци се крећу тротоаром, и то што даље од коловоза. Када одрасла особа води дете, онда би дете
требало да иде са унутрашње стране, тј. одрасла особа је између детета и коловоза. Тако се омогућује да
одрасла особа боље прати саобраћај возила, али и да спречи истрчавање детета на коловоз.
4. Како се обилази препрека на тротоару?
С обзиром да су тротоари веома често закрчени паркираним возилима и другим препрекама, веома је
важно знати безбедно обићи ове препреке. Кад год је то могуће, препреке на тротоару би требало обилазити
тако да се пешаци крећу даље од коловоза (ближе кућама). Ово ће некад значити провлачење између
паркираних возила и ограда, али ће увек бити безбедно, јер вас препрека додатно чува од возила која се
крећу на коловозу. Изузетно, ако није могуће обићи препреку даље од коловоза, требало би је пажљиво
обилазити са оне стране која је ближа коловозу. Ово може бити веома опасно, а посебно ако захтева силазак
на коловоз којим се крећу возила. Ова радња је често много сложенија од преласка коловоза и треба јој
посветити посебну пажњу. С обзиром да остали возачи слабије виде пешаке (нижу децу можда и не виде),
нити их очекују на том месту, значајно је застати, добро погледати, ослушнути и само ако не ометамо возила
опрезно сићи на коловоз и обићи препреку на тротоару. Чим буде могуће треба се вратити на тротоар...
5. Како се пешаци крећу дуж пута који нема тротоар?
Пешаци би требало да се крећу поред коловоза кад год је то могуће: травнатом или земљаном
површином поред пута итд. Изузетно, ако није могуће кретање поред коловоза, пешаци се крећу левом

149

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

страном пута (што ближе ивици коловоза), тако да гледају долазећи саобраћај. Ово је посебно важно ноћу и
у условима смањене видљивости (тада пешаци лако уочавају светла возила, а возачи слабо уочавају
пешаке), као и у случајевима када на путу има много возила која се крећу брзо (возачи су оптерећени
осталим проблемима у вожњи, па често не обрате пажњу на пешаке, и немају времена да реагују)...
6. Како прелазимо коловоз са семафором?
Врло је безбедно место и омогућује једноставан начин преласка улице, ако се поштују светлосни
сигнали на семафору. Требало би код деце стварати навику да: увек пронађу овакво место (чак и када треба
мало дуже пешачити) и да увек прелазе само на зелено светло за пешаке (чак и када треба мало дуже
сачекати). Ови семафори добро штите пешаке, али би требало увек проверити да ли је прво возило стало.
Са децом треба увежбати све случајеве који се могу десити (црвено за пешаке, зелено за пешаке без возила,
зелено за пешаке са возилом које не може да стане, зелено за пешаке и возило је стало, при преласку се
појавило црвено светло итд.)...
7. Прелазак коловоза на обележеном пешачком прелазу без семафора?
У условима слабог саобраћаја када се возила крећу споро (стамбене улице у близини школа и
стамбених зграда) ово може бити и врло једноставан начин преласка коловоза – једноставнији од
семафоризоване раскрснице. Тада се ова лекција може успешно реализовати знатно раније – међу првим
лекцијама. Међутим, тамо где има доста возила, када се возила крећу брзо и ако је коловоз широк, ово може
бити веома сложено и опасно. У неким сложеним и опасним случајевима, мању децу не би требало ни учити
да самостално прелазе коловоз на овим местима. При преласку коловоза на ЗЕБРИ требало би: наћи зебру
(чак и када је она далеко), пажљиво осматрати (погледати лево, десно, па опет лево) и ослушкивати
саобраћај на коловозу, добро проценити, ступити на коловоз, кретати се нормалним ходом и прећи коловоз
под правим углом, уз непрестано гледање лево и десно. Пешаци би требало да се зебром крећу својом
десном страном (тако да не ометамо пешаке из супротног смера), да не застајкују, да се не играју, не трче
итд.
8. Шта у условима које нисмо увежбали?
Ма колико радили са дететом, још дуго ће бити ситуација које њему нису познате, којих се плаши и у
којима се не сналази. Требало би детету објаснити да је то природно и да је у тим случајевима најбоље да се
обрати одраслој особи и затражи помоћ. Дете треба научити које су особе најбоље за помоћ и увежбати
начин како да им се обрати.

ПЛАН И ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И
ПРЕВЕНЦИЈЕ
Циљеви и задаци:
▪ развијати код ученика навике одржавања личне хигијене
▪ упознати ученике са начинима спречавања и сузбијања инфекција и болести зависности
▪ развијати хумане односе међу половима
▪ развијати навике правилног коришћења слободног времена, бављење спортом, боравак у природи
▪ развијати правилне навике у исхрани.
Овај програм ће се реализовати кроз план и програм рада одељенског старешине и одељенске
заједнице (I – VIII разред), кроз часове редовне наставе – биологија и физичко васпитање (V – VIII разред)
као и учешћем у пројектима Дома здравља.
Први разред:Ово сам ја. Шта знам о здрављу. Дневни ритам. Хигијена. Исхрана и њен значај за здрав
живот.
Други разред:Шта се догађа у мом телу. Ја и моје здравље. Дневни ритам. Лична хигијена. Исхрана
Превенција злоупотребе алкохола и дувана. Занемаривање и злостављање деце.
Трећи разред:Пубертет. Сексуално васпитање. Хигијена и здравље. Исхрана. Болести зависности.
Повреде и стања у којима је могуће указати прву помоћ.
Четврти разред:Исхрана – врсте хранљивих материја. Значај рекреације и спорта. Пубертет. Болести
дечјег доба. Прва помоћ. Болести зависности.
Пети разред:Заштита и унапређење животне средине. Пубертет. Исхрана. Култура живљења и људске
потребе. Болести зависности.
Шести разред:Здравље и здрави стилови живота. Психоемотивни развој. Лична хигијена. Орално
здравље. Хигијена спорта. Правилна исхрана. Проблеми понашања младих и социјални притисак вршњака.
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VII и VIII РАЗРЕД
Активности

