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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

2.1. Основни подаци о школи
Табела 1 - основни подаци о школи

Назив школе

Основна школа „Учитељ Таса“

Адреса
Контакт подаци школе:

Рајићева 24, Ниш

Званични мејл школе
Сајт
ПИБ
Име и презиме директора школе

Телефон 018/ 522 834
Телефон 018/ 526 776
Факс 018/ 526 777
uctasa@gmail.com
www.uciteljtasa.edu.rs
100619402
Радмила Крстић

Датум оснивања школе

1830.година

Датум прославе Дана школе

27. јануар, Савиндан

Телефон/факс

Основна школа „Учитељ Таса“ смештена је у строгом центру града Ниша, у близини
најзначајнијих државних, верских културних и спортских институција.

2.2. Ранији називи школе
Табела 2 – ранији називи школа

Назив:
„Музичка народна школа“
„Народна школа код Саборне цркве“
„Државна народна школа Свети Сава“
„Четврта осмољетка“
Основна школа „Учитељ Таса“

Од:

До:

1863. године
1895. године
1935. године
1951. године
1954. године

1895. године
1935. године
1951. године
1954. године
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2.3. Из историје постојања школе
Кроз историју Основна школа „Учитељ Таса“ непрекидно је освајала, обележавала,
преузимала и промовисала идеје и покрете. Била је прва школа (1830), прва читаоница, прва
скупштинска зграда у ослобођеној Кнежевини Србији (1878, 1879), прво забавиште (1934) и
увек прва по знању и кадру који се за знање залагао.
Почетком деветнаестог века елементарна писменост стицала се посредством цркве кроз
наставу црквено-манастирског типа и то као рад са појединцима и мањим групама. У Нишу,
скоро да није постојао организован школски систем. Свештеници су у својим кућама
описмењавали децу, спремајући их за свештенички позив. Наставу су изводили на
славеносрпском језику, а изучавао се и црквенословенски језик. Организовано су деловале
једино грчке школе, у које су имућнији грађани уписивали своју децу. По сведочењу Атанасија
Петровића, до 1830. године није било никаквих школа у Нишу и околини. Једини писмени и
школовани људи су били попови и калуђери.
Прва школска зграда подигнута је 1830. године у близини старе цркве Светог Архангела,
у дворишту данашње школе „Учитељ Таса“.
Прва световна школа отворена је заузимањем нишких трговаца и занатлија код кнеза
Милоша да им омогући школу на српском језику. Кнез Милош послао је 1830. године у Ниш
свог писара, учитеља Спиридона Јовановића, родом из Чакова.
Пошто се број ђака стално повећавао, Спиридон Јовановић је у договору са
митрополитом и школском општином 1841. године произвео у учитеља свог најталентованијег
ђака, Атанасија Петровића. Учитељ Таса, како су га нишлије прозвале, имао је свега 17 година
када се прихватио ове службе. Вештом дипломатијом Атанасије Петровић је успео да оствари
сарадњу са турским властима и постави темеље нишког основног школства. Наставни програм
реализован је у 4 разреда. Изучавао се катихизис, српска граматика, историја, земљопис са
употребом мапа, рачун, писање облигација и општа знања из природних наука.
Спиридон Јовановић је у учитељски позив увео и Анастасију - Насту Димитријевић,
родом из Призрена, која је осим мушке, организовано описмењавала и женску децу. Она је била
прва учитељица мешовите женске и мушке школе, која се у Нишу отвара 1845. године, такође на
простору код Саборне цркве.
После смрти Спиридона Јовановића 1855. године, учитељ Tаса је постао главни учитељ.
Атанасије Таса Петровић, принуђен је да наставу организује са великим бројем ученика,
примењује узајамноучителни (интерактивни) метод рада у коме су један део дужности учитеља
обављали старији ученици. У надостатку прибора за писање, многе школе у поробљеним
крајевима користиле су влажан песак. Знања су спорије преношена и развој нишких школа
заостајао је у односу на школе у Кнежевини Србији. Истински просветарски дух учитеља Тасе
ни у оваквим приликама није одустајао од свог племенитог позива: 1858. године приредио је
уџбеник - читанку Пресад мудрости или Собрание проучителни философически мисли и наука о
воспитанију деце и новобрачних, штампан у Београду у 2000 примерака.
Пресад мудрости у настави је служио као читанка. Иако није био оригинално дело,
Пресад мудрости је прва штампана књига једног Нишлије. Главни део књиге чиниле су изреке
великих мислилаца попут Сократа, Платона, Питагоре. Поруке, пажљиво биране вештом руком
доброг васпитача учитеља Тасе, критикују лењост, лицемерје, брзоплетост, уображеност,
грамзивост и малодушност, а подстичу хуманост, другарство, рад и лепо васпитање. Други део
књиге носи наслов Дужности родитеља о воспитанију деце и у њему се наглашава значај
родитељског васпитања. Родитељ је дужан да будно мотри на развој детета и непрекидно са њим
одржава духовни контакт. Трећи одељак Пресада мудрости садржи савет родитеља младим
супружницима. На крају књиге су имена 491 претплатника, поређаних по друштвеној
хијерархији.
Књига је доживела два поновна издања. Прво реиздање под именом Пресад мудрост је
било 2013. године од стране Центра за научноистраживачки рад САНУа и Универзитета у Нишу,
Радови Одсека језика и књижевности. Друго је књига Живојина Станисављевића Атанасије
Петровић Учитељ Таса објављена 2014. године и у себи садржи поглавље Пресад мудрости.
Школска зграда, подигнута 1843. године, изгорела је до темеља 1861. године у
подметнутом пожару. Претпоставља се да су Турци запалили школу како би зауставили
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политички рад и слободарске идеје напредних учитеља. Град је остао без школе и настава се,
под веома тешким околностима, изводила по хановима. Спремност грађана да сопственом
средствима изграде нову школску зграду подржале су и Турске власти, како би испуниле
потписане међународне уговоре о побољшању положаја хришћанског становништва под турским
вазалством. Године 1863/1864. подигнута је нова школска зграда на два спрата, са осам
учионица, зборницом и салом за свечане прилике. Школа је названа Мушка народна школа.
Отварањем других школа назив 1895. године измењен је у Народна школа код Саборне цркве.
Ово име школа је носила све до 1934/1935. године, када је изграђена данашња школска зграда
са именом Државна народна школа Свети Сава. Године 1950/1951. школа је поново променила
име и постала Четврата осмољетка. Од 1954. године носи име првог нишког учитеља Основна
школа „Учитељ Таса“.

Испред школе 1937. године
постављена је биста учитеља
Тасе. У левој руци учитељ
Таса држи књигу Пресад
мудрости. Трг на коме се
биста налази добио је име
Трг учитеља Тасе.