Задужени за реализацију

▪ Развијање личне одговорности за бригу о телу: устима, носу, коси, чистоћи
тела, бригу о одећи, здраве навике (непушење)
▪ Како спречити болест (природне одбране организма, спречавање инфекције)
▪ Формирање ставова у погледу исхране
▪ Балансирање хране са енергетским потенцијалима
▪ Коришћење времена и рекреације
▪ Избор активности спортова и клубова за вежбу

лекар
наставник биологије
наставник биологије
наставник биологије
наставник биологије
одељењски старешина
наставник физичког васпитања
наставник техничког и
информатичког образовања
наставник биологије
одељењски старешина

▪ Безбедност у саобраћају
▪ Хитне интервенције
▪ Безбедно понашање
▪ Оспособити ученике да стекну позитивне ставове и позитивно вреднују супротан
пол
▪ СИДА– Шта треба да знамо?
▪ Сачувати животну средину
▪ Начини социјалне интервенције са људима из заједнице

одељењски старешина
лекар
одељењски старешина
одељењски старешина
социјални радник

Предавања из области здравственог васпитања:
Садржаји Здравственог васпитања саставни су део предмета: свет око нас, природа и друштво,
биологија, физичко и здравствено васпитање, а неки садржаји програма ће се реализовати кроз друге
обавезне наставне предмете, часове одељењског старешине, кроз додатни рад, слободне наставне
активности и ваннаставне активности.Теме које ће се реализовати у оквиру Здравственог васпитања су:
▪ Заштита и унапређивање животне средине
▪ Пубертет
▪ Исхрана
▪ Култура живљења и људске потребе
▪ Болести зависности
▪ Здравље и здрави стилови живота
▪ Психоемотивни развој
▪ Лична хигијена
▪ Орално здравље
▪ Хигијена спорта
▪ Правилна исхрана
▪ Проблеми понашања младих и социјални притисак вршњака
У сарадњи са лекарима Дома здравља реализоваће се садржаји који су дати у табели:
Разред

Задужени за
реализацију

Облици
рада

Време
реализације

Одељењски
старешина

Предавање,
разговор

X

Лекар дома здравља

Предавање

X

Стоматолог

Предавање

XI

учитељи

Предавање

II

Одељењски
старешина

Предавање

XII

Педагог

Предавање

XII

Садржај

I

Лична хигијена

II

Болести прљавих руку

III

Хигијена зуба и уста

IV

Чувамо ли на прави начин животну
средину

V

Биолошке и социјалне потребе људи

VI

Психосоматске карактеристике
пубертета

VII

Алкохолизам, пушење и наркоманија

Лекар дома здравља

Предавање

II

VIII

Пoлне заразне болести

Лекар дома здравља

Предавање

XII
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Програм превенције насиља реализоваће се кроз сарадњу са наставницима физичког васпитања, кроз
спортске активности, часове одељенског старешине и радионице за мирно разрешавање конфликатапо
књизи ''Конфликти и шта с њима".
Кроз радионице, уз посебно ангажовање ризичне деце, реализоваће се следећи програмски задаци:
▪ олакшавање процеса прилагођавања на школу и подстицање социјалне интеграције
▪ подстицање развоја свести о себи
▪ развијање оптималних стратегија за решавање индивидуалних проблема
▪ развијање комуникативне способности, вештина ненасилне комуникације и конструктивног
разрешавања сукоба.