Данас објекат школе је четвороспратна зграда са двадесет учионица, четири кабинета,
просторима за рад продуженог боравка и предшколских група, свечаном салом, фискултурном
салом, библиотеком и мултимедијалном учионицом, канцеларијама за директора, наставнике,
стручну службу, рачуноводство и секретара школе, пет мокрих чворова.
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Школа има централно грејање, разглас, а школско двориште располаже теренима за
кошарку, одбојку, мали фудбал/рукомет и простором са мобилијаром (љуљашкама,
клацкалицама, вртешком).
Део школског дворишта је реновиран, извађене су старе коцке којима је поплочан део око
улаза у школу и замењен модерним и функционалним материјалом. Оформљен је и део за шах и
сличне активности.
У циљу подршке и промовисања добрих пракси, школске 2011/2012. године,
Министарство просвете и науке је у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и
васпитања и националним саветима националних мањина издвојило школе које су у највећој
мери допринеле успеху својих ученика, праве „носиоце промена“, односно промотерe развоја
Србије. Основна школа „Учитељ Таса” идентификована је као једна од 60 најбољих школа у
Србији, школа које су у највећој мери допринеле успеху својих ученика. Успели смо својим
радом да превазиђемо препреке које стварају лош социо-економски статус и услови у којима
ученици уче и наставници раде.
Наша школа је у периоду 2012. до 2015. године била укључена у програм огледа од
стране Министарства просвет, науке и технолошког развоја кроз пројекат Развионица – Подршка
развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала
(Развионицу је финансирала Европска унија, а носилац пројекта је било Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије). Општи циљ Пројекта је био да допринесе
развоју људског капитала кроз јачање „троугла знања“: образовање – истраживање – иновације,
као и да побољша ефикасност образовног система у Србији, доприносећи бољем укупном нивоу
знања, вештина и способности у друштву. Програм се огледао и у примени приступа настави
усмереној на учење и развоју компетенција ученика у основном образовању, што је
подразумевало:
- планирање, организацију и спровођење наставе усмерене на учење;
- учење које се највећим делом одвија кроз наставне и ваннаставне активности у школи
као подстицајној средини;
- учење као процес, а не производ наставе;
- учење у коме су ученици субјекти процеса учења;
- учење усмерено на развијање компетенција и остваривање исхода и стандарда
постигнућа ученика;
- учење чији се резултати стално прате и вреднују;
- огледну примену: радног нацрта документа Оквир националног курикулума – основe
учења и наставе (Оквир националног курикулума) /ревидирани стандарди постигнућа ученика за
крај основног образовања и васпитања и предметни исходи за обавезне предмете у основном и
општем средњем образовању и васпитању.
Учешћем у овом пројекту постали смо једна од 5 школа вежбаоница у граду у којима
студенти Универзитета у Нишу могу обављати своју стручну праксу.
Као учесник пројекта Образовање за права детета у сарадњи са Друштвом за развој деце
и младих - Отворени клуб из Ниша,а под покровитељством Швајцарске фондације Песталоци, од
школске 2012/2013. школа континуирано ради на развоју свести запослених о улози и познавању
дечјих права и њиховог имплеметирања у образовни процес. Око 60% наставног кадра и стручна
служба прошли су обуку из области дечјих права и реализовали велики број часова са наставним
садржајима који су укључивали препознавање угрожености и остварености права детета..Ова
пракса са реализацијом часова се усталила и реализује се по 8 часова у сваком одељењу од 1.до
8.разреда током школске године.По 30 ученика седмог разреда и сви представници Ученичког
парламента прошло је обуке за вршњачке едукаторе у области заштите дечијих права. Те се
обуке устаљују и реализују сваке школске године(за Парламентарце у октобру,за остале
заинтересоване седмаке и осмаке у марту).Пројектом су обухваћени и родитељи(не само Савет
родитеља,него сви заинтересовани) који су покренули неколико акција: Баш је ин бити фин,
Среда – дан здраве хране, Заштита од електронског насиља. Школа ради на унапређивању права
и одговорности сваког детета у образовању,на томе да деца не уче о својим правима само на
часовима,него да своја права живе у школи.
Влада Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод
за унапређивање васпитања и образовања систематски раде на промовисању дигиталних
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компетенција које спадају у низ кључних компетенција потребних за квалитетан живот и рад
свих грађана. Наша школа налази се на списку школа за наставак пројекта „2.000 дигиталних
учионица“ у 2019-ој години. То подразумева обезбеђен поуздан и стабилан интернет, као и
потребну опрему за употребу дигиталних садржаја у првом, другом, петом и шестом разреду.
Основна школе „Учитељ Таса“ носилац је и највишег признања Града Ниша, награде „11.
јануар“, која се додељује поводом Дана ослобођења Ниша за изузетна достигнућа која чине
допринос афирмацији града у привреди, уметности, науци, медицини, архитектури и урбанизму,
новинарству, образовању и спорту пошто, према речима комисије за доделу награде „својим
добрим радом истовремено промовише квалитет и праведност образовања што су два најважнија
циља образовне политике у Србији“. Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић и
председник Скупштине Града проф. др Миле Илић уручили су награду директорки школе
Радмили Крстић на свечаној седници скупштине града у сали Универзитета Ниша, 11. јануара
2016. године.
Данас школа „Учитељ Таса“ има преко хиљаду ученика ученика од I до VIII разреда
ученика распоређених у 40 одељењe, четири групе за продужени боравак ученика првог и другог
разреда и три припремне предшколске групе.
Летопис школе се води у писаној верзији од стране библиотекара школе, Биљане
Ранђеловић.
У 2020.години очекује нас прослава 190 година постојања школе.
2.4. Табеларни преглед успеха ученика ОШ „Учитељ Таса“ у Нишу од другог до осмог
разреда на крају школске 2018/2019.године
табела број 3

Разред

Одличних
Број

II
104
III
105
IV
104
II-IV 313
V
103
VI
98
VII
81
VIII
88
V-VIII 370
II-VIII 683

%

93,69
94,60
95,41
94,56
79,84
65,50
66,39
73,95
72,41
81,12

Врло добри
Број

Број

%

6
5
5
16
23
33
37
27
120
136

Добри

5,41
4,50
4,59
4,83
17,83
23,40
30,33
22
23,48
16,15

%

1
1

0,90
0,90

2
3
10
4
4
21
23

0,60
2,33
7,09
3,28
3,36
4,11
2,73

Довољни
Број

%

Позитивни

Неоцењени

Број

%

Број

111
111
109
331
129
141
122
119
511
842

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

%

Средња
оцена

4,85
4,85
4,87
4,86
4,67
4,50
4,58
4,58
4,58
4,70

У току школске 2018/19.године, ученици су на такмичењима постигли следеће резултатe:
табела број 4

Име и презиме ученика
Коста Ђорђевић
Немања Марјановић
Виктор Трајковић
Лана Илић
Ана Митић
Дуња Дачић
Нађа Десанка Николић
Гордана Петровић
Урош Павловић
Виктор Стојковић
Ива Милојковић
Лола Ђорђевић
Лука Пејчић

Предмет
/област
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“

Одељење Општинско
2/1
2/1
3/2
3/2
5/2
5/2
5/2
2/3
2/3
3/3
3/3
3/3
2/4

Окружно

Републичко

похвала
похвала
похвала
3. награда
3. место
3. место
1. место
похвала
похвала
похвала
3. награда
похвала
3. награда
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Име и презиме ученика
Миња Миленковић
Страхиња Душић
Даница Јанковић
Анастасија Станковић
Данило Арсенијевић
Стефан Миљковић
Ема Стефановић
Немања Марјановић
Лана Илић
Ана Митић
Дуња Дачић
Тара Петровић
Софија Обрадовић
Павле Станковић
Ана Митић
Тара Стојковић
Јања Ђорђевић
Лазар Лазаревић
Немања Јоцић
Матеа Спремо
Алексеј Ђукановић
Немања Пејчић
Павле Станковић
Нада Илић
Владимир Ђорђевић
Михаило Петровић
Маша Вулић
Инес Арсенијевић
Марко Николић
Ана Илић
Софија Ђорђевић
Михајло Јовановић
Вања Колић
Наталија Донковић
Немања Јоцић
Тијана Рабађија
Данило Пејовић
Митра Тодоровић
Софија Станисављевић
Страхиња Јованчић
Нада Илић
Јаков Секулић
Владимир Ђорђевић
Катарина Стојановић
Михаило Петровић
Марко Ђорић
Мирка Матић
Ана Митић
Матеја Јовановић
Нађа Десанка Николић
Михаило Вукодиновић
Ива Милојковић
Игњат Ђокић
Миа Цветковић
Ана Илић
Матеја Станковић

Предмет
/област
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„ Мислиша“
„Кенгур“
„Кенгур“
„Кенгур“
„Кенгур“
„Кенгур“
„Кенгур“
„Кенгур“
Архимедес
биологија
биологија
географија
географија
географија
географија
информатика
информатика
историја
историја
историја
историја
историја
историја
историја
историја
историја
историја
књижевна олимпијада
књижевна олимпијада
књижевна олимпијада
књижевна олимпијада
књижевна олимпијада
књижевна олимпијада
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика

Одељење Општинско
2/4
3/4
4/4
3/5
3/5
3/5
4/5
2/1
3/2
5/2
5/2
1/3
4/4
6/5
5/2
7/2
7/4
7/2
8/2
8/4
7/5
5/1
6/5
5/1
7/1
7/1
5/2
5/3
5/3
6/3
6/3
7/4
8/5
7/2
8/2
8/2
7/4
7/4
7/4
3/1
5/1
6/1
7/1
7/1
7/1
3/2
4/2
5/2
5/2
5/2
7/2
3/3
3/3
3/3
6/3
6/3

похвала
похвала
похвала
похвала
похвала
1. награда
похвала
похвала
похвала
похвала
похвала
похвала
похвала

учешће
учешће
3. место
3. место
3. место
2. место
1. место
1. место
3. место
3. место
3. место
3. место
3. место
3. место
3. место
3. место

Окружно

Републичко

похвала
похвала

1. место
1. место
учешће
1. место

учешће
3. место
учешће

учешће
1. место
3. место

2. место

3. место

3. место
3. место
3. место

2. место
3. место
3. место
3. место
2. место
учешће
похвала
похвала
похвала
1. место
похвала
2. место
похвала
учешће
похвала
похвала
2. место
2. место
1. место
учешће
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3. место
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Име и презиме ученика
Анастасија Станковић
Стефан Миљковић
Милош Манојловић
Павле Станковић
Емилија Цветковић
Катарина Златковић
Тијана Рабађија
Евелина Јездимировић
Марина Мијалковић
Мила Милојковић
Софија Станојевић
Анђелина Митровић
Ивона Стаменковић
Инес Арсенијевић
Данило Стојановић
Илија Ристић
Мина Теофиловић
Нина Краљич
Софија Ђорђевић
Михајло Митић
Павле Станковић
Елена Пешић
Ива Живић
Марта Нешић
Јована Миленковић
Михајло Бошковић
Теодора Јовановић
Марина Стоилковић
Катарина Стојановић
Теодора Танасијевић
Никола Пауновић
Михаило Вукодиновић
Ана Илић
Илија Ристић
Лазар Медар
Матеја Станковић
Софија Ђорђевић
Лара Николић
Мила Тошић
Јаков Живковић
Јован Лазовић
Никола Џомбић
Павле Станковић
Тадија Стојановић
Јована Ђокић
Тара Стојиљковић
Леон Калинка
Нина Стојановић
Евелина Јездимировић
Милош Чолић
Вук Ћирковић
Даница Јанковић
Лена Јанковић
Сергеј Стојановић
Василије Вучковић

Предмет
/област
математика
математика
математика
математика
математика
математика
немачки језик
немачки језик
српски језик
српски језик
српски језик
српски језик
српски језик
српски језик
српски језик
српски језик
српски језик
српски језик
српски језик
српски језик
српски језик
техника и технологија
техника и технологија
техника и технологија
техника и технологија
техника и технологија
техника и технологија
физика
физика
физика
физика
физика
физика
физика
физика
физика
физика
физика
физика
физика
физика
физика
физика
физика
физика
хемија
хемија
хемија
хемија
шах
шах
шах
шах
Шта знаш о саобраћају?
Шта знаш о саобраћају?

Одељење Општинско
3/5
3/5
6/5
6/5
7/5
7/5
8/2
8/5
6/1
7/2
7/2
5/3
5/3
5/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
5/4
6/5
5/1
6/1
7/1
8/1
7/4
7/5
6/1
7/1
7/1
6/2
7/2
6/3
6/3
6/3
6/3
6/3
6/4
6/4
6/5
6/5
6/5
6/5
6/5
7/5
7/2
7/3
7/3
8/5
7/1
1/4
4/4
6/5
5/1
8/2

похвала
1. место
3. место
1. место
похвала
похвала
2. место
1. место
1. место
2. место
3. место
1. место
2. место
1. место
1. место
1. место
2. место
1. место
2. место
3. место
3. место
2. место
2. место
2. место
3. место
1. место
2. место
2. место
похвала
3. место
похвала
3. место
2. место
2. место
3. место
3. место
2. место
похвала
похвала
похвала
3. место
3. место
1. место
3. место
3. место
1. место
3. место
2. место
3. место
2. место
1. место
2. место
3. место
3. место
1. место

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Окружно

Републичко

учешће
3. место
1. место
3. место
2. место
3. место
2. место
2. место
3. место
2. место
2. место

3. место
2. место
2. место

учешће
1. место
учешће

3. место
учешће
3. место
3. место
похвала
3. место
2. место
похвала
учешће
учешће
3. место
учешће
2. место
учешће

похвала

1. место

2. место
3. место
1. место
1. место
3. место
учешће
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Ученици такмичари похваљени су од стране Наставничког већа.
Завршни испит који се полаже на крају осмог разреда, предвиђен Законом о основама
система образовања и васпитања, први је завршни испит са којим се ученик сусреће током
школовања, а има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, умења и компетенција
током основног образовања.
Завршни испит полагали су сви ученици пет одељења који су завршили 8. разред
основног образовања и васпитања, њих 119. Два ученика полагала су завршни испит са
прилагођеним условима и садржајима.
Испит је одржан 17.,18. и 19. јуна. У нашој школи полагање је организовано у
фискултурној, малој сали и свечаној сали школе за 117 ученика. Два ученика су полагала у
засебним просторијама – учионицама. Сви ученици су изашли сва три дана и полагали, српски
језик, математику и комбиновани тест. У првом уписном кругу уписано је 118 ученика а један
ученик је распоређен у другом уписном кругу.
На завршном испиту наши ученици су постигли следеће резултате:
табела број 5