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И
УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
У складу са одредбама Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника, Службени гласник РС, бр. 81/17) сви наставници и стручни сарадници
израдили су свој лични план професионалног развоја који је објединио тим задужен за праћење стручног
усавршавања запослених. План стручног усавршавања сваког наставника заснован је на личној процени
компетенција за професију наставника, односно стручног сарадника уз уважавање приоритетних области.
У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању наставника и стручних сарадника
програмом се утврђују следећи облици стручног усавршавања:
▪ Припремање почетниказа успешан рад у настави и полагање стручног испита. Наставнику
приправнику одредиће се ментор који ће у сарадњи са предметним наставником, педагогом и психологом
пружати потребну помоћ у погледу програмирања, реализације и верификације наставног градива.
▪ Усавршавање наставника за педагошки рад одвијаће се:
1. на нивоу школе на седницама наставничког већа (предавања, анализе, стручне дискусије)
2. на нивоу стручних и одељенских већа (предавања, примена иновација кроз угледне часове,
корелација више наставних области и предмета, примена нових наставних средстава, размена искустава са
семинара, увид у стручну литературу и сл.
3.на нивоу стручних актива града, односно струковних друштава (учешће на акредитованим
семинарима, стручним скуповима, панел дискусијама, конгресима) школа ће подстицати стицање вишег
степена стручности код наставника и сарадника.
Сваки учитељ и наставник школe дужан јe да индивидуално усавршава свој рад, да прати најновија
достигнућа која сe примeњују у образовно-васпитном процeсу.
Нeнаставно особљe јe дужно јe да индивидуално усавршава свој рад, да прати најновија достигнућа и
промeнe која сe примeњују у струци.
Појeдиначни сeминари ћe сe овe школскe годинe спроводити у складу са потрeбама и финансијским
могућностима.
Библиотека ће вршити набавку стручне литературе и часописа.
МИСИЈА – Мисија наше школе је да подстиче стручно усавршавање наставника за креативни рад уз
коришћење адекватних и ефикасних метода и облика рада у циљу постизања квалитетних постигнућа
ученика и њиховог целокупног развоја уз партнерске односе, међусобно разумевање и уважавање свих
актера у процесу и развијање свести о поштовању људских права и личној заједничкој одговорности.
ВИЗИЈА – Желимо да постанемо школа у којој настава пружа квалитетно, савремено образовање и
развој способности применљивих у модерном животном окружењу. Ученици ће у њој бити сигурни и
прихваћени. Биће обучавани савременим методама и облицима на квалитетним и интересантним
садржајима у настави и разноврсним ваннаставним активностима, у складу са својим способностима и
интересовањима уз непрекидну мотивациону подршку за своје успехе. Желимо школу у пријатном окружењу,
опремљену савременим училима. Школу у којој ће се целокупна делатност одвија кроз пријатну атмосферу,
партнерски однос свих актера и високо професионалну и ефикасну организованост и сарадњу. Такву школу
бираће родитељи и из других делова нашег града, а деца ће у њу радо долазити.
Приоритетне области ( приоритети ) стручног усавршавања:
▪ превенција насиља, злостављања и занемаривања
▪ превенција дискриминације
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▪ инклузија ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализиваних група
▪ комуникацијске вештине
▪ учење да се учи и развијање мотивације за учење
▪ јачање професионалних компетенција запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и
управљања одељењем
▪ сарадња са родитељима и ученицима
▪ информационо-комуникационе технологије
Компетенције наставника:
▪ уже стручна област
▪ подучавање и учење
▪ подршка развоју личности ученика
▪ комуникација и сарадња

Општи принципи стручног усавршавања у установи
Посебна пажња је посвећена стручном усавршавању у установи. Обавеза сваког наставника је да у
току школске године одржи најмање два угледна часа, али и да обавести директора, помоћника директора,
стручног сарадника и колеге о термину одржавања часа како би присуствовали часу. Вредновање и
самовредновање ових часова вршиће се на основу Правилника о стручном усавршавањау у установи.
Припрема, анализа и запажања са посећених часова водиће се у писаној форми, чиме ће се формирати
педагошка документација која ће се чувати у библиотеци и користиће у будућем раду.

Ред.
број

3.

Стручно усавршавање у установи

2.

Стручно
усавршавање у
установи и ван
установе

1.

Облик

Садржај
Презентовање аналитичко–истраживачких података о
васпитно–образовној пракси и давање смерница за
унапређење васпитно–образовне праксе (извештај о
реализацији ШРП, процеса самовредновања и других
активности од значаја за рад школе

У оквиру рада
Наставничког
већа, стручних
већа и актива

Индивидуално
усавршавање

1. посета угледним часовима (детаљан преглед
реализације угледних часова садржан је у плановима
рада стручних већа)
2. усклађивање критеријума оцењивања и праћења
методологије рада (ове активности ће се реализовати у
оквиру ШРП и процеса самовредновања)
3. стручни семинари:
- Вредновање образовних постигнућа ученика у функцији
унапређивања квалитета наставе(учитељи);
-Оцењивање у функцији учења,
4. корелација више наставних области и предмета,
5. примена нових наставних средстава,
6. размена искустава са семинара
1. Коришћење школске библиотеке и праћење стручних
часописа и литературе
2. Омогућавање полагања стручних испита и вишег
степена образовања
3. Присуство на симпозијумима и семинарима које
организују МП и стручна друштва( по предметима):
- Зимски сусрети учитеља
- Јануарски дани просветних радника ...
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реализацију
Педагог, психолог,
руководиоци
Стручних већа,
актива, тимова и
комисија

Чланови Стручних
већа, актива,
психолог, педагог
и задужени
наставници,
предавачи за
акредитоване
семинаре

Библиотекар,
директор школе,
наставници
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ПЛАНИРАНИ УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
Годишњим планом рада школе дефинисано је да су сви учитељи и наставници у оквиру стручног
усавршавања на нивоу Стручних и Одељењских већа у обавези да реализују предвиђени број угледних
часова. Сви учитељи и сви наставници који имају преко 50 % ангажовања у школи треба да реализују по два
угледна часа у току школске године, а сви наставници са мање од 50% ангажовања, треба да реализују по
један угледни час у току године. Наставне јединице које ће се реализовати као угледни часови наведене су у
оперативним плановима учитеља и наставника.

УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
▪ Израда глобалних, оперативних планова рада и дневних порипрема,ради успешнијег увођења
ученика у технике учења и самосталног рада (сви учитељи и наставници - трајно).
▪ Израда појединачних програма модернизације васпитно - образовног рада (сви учитељи и
наставници).
▪ Јачање рада стручних актива и стручних већа(сви учитељи и наставници,директор и руководиоци трајно).
▪ Анализирање опремљености наставним средствима и набавка нових (руководиоци стручних већа и
актива и директор - септембар).
▪ Изграђивање система мотивације ученика, али и наставника (педагошко-психолошка служба и
директор).
▪ Анализа свих иновационих елемената који су присутни у раду појединих наставникаили група
наставника ради афирмисања, ширења и уткивања у праксу свих чланова колективанаставника и стручних
сарадника (стручна већа и наставничко веће).
▪ Остваривање свих елемената Годишњег програма рада школе који се непосредније односе на
унапређивањеваспитно-образовног рада у школи. Саставни део овог поглавља Годишњег програма рада
школе су планови рада: наставничког већа, стручних већа и актива, одељенских већа, као и оперативни
планови наставника,директора и стручних сарадника у којима су дати садржаји, облици и технике
унапређивања радашколе (сви учитељи, наставници и стручни сарадници).
▪ Реализација Развојног плана школе (стручни актив за развојно планирање, директор и сви запослени
у школи).
▪ Реализација активности плана самовредновања и вредновање рада школе (тим за самовредновање
рада школе, директор и сви запослени у школи).

УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА
▪ Усмеравање живота и рада ученика у школи, придржавање уредбама кућног реда.
▪ Организовање ученика и остваривање њиховог утицаја на живот и рад у школи преко ученичких
организација и заједница.
▪ Код ученика усадити схватање да је живот у колективу неопходност и да при том сваки појединац
мора да се придржава устаљених норми и правила понашања.
▪ Јачање и садржајно обогаћивање рада одељењског старешине.
▪ Развијање позитивних моралних особина патриотизма.
▪ Развијање свести о друштвеној имовини и обавези сваког појединца у смислу чувањаисте.
▪ Пратити остваривање идејности наставе и њеног васпитног деловања, односнообједињавање
васпитне и образовне компоненте.
▪ Чврсто повезивати школу и друштвену средину.
▪ Кроз радионице радити на:
- подстицању социјалног и емотивног развоја деце
- формирању позитивних ставова ученика према школи и наставницима
- јачању веза између породице и школе
- формирању ставова ученика према опште развојним темама- љубав, осећања,сексуалност, лични
идентитет, идентитет групе, систем вредности, пријатељство.
▪Праћење рада ученичких организација у цуљу унапређивања њиховог рада
Саставни део овог поглавља су оперативни планови рада одељенских старешина и заједнице ученика
школе у којима су дати конкретнији садржаји. Непосредни извршиоци овихпослова јесу учитељи и
наставници, а посебно одељенске старешине, а сву потребну помоћ дужни су да пружедиректор ипедагошкопсихолошка служба у оквиру свог инструктивно-педагошког рада.

154

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

ПЛАН МОТИВИСАЊА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА
Компоненте мотивисања

Време

Задужени за реализацију

IX – VI

Директор, педагог, психолог,
просветни саветник, Наставничко
веће, помоћник директора,
Министарство просвете,
запослени

НАСТАВНИЦИ
1.Вредновање рада наставника
2.Матерјално-технички услови рада
3.Матерјално обезбеђивање и општа сигурност наставника
4.Побољшавање квалитета система руковођења
5.Индивидуално усавршавање наставника
6.Награђивање и похваљивање наставника

IX – VI

УЧЕНИЦИ:
1.Мотивација као подручје вредновања рада ученика
-потребе, жеље и интересовања ученика
-вредновање радних навика
2.Објективно и јавно оцењивање ученика
3.Стварање радне атмосвере на часовима
4.Спречавање нежељеног понашања ученика,
осудити поступак, не личност
5.Систематско учење ученика
6.Награђивање и похваљивање ученика за успех,
матерјално награђивање талената
7.Анализа успеха ученика на крају
класификационих периода

IX – VI
IX – VI
IX – VI

Наставници, педагог школе,

IX-VI
VI

психолог,
ОС, ОВ, директор

XI,I,IV,VI

ДОДАТНА ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Наставници ће праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања ученика обављати у току
непосредног образовног рада у складу са правилницима о оцењивању ученика у основном образовању и
васпитању.
Постигнућа ученика провераваће се усменим и писменим путем у склану са програмима премета
односну планом за писмену проверу (писмене вежбе, тестови, писмени задаци), на основу активности и
резултата рада.
За ученике који наставу прате онлајн, наставници ће пратити њихов рад на некој од платформа учења
а проверавање постигнућа биће планирано и реализовано у школи као и за остале ученике.
Ученици ће добијати формативне и сумативне оцене које ће се евидентирати у педагошким свескама и
електронском дневнику.
ДОДАТНИ НАЧИНИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА У СКЛАДУ СА СПЕЦИФИЧНИМ
ПОТРЕБАМА:
-