Ученици Просек Ученици Просек Ученици Просек Ученици Просек
школе
школа
школе
школа
школе
школа
школе
школа
Предмет
школске округа школске округа школске округа школске округа
2015/2016 2015/2016 2016/2017 2016/2017 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2018/2019
Српски језик
8,43
6,92
7,79
7,29
8,87
7,98
9,23
8,02
Математика
5,63
5,26
6,40
5,95
7,88
6,80
8,15
6,94
Комбиновани
7,01
7,27
6,65
6,28
9,64
8,70
8,44
7,67
Укупан број
21,07
19,44
20,83
19,52
26,39
23,48
25,82
21,97

На основу општег успеха из школе, ученици ОШ „Учитељ Таса“ просечно су понели
54,23 поена од могућих 60, а од максималних 40 на тестовима 25,82 поена. У збиру од
максималних 100 поена ђаци наше школе освојили су по 80,40 (прошле године било је 82,63).
Сви ученици положили су завршни испит, и уписали средњу школу.
Испуњену прву жељу при упису у средњу школу остварило је преко 50 % (54,54%).
Другу жељу имало је испуњено 17,27, а трећу 7.27 % ученика. Четврту жељу има 6.36%, пету
4,54% , а 10,02 % ученика је имало испуњену неку од пете до тринаесте жеље.
Од 119 ученика у генерцији њих 56оро је уписало неку од нишких гимназија. Највећи
број ученика отишао је у „Светозара Марковића, њих 25, а само 6 у гимназију „Бора Станковић“.
Када се погледа расподела по смеровима доминира природно-математички смер на који је
отишло 37 ученика.
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3.

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
РАДА
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3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
3.1. Закон о основама система образовања и васпитања и подзаконски акти
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 88/2017
И 27/2018 – ДР. ЗАКОН И 10/2019)
УРЕДБА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА И
АКТА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 21/2018)
ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ У ШКОЛИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР.
9/2014)
ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА
НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 81/2017 и
48/2018)
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ ("СЛ.
ГЛАСНИК РС", БР. 67/2013) И ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ
ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 34/2019)
ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 38/2013)
ПРАВИЛНИК О СТРУЧНО-ПЕДАГОШКОМ НАДЗОРУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 34/2012)
ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 10/2019)
ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ("СЛ. ГЛАСНИК РС- ПРОСВЕТНИ
ГЛАСНИК", БР 14/2018)
ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ
ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 74/2018)
ПРАВИЛНИК О ДОДАТНОЈ ОБРАЗОВНОЈ, ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ,
УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 80/2018)
ОПШТИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРАВИЛНИК
О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И
ЗАНЕМАРИВАЊЕ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 46/2019)
ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ИНОСТРАНСТВУ ("СЛ.
ГЛАСНИК РС", бр. 28/2018)
ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ("СЛ.
ГЛАСНИК РС", БР. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 И 48/2016)
ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 5/2019)
ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ("СЛ. ГЛАСНИК РС ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 5/2012)
ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 И 11/2019)
ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА КОЈИ ИЗВОДЕ ОБРАЗОВНОВАСПИТНИ РАД ИЗ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017)
ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊИХОВОГ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 5/2011)
ПРАВИЛНИК О О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 30/2019)
ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ОГЛЕДА ЗА ПРИМЕНУ ПРИСТУПА НАСТАВИ УСМЕРЕНОЈ НА УЧЕЊЕ
И РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
И РАЗВИЈАЊЕ ШКОЛА ВЕЖБАОНИЦА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 11/2014 И
14/2014)
ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА - ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ
ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 5/2010)
ПРАВИЛНИК О ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ
ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРЕДМЕТЕ СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА И ПРИРОДА И ДРУШТВО ("СЛ.
ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 5/2011)
ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 108/2015)
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ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ, ДЕТЕТА, УЧЕНИКА ИЛИ ТРЕЋЕГ ЛИЦА У УСТАНОВИ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 22/2016)
ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА УЏБЕНИКА И УПУТСТВО О ЊИХОВОЈ УПОТРЕБИ
("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 42/2016 И 45/2018)
ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ КОЈА
ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 73/2016
И 45/2018)
ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ УЏБЕНИКА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 9/2016,
10/2016 И 10/2017)
ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА
СТРАНИ ЈЕЗИК ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 78/2017)
ПРАВИЛНИК О НАЦИОНАЛНОМ ОКВИРУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР.
98/2017)
ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ОБУКЕ И ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦУ ЗА ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 63/2018)
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ИЛИ УТВРЂЕНОГ
ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА
ЛИЧНОСТИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 65/2018)
ПРАВИЛНИК О РАДУ ПОСЕБНЕ РАДНЕ ГРУПЕ И РАДНИХ ПОДГРУПА ЗА ПРАЋЕЊЕ И
КОНТРОЛУ ПРЕУЗИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ СА ЛИСТЕ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 66/2018)
ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА ("СЛ.
ГЛАСНИК РС", БР. 68/2018)
ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ПРУЖАЊА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ У
ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ, УЧЕНИКА И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ
У ВАСПИТНОЈ ГРУПИ, ОДНОСНО ДРУГОЈ ШКОЛИ И ПОРОДИЦИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 70/2018)
ПРАВИЛНИК О ОПШТИНСКОМ САВЕТУ РОДИТЕЉА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 72/2018)
ПРАВИЛНИК О ЛИСТИ СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ НАЗИВА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР.
53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019 И 34/2019)
ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСНИВАЊЕ, ПОЧЕТАК РАДА И ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 5/2019)
УРЕДБА О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У
ЈАВНОМ СЕКТОРУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 81/2017, 6/2018 И 43/2018)

3.2. Закон о основном образовању и васпитању и подзаконски акти
ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 55/2013), 101/2017 и
27/2018 - ДР. ЗАКОН)
УРЕДБА О ОРГАНИЗОВАЊУ И ОСТВАРИВАЊУ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ И НАСТАВЕ АЛТЕРНАТИВНОГ
ПРЕДМЕТА У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 46/2001)
ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ ЈАВНИХ ИСПРАВА
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. БР. 55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011, 82/2012, 8/2013,
70/2015, 81/2017, 48/2018, 65/2018 - ДР. ПРАВИЛНИК И 66/2018 - ДР. ПРАВИЛНИК) И ПРАВИЛНИК О
САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ ЈАВНИХ ИСПРАВА У ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 66/2018, 82/2018, 37/2019 И 56/2019)
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ("СЛ.
ГЛАСНИК РС", БР. 47/94)
ПРАВИЛНИК О ДИПЛОМАМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("СЛ.
ГЛАСНИК РС", БР. 37/93 И 42/93)
ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ОРГАНИЗОВАЊА ЦЕЛОДНЕВНЕ НАСТАВЕ И
ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 77/2014)
ПРАВИЛНИК О НОРМИ ЧАСОВА НЕПОСРЕДНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА НАСТАВНИКА,
СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ВАСПИТАЧА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ
ГЛАСНИК", БР. 2/92 И 2/2000)
ПРАВИЛНИК О ВРСТИ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ НАСТАВНИКА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ И КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА КОЈИ ПОХАЂА
ВЕРСКУ НАСТАВУ ("СЛ ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 5/2001 И "СЛ. ГЛАСНИК РС",
БР. 93/2004 - ДР. ПРАВИЛНИК)
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ НА ДУЖЕМ КУЋНОМ И
БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 66/2018)
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ПРАВИЛНИК
О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - ДР.
ПРАВИЛНИК, 3/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017, 9/2017, 12/2018 И
15/2018 - ДР. ПРАВИЛНИК)
ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018 И
1/2019)
ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 16/2018 И 3/2019)
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 ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 1/2005, 15/2006,
2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 7/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 1/2013, 11/2014, 11/2016 И
12/2018)
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 - ДР.
ПРАВИЛНИК, 7/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 7/2017 И 12/2018)
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 2/2010, 3/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК,
8/2013, 5/2014, 11/2016, 7/2017, 12/2018 И 10/2019)
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 6/2009, 3/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК,
8/2013, 11/2016, 12/2018 И 3/2019)
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 5/2008, 3/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК,
1/2013, 5/2014, 11/2016, 3/2018 И 12/2018)
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 ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР.
15/2018, 18/2018 И 3/2019)
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 10/2004, 20/2004,
1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - ДР. ПРАВИЛНИК, 7/2011 - ДР. ПРАВИЛНИЦИ,
1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016, 6/2017 И 12/2018)
ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 18/2018)
ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 5/2019)
ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС - ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК", БР. 5/2019)
ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 88/2017, 27/2018 – ДР.ЗАКОН И 10/2019)
ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 88/2017, 27/2018 – ДР.ЗАКОН И 10/2019)
ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ
ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 21/2015)