-

-

Отвореност школе за све ученике, за све различитости - Ученици свих узраста и свих социјалних
група, културних миљеа, различитог језичког подручја су добродошли. Школа учествује у пројектима:
„Подстицање демократске културе“ прва фаза, „Квалитетно образовање за све“, друга фаза,
„Образовање за права детета“ где се развијају демократске компетенције код ученика. У свим
активностима укључени су и родитељи.
Допунска настава – за све ученике који из одређених разлога не постижу одређени ниво постигнућа
односно имају недовољне оцене из одређених предмета или образовање стичу по ИОП-у
организоваће се допунска настава.
Додатни рад – за ученике који постижу напредни ниво постигнућа као и за ученике који имају посебна
интересовања организоваће се додатни рад.
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Праћење адаптираности, рада и напредовања ученика – сарадња са васпитачима и разговор о
деци која крећу у нашу школу као и упознавање учитеља са карактеристикама деце и њихових
породица.
Посећиваће се часови у првом разреду и пратиће се рад и напредак ученика и адаптација на школску
средину, разговараће се са родитељима и наставницима о адаптацији ученика.
Анкетираће се ученици петог разреда да би се испитали ставови ученика о преласку са разредне на
предметну наставу.
Помагаће се ученицима који су дошли из сеоске у градску средину али и ученицима који су из неког
разлога прешли у нашу школу.
- Ангажовање педагошког асистента – пружће помоћ и подршку ученицима у савладавању језичке
баријере и основне језичке и математичке писмености, помаће ученицима који раде по ИОП-у.
- Спровођење инклузивног образовања у школи – и ове године ће у школи одређен број ученика
радити по ИОП-у1 и ИОП-у2 како би се остварило боље напредовање ученика (у складу са
могућностима). Тим за инклузивно образовање ће активно радити на изради индивидуалних планова
и имаће сарадњу са интерресорном комисијом.
- Иницијална тестирања и провере остварености стандарда постигнућа, пробни завршни испит –
наставници свој будући рад планирају тако да ученицима пруже што већу помоћ и подршку у
овладавању наставним садржајима и достизању стандарда постигнућа у складу са могућностима и
потребама ученика а на основу резултата иницијалних тестирања.
Пробни завршни испит организоваће се крајем марта како би се оснажили ученици осмог разреда за
завршни испит.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Транспарентност критеријума оцењивања за сваки наставни предмет – ученици ће бити
упознати са критеријумима оцењивања из свих предмета од стране предметних наставника и
учитеља.
Календар писмених провера знања – ученици ће на почетку године бити упознати са динамиком
писмених провера знања (распоред писмених задатака, тестова, контролих вежби. . ) како би на
време испланирали свој рад.
Предавања, презентације, радионице – у оквиру редовне наставе организоваће се предавања,
презентације и радионице у којима ће бити укључени и ученици и родитељи. У оквиру онлајн наставе
преко платформа за учење, ученици ће пратити одређене садржаје. . .
Побољшавање услова за учење – у нашој школи није заступљена кабинетска настава али су
учионице опремљене потребним наставним средствима (лап - топ, видео бим, интерактивна табла. .
.) и ове године, због пандемије ковид 19, одељења ће се делити у две групе тако да ће број ученика у
одељењу бити до 10 што је идеално за учење и реализацију свих наставних садржаја.
Брига да сви ученици из одетљивих група буду уписани у школу – школа ће се трудити да деци
из осетљивих и маргинализованих група пружи подстицајну атмосферу уз додатну подршку у виду
уџбеника и наставног матрејала, лап топова, таблета и бесплатног интернета.
Брига да учениуци редовно похађају наставу – одељењске старешине ће пратити редовност
похађања наставе од стране ученика или редовно праћење онлајн наставе. У случају да један број
ученика не прати наставу, испитаће се разлог зашто је дошло до тога и реаговаће се код родитеља а
по потреби и код надлежних институција.
Брига о ученицима на кућном и болничком лечњу – ако постоје овакви ученици, у току године за
њих ће се организовати онлајн настава и комуниокациоја преко платформи за учење и другим
начинима електронског комуницирања. . .
Награђивање ученика за постигнуте резултате у учењу – ученици који су постигли запажене
резултате на такмичењима и у учењу током године биће прикладно награђени (књигама) у циљу
даље мотивације за рад.
Сарадња са родитељима – одвијаће се на више нивоа: родитељски састанци (на нивоу одељења
или разреда), кроз рад Савета родитеља, кроз индивидуалне разговоре, радионице и учешће у
другим школским активностима. . . Одељењске старешине и стручни сарадници биће укључени у
саветодавни рад са родитељима.

156

Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан

Годишњи план рада 2021/22.

ПЛАНОВИ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Ученички парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда.
Чланове парламената бирају ученици одељењске заједнице на почетку школске године.
Чланови парламената бирају руководство и то: председника ученичког парламента, заменика
председника ученичког парламента и секретара ученичког парламента.
Представници ученика који присуствују седницама Школског одбора предложени су од стране
Ученичког парламента .
Рад ученичког парламента уређен је Статутом школе.

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Парламент чине по два представника сваког одељења ученика 7 и 8. разреда
Чланове парламента изабрали су ученици на одељењским заједницама.Чланови парламента бирају
председника.
Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора,односно проширеног
сазива Школског одбора.
Ђачки парламент је организован ради:
1) давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору
о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, начину уређивања школског простора,
учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и
другим питањима од значаја за њихово образовање;
2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и
атмосфере у школи;
3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима
Ђачког парламента;
Конститутивну седницу ученичког парламента сазваће наставник грађанског васпитања и по потреби
помагаће у раду парламента у својству координатора.

Наставник - координатор
Маја Додић Ђорђевић, професор разредне наставе
Време
реализације

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

Садржај

Задужени за
реализацију

1. Конституисање Ученичког парламента
2. Доношење плана рада Ученичког парламента
3. Давање мишљења о Годишњем плану рада
4. Учествовање у доношењу програма екскурзија
5. Учествовање у прављењу јеловника за исхрану ученика (ужина ученика)
1. Упознавање са Правилником о правилима понашања у школи и давање
мишљења на свеобухватност Правилника
2. Доношење Пословника о раду Ученичког парламента
3. Упознавање са стручним органима школе и начином њиховог рада
4. Учествовање у организацији и обележавању Дечје недеље
5. Укључивање у процес организације екскурзија
1. Организација ваннаставних актвности
2. Давање мишљења о односима и сарадње наставника и ученика
3. Давање мишљења о Правилнику о безбедности ученика у школи
4. Разматрање постигнутог успеха на крају првог
класификационог периода
1. Учешће ученика на спортским активностима
2. Покретање иницијативе за решавање идентификованих проблема у школи
3. Која су и где су наша права? (Осврт на Конвенцију о правима детета)
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ЈАНУАР

1. Организација манифестација и спортских приредби ученика у оквиру
светосавске недеље и обележавању Дана школе