3.3. Други прописи
ЗАКОН О РАДУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,75/2014, 13/2017 - ОДЛУКА
УС И 113/2017)
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 18/2016)
ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015)
УРЕДБА О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ И ДАВАЊА У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ОДНОСНО ПРИБАВЉАЊА И
УСТУПАЊА ИСКОРИШЋАВАЊА ДРУГИХ ИМОВИНСКИХ ПРАВА, КАО И ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 16/2018)
КАТАЛОГ УЏБЕНИКА („СЛ. ГЛАСНИК РС – ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК“М, БР. 9/2016 И 5/2018)
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КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА („СЛ.
ГЛАСНИК РС – ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК“М, БР. 4/2018) И ДР. ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.4. Интерни и општи акти школе
Извештај о раду установе за претходну годину
Извештај о реализацији развојног плана
Извештај о самовредновању
Извештаји о реализацији завршних испита
Интерни акт о вредновању сати стручног усавршавања у установи,
Интерни акт о понашању (укључујући мере против дискриминаторског понашања),
Интерни акт о похваљивању, награђивању и различитим начинима мотивисања
запослених
Интерни акт о похваљивању, награђивању и различитим начинима мотивисања
похваљивања ученика
Пословник о раду наставничког већа
Пословник о раду органа управљања
Пословник о раду савета родитеља
Пословник о раду ученичког парламента
Правила понашања у установи ученика, запослених и родитеља деце/ученика (Правилник
о понашању у установи)
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у установи
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о испитима
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце/ученика
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о процени ризика
Правилник о раду (Уговор о раду)
Развојни план установе,
Статут установе,
Правилник о партиципацији ученика у доношењу одлука у школи
Правилник о информисању ученика
Студија уписа деце из рањивих група
Мере за превенцију осипања деце

Школски програм и Годишњи план рада школе сачињени су у складу са наведеним прописима.
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4.

МАТЕРИЈАЛНОТЕХНИЧКИ
РЕСУРСИ
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4.1. Материјално-технички и просторни услови рада школе
У школи су обезбеђени и постоје материјално-технички ресурси (простор, опрема и
наставна средства). Начин грејања у школи је даљинско грејање – Градска толана Ниш.
Школа је физички безбедно место због тога што је покривена видео надзором, осветљена
и окружена оградом која има два улаза, са десне стране зграде за ученике, а са леве стране и за
ученике и аутомобиле. Школско двориште окружено је жичаном оградом и бетонском оградом
која је у једном делу претворена у трибине.
Реновирање школске фасаде и комплетна изолација урађене су средствима Града Ниша у
периоду 2015/2017. године.
У истом периоду, донацијом „Фондације Снежане и Владе Дивца“, урађено је комплетно
реновирање тоалета у читавој школи.
Школске 2017/2018. направљени су ормарићи за ученике нижих разреда, а такође је
окречен одређени број учионица, као и ходник на другом и трећем спрату.
Банка Интеса донирала је 2018/2019. године 15 компјутера, а Yura Corporation три
лаптопа и 15 компјутера.
Школски простор задовољава здравствено-хигијенске услове. Редовне посете, најмање
једном у две недеље патронажних сестара и извештаји санитарних инспектора потврђују да
школа задовољава здравствено-хигијенске услове.
У школи постоји простор за рад у складу са нормативом. Табеларни приказ школског
простора дат је у табели 6.
Табела 6 – приказ школског простора

Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Назив простора
Број
Учионице
20
Кабинети
2
Информатички кабинет
1
Библиотека
1
Површина просторија у којима се спрема и сервира
3
храна
Трпезарија
1
Простор за кухињу и намирнице
2
Фискултурна сала
4
Остале просторије у школи
13
Свечана сала
1
Припремне предшколске групе
1
Продужени боравак
2
Зубна амбуланта
1
Зборница
1
Канцеларије ( директор, секретар, рачуноводство,
6
стручни сарадници, наставници физичког, учитељска)
Свлачионице
2
Простор за помоћно особље
1
Тоалети
Холови и степениште
3 спрата
Ходници, холови, помоћне просторије, оставе, котларница
Укупно школског простора
Двориште
Површина спортских терена
3
СВЕГА:

Површина
1077 м2
159 м2
60 м2
60 м2
124 м2
72 м2
52 м2
256 м2
3586 м2
317 м2
61,4 м2
180 м2
52 м2
48 м2
84 м2
9,8 м2
10 м2
307 м2
814,8 м2
1702 м2
5.322 м2
4057 м2
1000 м2
10.379 м2

Школски простор је опремљен у складу са прописима. У појединим учионицама
инсталиране су и такозване беле табле набављене путем пројекта или као донација групе
родитеља. Клупе и столице су у 70 посто учионица нове.
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Школа је опремљена потребним наставним средствима.
Р. бр
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Врста и намена наставних средстава
према нормативу
Општа наставна средства
Српски језик
Природа и друштво
Биологија
Историја
Географија
Математика
Техничко и информатичко образовање
Физичко васпитање
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура
Информатика
Страни језик

Табела 7 – опремљеност наставним средствима
Проценат
Проценат
опремљености од I-IV
опремљености од Vразреда у %
VIII разреда у %
60
60
70
70
70
70
70
60
60
50
60
40
70
90
80
50
20
50
70
70
40
80
50
70

Постојеће стање аудиовизуелних средстава говори да су последњих година уложена
велика финансијска средства у обнављање аудио визуелних средстава и компјутерске опреме у
школи. Таква ситуацуја је у многоме подигла квалитет процеса извођења наставе и квалитета
усвојеног знања ученика. Примена савремених метода и техника у раду је исход улагања у
наставна средства за које је школа обезбедила новац, пратећи потребе савремене наставе и
тенденција у савременом образовању.
Школа је укључена у пројекат "Повезане школе" који је почео је 24. јуна ове године у
сарадњи Министарва просвете и Министарства трговине, туризма и телекомуникација. У оквиру
пројекта „2000 дигиталних учионица“ изабрани смо заједно са 500 школа у земљи.
Табела 8 - Аудиовизуелна средства