ФЕБРУАР

1. Давање мишљења о односима између ученика у школи
2.Упознавање парламента са процесом самовредновања рада школе и
њихово укључивање у процес
3. Обавештавање ученика са календаром такмичења ученика и њихово
активно учешће у организацији и такмичењима
4. Разматрање постигнутог успеха на крају првог полугодишта

МАРТ

АПРИЛ

▪ наставник координатор
▪ секретар школе
▪ директор школе

1. Давање мишљења о унапређењу васпитно-образовног рада
2. Израда едукативних паноа: Школа без дроге, алкохола и дувана
3. Организовање акција солидарности у сарадњи са школском организацијом
Црвеног крста
1. Давање мишљења очувању школске имовине и естетском изгледу
школског простора
2. Давање мишљења о културним активностима у школи
3. Разматрање постигнутог успеха на крају трећег
класификационог периода

МАЈ

1. Израда паноа ''Професионална оријентација''
2. Орагнизација спортских такмичења са другим школама
3. Предлагање ученика за похвале и награде
4. Укључивање у процес организације екскурзија

ЈУН

1. Давање мишљења о спровођењу квалификационог испита за упис у
средње школе
2. Анализа рада Парламента у школској години, предлог активности за
наредну школску годину.

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДЕЧИЈЕГ САВЕЗА
Дечји савез је општа васпитна друштвена, добровољна организација деце. У њој се изражавају,
остварују, развијају и усклађују потребе и интереси детета и друштва.
Дечји савез је заснован на универзалним цивилизацијским вредностима, одредбама конферен-ције о
правима детета ОУН, искуствима прогресивних дечијих организација у свету и друштвено културноисторијским вредностима наших народа.
Дечји савез доприноси складном развијању личности деце и њиховом срећном детињству и припреми
за самосталан, креативан живот и рад у друштву, за изграђивање лепшег, богатијег и праведнијег света.
Програми организације заснивају се на интересовањима деце, по својим садржајима, облицима и
методама примерени су узрасту деце а води се рачуна о поступности и слојевитости.
Програмска подручја и садржаји рада: игра као основна и најважнија дечија активност, дружење деце,
еколошко васпитање, подстицање радозналости за достигнућа науке и технике, културе и уметности,
упознавање са културним и историјским вредностима свога и других народа, неговање патриотизма,
васпитање за мир, поштовање слободе и права човека.
Програме своје активности Дечји савез ће остварити уз подршку и помоћ те ангажовање родитеља
учитеља, наставника и др. Програм рада Дечијег савеза реализоваће следећи чиниоци: чланови Дечијег
савета ОШ “Свети Сава”: директор школе, педагог , наставник задужен за рад Дечијег савеза у школи,
сарадници .
Стваралачке радионице: "Буквар дечијих права"
Циљеви и задаци Дечијег савеза: организовано окупљање деце у њиховом слободном времену,
укључивање деце у рад Дечијег савеза у школи, упознају родитеље и децу са основним начелима
“Конвенције о правима детета” и “Букваром дечијих права”, подстицање стваралачких способности деце,
задовољавање интелектуалне радозналости деце, стварање такве климе у школи која ће омогућити
поштовање дечијих права и интегритета личности детета, заштита детета од репресивних васпитних метода
и злоупотреба у породици и школи.
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Начела: слобода избора и добровољност при укључивању у разноврсне активности које организује
Дечији савез, генерацијска и међугенерацијска повезаност унутар Дечијег савеза са одраслима,
демократичност у приступу свим програмима и активностима деце, хуманост у начину организовања и рада
са децом, схватање дечије игре као основног принципа који прожима све активности, све облике и методе
рада са децом у Дечијем савезу, васпитавање деце на универзалним културним, моралним, социјалним
вредностима, која превазилазе политичке, економске и друге баријере.
Активности
- Организовање приредбе поводом поласка ђака у I
разред
- Припрема за обележавање "Дечије недеље"
- Акција солидарности "Деца деци"
- Организација излета
- Дечија недеља
* Пријем ђака првака у Дечији савез Србије – програм
„Добродошлице"
* Деца у улози одраслих
* Међуодељенско дружење
* Буквар дечијих права – радионице
* Укључивање у прославу Дечије недеље на
општинском нивоу
- Сарадња са Градском библиотеком - “Октобар - месец
књиге”
- Упознавање родитеља са Конвенцијом о правима
детета
- Предавање о дрогама (ученици VI, VII и VIII разреда)
- Обележавање дана школе
* Час посвећен животу и делу Светог Саве
* Ликовни конкурс
* Свечана академија поводом обележавања Дана школе
- Сусрет са писцем
- Радионице “Буквара дечијих права”
- У сусрет зими – прављење украса и украшавање
- Међуодељенски сусрети и такмичења у знању
јелки
- Организовање ликовне изложбе на тему "Моја
права..."
- Организовање приредбе поводом "Светог Саве" –
школске славе
- Еко час (ученици од V до VIII разреда)
- Радионице “Буквара дечијих права”
- Сарадња са Домом здравља “Правилно растем и
развијам се”
- Учешће на ликовним и литерарним конкурсима
- Алкохолизам и пушење - предавање (од V до VIII
разреда)
- Сарадња са Домом здравља “У здравом телу здрав
дух”