Р. бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Назив средства
Радио-касетофон/CD
Дигитални фотоапарат
Дијапројектор
Епископ
Микроскоп
Графоскоп
ТВ пријемник
ТВ са покретним носачем
Фотокопирни апарат
Компјутер
Видео плејер/рекордер
DVD плејер
Видео пројектор
DV Kамера
Електронска табла (SMART табла)
Интерактивне табле – Систем
LCD/Plasma TV
Школски разглас
Разглас-појачало са звучним кутијама
Микрофони са сталцима
Копир апарат
Пројектори
Лаптопови

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Укупно у
школи
24
1
12
3
2
5
5
3
2
75
3
4
4
1
2
2
3+1
1
1
3
2
15
27
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Р. бр
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Укупно у
школи
5
6
1
2
2
2
1

Назив средства
All in one PC
Моторизована платна
Систем за квизове
Документ камере
Сет за снимање наставе
Рутери
Мрежно складиште

Нека од средстава су инсталирана у учионицама, а поједина се изнајмљују код домара
школе према плану стручних већа области предмета и одобрењу педагошког колегијума.
Материјално-технички ресурси користе се функционално. Простор се користи према
плану коришћења школског простора.
Табела 9 – план коришћења школског простора

III спрат

I1
II1

I2
II2

I3
II3

I4
II4

I5
II5

III4
IV5

II спрат

III1

VII/1

VII/2

VII/3

VII/4

VII/5

Канцеларија
социјалног
радника и
психолога

IV4

VI/1

VI/2

VI/3

VI/4

VI/5

Наставничка
учитеља

I спрат
Наставничка
канцеларија

Кабинет музичке
културе
Кабинет
хемије/
физике
Кабинет
информатике и ТИО

Продужени
боравак

V/1

V/2

V/3

V/4

V/5

VIII/1

VIII/2

VIII/3

VIII/4

VIII/5

III5
IV1

Предшколске
групе

приземље

Продужени боравак

III3
IV2

III2
IV3

Канцеларија
секретара

Канцеларија директора
школе

Канцеларија
педагога

Канцеларија
рачуноводства

Библиотека
и рачунарска учионица
Предшколске групе

4.2. Ресурси локалне заједнице
Материјално-технички ресурси ван школе користе се у функцији остварења циљева
наставе и учења.
Наведен је простор који се користи, активност за коју се користи, време, носиоце
активности и/или одговорна лица.
Табела 10 – план коришћења ресурса локалне средине

Организације, институција

Начин сарадње

Министарство просвете РС
Општина Медијана
Центар за социјални рад
Управа за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту
града Ниша

Организације, институција
Управа за образовање града Ниша

Сва важна питања везана за функционисање школе
Решавање свих питања од заједничког интереса
Учествовање у различитим културним активностима
Решавање конкретних социјалних проблема ученика
Сва важна питања везана за функционисање школе (саветодавни
рад са породицом и појединцима у циљу пружања помоћи и
подршке у превазилажењу проблема у породици; утврђивање права
на новчану помоћ)

Начин сарадње
Сва важна питања везана за функционисање школе (праћења и
обезбеђивања функционисања основних и средњих школа у складу

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш
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Управа за омладину и спорт града
Ниша
ОПТИМ-УМ омладински
прогресивни тим удруживања
младих- невладина организација

Центар за девојке
Основне школе
Дом здравља
Регионални центар
Средње школе
Саобраћајна полиција
Црвени крст
Дечји културни центар
Музеји
Народна библиотека
Средства информисања
Пријатељи деце Србије

Простор

са законом, опремање и материјални трошкови; у вези са
организацијом у области образовања, праћење и обезбеђивање
функционисања; додељивање награда и признања из области
образовања; обезбеђивања средстава за превоз ученика основних
школа на удаљености већој од четири километра од седишта школе;
превоз, смештај и исхрану ученика са сметњама у развоју; превоз
ученика на републичка и међународна такмичења,
Укључивање у акције превенција, спортска такмичења и
манифестације од значаја за Град
Својим активностима захвата широки спектар социјалних
проблема, с посебним фокусом на превенцију дискриминације и
насиља у школама. Претходне године активисткиње и активисти
ове организације акредитовани су за бављење омладинским радом
према стандардима Националне асоцијације практичара/ки
омларинског рада (НАПОР). Активно се баве омладинским радом
кроз разне активности као што су радионице, трибине,
истраживања и хуманитарне акције.
Кроз едукацију и еманципацију рад на унапређењу положаја у
друштву ( превенција насиља и трафикинга)
Решавање свих питања од заједничког интереса
Превенција, здравствено просвећивање и лечење ученика
Професионални развој запослених у образовању, обуке и семинари
за запослене, ученике и родитеље
Културне активности школе, професионално информисање
Саобраћајно просвећивање ученика
Здравствено просвећивање ученика, оспособљавање ученика за
кућну негу и пружање прве помоћи
Сусрети, приредбе
Реализација наставног програма, конкурси
Коришћење књижног фонда
Обележавање значајних догађања у школи; Праћење актуелности у
школи и образовном систему.
Учествовање у различитим културним активностима

Активности

Време
реализације

Биоскопске сале

филмске пројекције

две представе

Дечја библиотека

посете

по потреби

Дечји културно образовни
центар

секције Центра

по потреби

Језички-културни центри

посете, приредбе

по потреби

Клуб Војске Србије

изложбе и приредбе

по потреби

Ликовна колонија у Тврђави

изложбе

по потреби

Музеји града

посете поставки

по потреби

Народна библиотека

посете

по потреби

Парк Светог Саве
Позоришта
Светосавски дом
Спортски рекреативни центар
Чаир

посете, приредбе
позоришне представе
посете, приредбе

по потреби
две представе
по потреби
средом у термину
14.00-18.00

базен, клизалиште

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Одговорна лица
Комисија НВ
Наставници српског
језика
Наставници Тио
Наставници страних
језика
Комисија НВ
Наставници ликовне
културе
Наставници историје
Наставници српског
језика
Носиоци приредби
Комисија НВ
Носиоци приредби
Наставници физичког
васпитања
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4.3. План унапређивања материјално-техничких ресурса
Табела 11 − план унапређења материјално-техничких ресурса

Активности
Набавка наставних
средстава за предмет
хемија
Набавка наставних
средстава за предмет
физика
Набавка наставних
средстава за предмет
биологија
Набавка наставних
средстава за предмет
историја
Набавка наставних
средстава за предмет
математика
Набавка наставних
средстава за предмет
географија
Набавка наставних
средстава за предмет
физичко васпитање
Набавка наставних
средстава за предмет
страни језици
Набавка наставних
средстава за предмет
музичка култура
Набавка наставних
средстава за разредну
наставу
Набавка наставних
средстава за предмет
Тио
Набавка наставних
средстава за предмет
ликовна уметност

Носиоци
активности –
одговорно лице

Начин реализације
и средства

Динамика
коришћења

Предметни наставник

Примена у настави као
очигледног средства

На најмање 75% часова
коришћено

Предметни наставник

Примена у настави као
очигледног средства

На најмање 75% часова
коришћено

Предметни наставник

Примена у настави као
очигледног средства

На најмање 75% часова
коришћено

Предметни наставник

Примена у настави као
очигледног средства

На најмање 75% часова
коришћено

Предметни наставник

Примена у настави као
очигледног средства

На најмање 75% часова
коришћено

Предметни наставник

Примена у настави као
очигледног средства

На најмање 75% часова
коришћено

Предметни наставник

Примена у настави као
очигледног средства

На најмање 80% часова
коришћено

Предметни наставник

Примена у настави као
очигледног средства

На најмање 50% часова
коришћено

Предметни наставник

Примена у настави као
очигледног средства

На најмање 80% часова
коришћено

Предметни наставник

Примена у настави као
очигледног средства

На најмање 80% часова
коришћено

Предметни наставник

Примена у настави као
очигледног средства

На најмање 75% часова
коришћено

Предметни наставник

Примена у настави као
очигледног средства

На најмање 50% часова
коришћено

Евалуација плана унапређења, тј. критеријуми успеха је наведен већ у претходној табели
као динамика коришћења. Носиоци активности су предметни наставници и стручна већа, а као
инструменти праћења били би месечне и дневне припреме наставника и извештај домара који
изнајмљује средства наставницима. Диманика извештавања је месечна.
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5.