159

Носиоци активности

Време реализације

сви учитељи и
одељењске старешине

током године

сви учитељи,
наставници српског
језика и књижевности и
педагог

одељењске старешине,
наставници српског
језика и књижевности и
ликовне културе

сви учитељи,
одељењске старешине и
наставници ликовне
културе

сви учитељи,
наставници српског
језика и књижевности

наставници српског
језика и књижевности и
ликовне културе

током године

током године

током године

током године

током године
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- Предавање на тему "Ко бојаги није ми ништа"
(ученици VII и VIII разреда)
- Сусрет са песником - сарадња са Градском
библиотеком
- Организација филмске представе
- У сусрет пролећу
- Предавање на тему "Полне болести и АИДС”
- Уређење школског дворишта
- Карневал пролећа - маскембал
- Организовање биоскопске представе
- Сарадња са Градском библиотеком – Песничка
штафета
- Сарадња са Домом здравља “Како да останемо
здрави”
- Изложба ускршњих јаја
- Организација излета
- Учешће у акцији "Дани изазова"
- Сарадња са Градском библиотеком - ”Читалачка
значка”
- Дан планете Земље
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сви учитељи,
наставници
српског језика и
књижевности и педагог

током године

сви учитељи,
одељењске старешине,
наставници физичког
васпитања и педагог

током године

сви учитељи,
одељењске старешине,
наставници
физичког васпитања

- Игранка на крају школске године
- Завршна школска приредба

током године

одељењске старешине
и наставници српског
језика и књижевности

јун

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА
План и акције су оријентациони јер је немогуће одредити тачне термине због специфичности
реализације.
У овај план улази и план ОО Црвеног крста Владичин Хан, што значи да има много више активности,
као што су на пример такмичења и разне обуке.
Задужења чланова ове организације нису стриктно одређена јер рад у Црвеном крсту то не дозвољава.
Сви раде све колико могу и што најбоље могу.
Наш рад подразумева рад са свом децом и запосленима у школи.
Руководилац је иницијатор, координатор и одговоран за реализацију свих активности.
Координатори:
Ковачевић Горица, Миленковић Душица
Време реализације

Садржај

Задужени за реализацију

СЕПТЕМБАР

▪ Предлог и усвајање Плана и програма рада Црвеног крста
▪ Информативно-пропагандни рад: Значај и улога Црвеног крста
▪ Упознавање ученика са Програмом рада Подмладка и омладине Црвеног
крста и учлањење ученика у ову организацију
▪ Акција ''Безбедност деце у саобраћају''
▪ Акција ''Трка за срећније детињство'' (помоћ болесној и сиромашној деци)
▪ Акција ''Солидарност на делу'' и обележавање Недељесолидарности
▪Здравствено-васпитно предавање на тему: ''Болестипрљавих руку'', за
ђакепрвог разреда

▪ ученици
▪ родитељи
▪ радници школе
▪ представници ОО
Црвеног крста и других
хуманитарних
организација
▪ представници
саобраћајне полиције...
▪ ученици

ОКТОБАР

▪ Пријем ђака првака у организацију
▪ Акција ''Месец солидарности са старима'' и учешће у наградни темат ''За
сунчану јесен живота'' (брига о старим и изнемоглим лицима)
▪17.октобра -Међународни дан борбе противглади и сиромаштва
▪ Здравствено-васпитно предавање на тему: ''Здравистилови живота''
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▪ родитељи
▪ директор школе
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ДЕЦЕМБАР
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▪ ''Дана борбе против шећерне болести и гојазности''
▪ ''Деци од деце'' – порука кроз ликовне и лтерарне радове – изложба у школи
(I – IV разред)
▪ Припреме за организовање акције ''Један пакетићмного љубави'' (деци без
родитеља)
▪ Здравствено-васпитно предавање на тему: СИДА (АИДС)
▪ Организовање хуманитарне акције''Један пакетић много љубави''
▪ 1.децембар - Светског дана борбе против Сиде
▪ ''Крв живот значи'' – информације о значају давалаштва крви и како се
постаје давалац
▪ ''Дана борбе против TБЦ''
▪ Обележавање недеље ''Солидарности са инвалидним особама''
▪ Здравствено-васпитно предавање на тему: Болести зависности
▪ Учешће у акцији: Солидарност на делу
▪ 7. априла – Светски дан здравља
▪ Учешће на наградни темат ''Крв живот значи''
▪ Организовање уређења школске и друге животне средине
▪ Здравствено-васпитно предавање на тему: Наркоманија, алкохопл и
пушење
▪ Обележавање Светског дана Црвеног крста - 08. мај и Недеље Црвеног
крста
▪ 11. маја - Дана добровољних давалаца крви Републике Србије
▪ 31. маја - Дана борбе против пушења
▪ Здравствено-васпитно предавање на тему: Болести уста и зуба
▪ 14. јун – Светски дана добровољних давалаца крви
▪ Организовање акције ''Друг – другу''
▪ Припреме за организовање летовања за социјално угрожену децу и децу
без родитеља
▪Извештаја о раду

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН
ЈУЛ - АВГУСТ

▪ педагошко-сихолошка
служба
▪ одељенске старешине
▪ радници школе
▪ представници ОО
Црвеног крста и других
хуманитарних
организација
▪ представници
саобраћајне полиције
▪ лекари...

▪ Организовање летовања за социјално угрожену децу и децу без родитеља

ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
Школа је комплексна организација у којој се свакодневно одвијају различите активности. Да би се
обезбедило масовно учешће ученика, потребно их је пре свега, на време обавестити о свим планираним
акцијама. С друге стране, за учешће и постизање успеха, треба и подстицај, а он се обезбеђује и
објављивањем резултата, награда и похвала.