ЉУДСКИ
РЕСУРСИ
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5.1 Кадровска структура
5. 1. 1. Наставно особље и васпитачи
Табела 12 – подаци о наставном особљу и васпитачима

Презиме и име
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Милошев Наталија
Ристић Катарина
Аџић Снежана
Крстић Емилија
Радуловић Зорица
Крстић Снежана
Јаношевић Весна
Пужић Драгана
Ђорђевић Ивана
Павловић Соња
Димитријевић Силвија
Денић Оливера
Станковић Александра
Врећић Сандра
Грубиша Ивана
Манић Александра
Маринковић Ивана
Дејановић Бобан
Најдановић Станков Светлана
Петровић Дејан
Јовић Мирослав
Динић Биљана
Младеновић Милена
Милев Александра
Вељић Жана
Ђорђевић Виолета
Илић Живица
Медар Светлана
Станојевић Ивана
Петровић Горан

Врста
стручне
спреме
VII
VII

VII - 2
VI
VII

VII
VII
VII
VI
VI
VII

VII
VII - 2
VII
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

Радно место
Наставник у I разреду
Наставник у I разреду
Наставник у I разреду
Наставник у I разреду
Наставник у I разреду
Наставник у II разреду
Наставник у II разреду
Наставник у II разреду
Наставник у II разреду
Наставник у II разреду
Наставник у III разреду
Наставник у III разреду

Године
Радног
стажа
4
3
18
17
24
21
21
21
27
19
22

Наставник у III разреду

22
21
7

Наставник у III разреду
Наставник у IV разреду
Наставник у IV разреду
Наставник у IV разреду
Наставник у IV разреду
Наставник у IV разреду
Наставник у боравку
Наставник у боравку
Наставник у боравку
Наставник у боравку
Наставник српског језика
Наставник српског језика
Наставник српског језика
Наставник српског језика
Наставник српског језика
Наставник енглеског језика

20
2
27
28
23
16
31
26
13
4
26
24
23
18
17
24

Наставник у III разреду

Положен
испит за
лиценцу
Не
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Проценат
ангажовањ
а у школи
100%
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
75%
100 %

Проценат
ангажовања ван
школе
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Презиме и име
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ристић Весна
Симић Драгана
Симоновић Андријана
Стевановић Ивана
Костић Мила
Илић Бојана

37. Јовановић Милена
38.
39.
40.
41.

Петровић Светлана
Максимовић Данијела
Ђорђевић Ненад
Видојковић Биљана

Врста
стручне
спреме
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

Радно место
Наставник енглеског језика
Наставник енглеског језика
Наставник енглеског језика
Наставник енглеског језика
Наставник немачког језика
Наставник немачког језика
Наставник француског језика и
грађанског васпитања
Наставникисторије
Наставник историје
Наставник историје
Наставник географије

Године
Радног
стажа
10
19
12
23
1
8

Положен
испит за
лиценцу
Да
Да
Да
Да
Не
Не

Проценат
ангажовањ
а у школи

Проценат
ангажовања ван
школе

22,22 %
100 %
100 %
100 %
110 %
110 %

88,88% у ОШ Краљ Петар;

19

Да

33,33+50

22
17
21
37

Да
Да
Да
Да

100 %
35%
40%
80 %

4

Не

20 %

Наставник географије

42. Станић Ђорђе

VII

43. Миловановић Ивана
44. Арсић Братислав

VII
VII

Наставник географије
Наставник ликовне културе

19
27

Да
Да

75%
100 %

45. Георгиев Александра

VII

Наставник ликовне културе

19

Да

10%

46. Илић Јана

VII

Наставник ликовне културе

16

Да

15%

47. Пејић Миодраг

VII

24

Да

100%

48. Стојановић Марија

VII

19

Да

35%

49. Гоцић Бојка
50. Поповић Марија
51. Митић Бошковић Милена

VII
VII
VII

22
13
21

Да
Да
Да

100 %
100 %
100 %

52. Милосављевић Јелена

VII

Наставник музичке културе
Наставник музичке културе и
изборног предмета
Наставник математика
Наставник математика
Наставник математика
Наставник математика

9

Да

45%

53. Петровић Вишња

VII

19

Да

100 %

54. Гроздановић Весна

VII

28

Да

100 %

55. СтанојевићГордана

VII - 1

27

Да

100 %

28

Да

100 %

2

Не

40 %

56. Шурдиловић Мирослава

VII

Наставник математика
Наставник физике и
Информатике и рачунарства
Наставник физики и
Информатике и рачунарства
Наставник хемије

57. Буздумовић Марија

VII

Наставник биологије

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

65%у ОШ Чегар
60%у OШ Његош
15% ОШ Иван Горан
Ковачић
60% ОШ Бубањски хероји
25% у ОШ Краљ Петар;
40% у Школи моде и лепоте
50% у ОШ Чегар
30% у Медицинској школи Др
Миленко Хаџић Ниш;
20% у Угоститељској школи;
65% у ОШ КолеРашић;

45% у ОШ Десанка
Максимовић;

30% у Економска школа; 5%
Трговинска школа; 20% ОШ
„Први мај“

28
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Презиме и име

Врста
стручне
спреме

58. Крстић Јелена

VII

59. Марковић Јанковић Андријана

VII

60. Георгиев Александар

VII

61. Пузић Валентина

VII

62. Гејо Горан

VII

63. Николић Миодраг

VII

64. Николић Срђан

VII

65. Миленковић Бобан

VII

66. Коцановић Миљан

VII

67. Николић Јелена

VI

68. Стевовић Јасна

VI

69. Радуловић Јелена

VI

Радно место
Наставник биологије
Наставник биологије
Наставник технике и технологије
и Техничког и информатичког
образовања
Наставник технике и технологије
и Техничког и информатичког
образовања
Наставник физичког васпитања и
Ф. васпитања – изабрани спорт
Наставник физичког и
здравственог васпитања и
физичког васпитања
Наставник физичког и
здравственог васпитања,
физичког васпитања и
физичког васпитања – изабрани
спорт
Наставники нформатике и
рачунарства
Наставник верске наставе
Васпитач у припремној
предшколској групи
Васпитач у припремној
предшколској групи
Васпитач у припремној
предшколској групи