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Биће разрађено интерно информисање и промоција постигнутих резултата. Објављивање ће се
одвијати на неколико начина и места:
▪ Школа поседује разгласну станицу (педагошко-психолошка служба, ученички парламент).
▪ Наставничка канцеларија:
▫ сваког месеца биће сачињаван и објављиван уочљив план активности за наредни месец (директор,
стручни сарадници)
▫ једном месечно истицаће се преглед извршених обавеза и постигнути резултати (руководиоци
стручних већа и актива, руководиоци организација)
▪ Хол:
▫ сваког месеца постављаће се панои са обавештењем за ученике о планираним активностима.
▫ свака манифестација ће се пратити и истицаће се учесници, ученици и наставници и постигнути резултати.
▫ ликовна, литерарна, еколошка као и друге секција уређиваће периодично тематске
паное.(руководиоци секција, стручни сарадници)
▪ Учионице и кабинети: Паное у учионичком простору користићемо за мотивисање ђака за што
масовније укључивање у такмичења, смотре, истраживачке пројекте. Приказиваћемо поједначне и екипне
успехе, награде и похвале за показани успех и труд. Информисаћемо их о садржају рада, практичним
упутствима за пријављивање, објаснити шта је циљ акције и који је метод рада (наставници и учитељи).
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ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ
За рад школе и ученика веома су заинтересовани родитељи и шира околина. Да бисмо им омогућили
увид у целокупну делатност потребно их је на што више начина информисати. У ту сврху користиће се:
▪ Савет родитеља (одељенски и школски). Чланови савета биће редовно обавештавани о свим
планираним манифестацијама и акцијама као и постигнутим резултатима.
▪ Школски одбору свом делокругу рада има и ову компоненту.
▪ Штампа:Сарађиваће се са свим дечјим листовима. Ликовни и литерарни радови ученика биће
упућивани на објављивање. Информисаће се о постигнутим резултатима на такмичењима и успесима на
покренутим акцијама.
▪ Радио и ТВ:Школа ће се укључивати у емисије које прате рад школске деце, организују турнире
знања, спортска такмичења и уопште афирмишу дечје стваралаштво.
Надамо се да ће целокупна ова делатност помоћи да се сваки наш ученик афирмише у школи и ван
ње. Покушаћемо да тиме пружимо сигурност свима у колективу, нашим ученицима и њиховим родитељима
да се њихов рад вреднује и истиче све квалитетно у овој средини.

ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ – ЂАЧКА ЗАДРУГА
Задругу представља директор школе и педагошки руководилац Задруге. Њено седиште је у школи.
Основне делатности Задруге су:
- набавка и продаја уџбеника
- набавка половних уџбеника
- прикупљање секундарних сировина
- услужне делатности различитих садржаја
Допунска средства, стечена радом ученика и наставника преко Ђачке задруге, користе се за:

уређење школског простора (учионица, кабинета, лабораторија), њиховог опремања
најсавременијом опремом, наставним средствима и училима,

обогаћивање књижног фонда школске библиотеке,

уређивање школског дворишта и просторија школе.

РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Наставно и ненаставно особље ће два пута недељно спроводити рекреативне активности у
00
00
спортској сали у времену од19 до 21 .

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
РАДА
Годишњи план је донет у складу са развојним планом образовања и васпитања. На прецизан и
оперативан начин су утврђени време, место, начин и носиоци остваривања плана.
Праћење извршења Плана рада школе вршиће директор, стручни сарадници и стручни органи
школе,просветнисаветници и инспектори.
Директор ће:
1. Дневно – пратити реализацију распореда часова и организовати одговарајуће замене наставника,
контролисаће припремљеност наставника за час, уредност вођења школске документације, вршиће
инструктивно-педагошки надзор са наставницима, а све у складу са својим планом рада који је саставни део
Годишњег плана рада.
2. Квартално – после сваког тромесечја организовати одржавање седница Одељењских већа по плану
рада, а за Наставничко веће као и Школски одбор, припремаће детаљан извештај о раду школе у протеклом
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периоду, разматраће успех и дисциплину ученика у целини као и целокупан рад школе са мерама за
реализацију нереализованих сегмената Годишњег плана рада. На крају школске године подноси извештај
Министарству просвете и Школском одбору о раду школе у претходној школској години. Део тог извештаја је
саставни део овог Годишњег плана рада у одељку успеха ученика у школској 2019/20. години.
Извештај о реализацији плана рада школе урадиће директор школе током фебруара 2020. године за
прво полугодиште, а почетком септембра 2020. анализу Годишњег плана рада за целу школску годину. Тај
извештај биће саставни део Годишњег плана рада за наредну школску годину.
Време вршења
евалуације

Технике и инструменти праћења
▪ непосредан увид, посматрање, разговор, анализа
расположиве документације
▪ присуство часовима
▪ присуство седницама стручних органа

током школске године

▪ извештаји одељенских старешина о реализацији Годишњег
плана рада школе
▪ извештај Тима за самовредновање рада школе

тромесечно

Задужени за
реализацију
▪ директор школе
▪ педагошкдо-психолошка
служба
▪ одељенске старешине
▪ одељенске старешине
▪ руководилац Тима за
самовредновање рада
школе

▪ извештај руководилаца Тимова и Стручник актива о
реализацији Годишњег плана рада школе

крај школске године

▪ руководиоци Тимова и
Стручних актива

▪ извештаји наставника о реализацији Годишњег плана рада
▪ извештаји руководећих и Стручних органа

крај школске године

▪ учитељи и наставници
▪ стручни сарадници
▪ директор школе

крај I и II
полугодишта

▪ директор школе

▪ квантитативна и квалитативна анализа реализације
Годишњег плана рада
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