Године
Радног
стажа

Положен
испит за
лиценцу

Проценат
ангажовањ
а у школи

6

Не

100 %

Да

60%

17

Да

100 %

5

Не

100%

27

Да

100 %

19

Да

100 %

18

Да

100 %

16

Да

50%

0

Не

110%

17

Да

100 %

31

Да

100 %

1

Не

100%

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Проценат
ангажовања ван
школе
30% у ОШ Иван Горан
Ковачић;
50% ОШ Цар Константин

50% у Гимназији 9. мај

29
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5. 1. 2. Ваннаставни кадар
Табела 13 – подаци о ваннаставном кадру

Презиме и име
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Крстић Радмила
Станојевић Ивана
Видојковић Биљана
Гроздановић Весна
Николић Ана
Ракић Ивана
Цајић Сузана
Ранђеловић Биљана
Младеновић Весна
Свилар Пејић Теа
Савић Љиљана
Стојиљковић Маја
Владимиров Бора
Атанасов Иван
Ђоровић Ната
Крстић Данијела
Максимовић Снежана
Николић Љубинка
Павловић Гордана
Ристић Сузана
Николић Тамара
Стојиљковић Светлана
Гоцић Наташа
Недељковић Владан
Младеновић Микица

Степен
стручности

VII
VII
VII
VII

VII
VII
IV
VII
VII
VII
VII
0, I
0, I
0, I
0, I
0, I
0, I
0, I
0, I
0, I
0, I
0, I
0, I
IV
IV

Послови на којима ради

Године
радног
стажа

Директор
Помоћник директора
Помоћник директора
Помоћник директора

18

Секретар

11
15
14
25
26
1
27
7
8
1
6
8
24
27
20
27
0
4
2
3
8

Руководилац рачуноводства
Административно – финансијски радник
Библиотекар
Стручни сарадник – социјални радник
Стручни сарадник - психолог
Стручни сарадник - педагог
Чистачица
Чистач
Чистач
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Чистачица
Домар школе
Домар школе

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Лиценца

16
38
28
Да

Да
Да
Не
Да

%
ангажовања
у школи
100 %
25%
20%
5%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
50%
100 %
100 %
100 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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5. 1. 3. Образовна структура и радно искуство запослених
Образовна структура наставногособља

Образовна структура ненаставног особља

Табела 14 - образовна структура наставног особља

Висока стручна спрема
Виша спрема

број
62
7

%
89,85
10,15

Табела 15 – образовна структура ненаставног особља

Висока стручна спрема
Средња стручна спрема
Основна школа

Радно искуство

број

%

10
3
12

37,50
12,50
50,00

Радно искуство

Табела 16 - радно искуство наставног особља

до 5 година

број
10

%
14,49

6-10 година

5

11-25 година
преко 25 година

Табела 17 - радно искуство ненаставног особља

до 5 година

број
6

%
25,00

7,25

6-10 година

5

20,83

40

57,97

11-25 година

8

33,33

14

20,29

преко 25 година

5

20,83

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш
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5.2.

Стручно усавршавање запослених

Подаци о плану стручног усавршавања запослених за текућу годину саставни су део овог
сегмента годишњег плана рада.
План стручног усавршавања попунили су сви наставници и стручни сарадници школе за
ову школску годину узимајући у обзир циљеве и задатке новог школског развојног плана и личне
потребе у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању.
Школа има база података о стручном усавршавању запослених, класификовану по
годинама похађања, броју сати, каталошком броју и компетенцијама које се негују.
У току 2018/2019. године запослени су посећивали акредитоване семинаре, трибине,
стручне скупове, презентације уџбеника свих издавачких кућа што је омогућило објективнији
избор уџбеника. У школи су одржавани угледни часови. Часовима су присуствовали колеге и
стручни сарадници. У школи је одржана обука запослених у оквиру пројекта Дечја права
(Хоризонталним и вршњачким учењем до бољих резултата), тематског планирања,
међупредметног приступа настави, активно орјентисане наставе и учења, превентивна улога
појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама и Форум театра.
План стручног усавршавања се сачињава на нивоу стручног већа и садржи усаглашене
индивидуалне предлоге наставника који се односе на области усавршавања ван установе као и
планиране активности у склопу усавршавања у установи. Јуна и јула месеца наставници су
сачинили лични план а касније и на нивоу стручног већа.
Лични план стручног усавршавања израђиван је на основу:
- одредби Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања - на сајту
Завода за унапређење васпитања и образовања http://www.zuov.gov.rs/ostali-propisi/
- резултата добијених попуњавањем Упитника за самопроцену компетенција наставника на сајту http://www.zuov.rs/programi1/Kompetencije/Anketa.aspx
- анализе захтева посла који се обавља - знања и вештине које су потребне за рад
- идентификовања потенцијала, капацитета, ресурса, недостатака у вези са стручним
усавршавањем, уз сагледавање и утврђивање сопствених потреба, интересовања - извршена swot
анализа
- сагледавање и утврђивање потреба, праваца развоја и приоритета установе и реалних
могућности за остваривање жеља и планова - Школског развојног плана
- Каталога одобрених програма
- извршеног усаглашавања са планом стручног усавршавања на нивоу стручног већа
предмета.
Лични планови стручног усавршавања и стручних већа налазе се као прилози
(архивирани код педагога школе у досијеима наставника и доказима о стручном усавршавању).
За праћење и евиденцију стручног усавршавања задужује се Дејан Петровић,
координатор Тима за израду плана професионалног развоја запослених, педагог и
секретаршколе.

5.2.1. План стручног усавршавања у установи
Наставник, васпитач и стручнисарадниккојијезасноваорадниоднос у установипре 1. јула
2004. године, дужан је да за свој други петогодишњи период оствари 120 бодова за различите
облике стручног усавршавања, до краја школске 2013/2014. године. Нови циклус почео је
2014/2015. године и траје до 2018/2019. године. Они који су после засновали свој радни однос,
дужни су да стекну потребан број бодова за свој петогодишњи период.
У школи је за велики број запослених завршен петогодишњи период. Са поносом
истичемо да је мање од 10 % запослених се нашло у ситуацији да нису успели да остваре тражен
број сати. Разлози су неблаговремено достављање сертификата. У односу на претходни период
знатно вечи број наставника је испунио своју обавезу везану за профеионални развој.
Од ове школске године ступио је н снагу нов Правилник ОШ „Учитељ Таса“ о
вредновању професионалног развоја запослених у установи.
За наредни период у школској 2019/2020.години наставници су навели следећа
ангажовања:
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5.2.2. План стручног усавршавања у установи

Облик стручног
усавршавања

извођење
угледних часова,
односно
активности са
дискусијом
и
анализом

Име и презиме
запосленог

Назив /тема стручног
усавршавања

Марија Поповић

Угледни
часова

Гордана Станојевић

Угледни час

Јелена Милосављевић

Угледни час из области-Обрада
података

Ивана Миловановић
Биљана Видојковић

Угледни час
Угледни час,Посета
часова

Весна Гроздановић

Магнетно поље,6. разред

Срђан Николић
Горан Гејо
Милена Митић Бошковић

Атлетика
Одбојка-чекић
Угледни час,Посета
часова

Валентина Пузић

Угледни час

Андријана
Јанковић

Марковић

Вишња Петровић Живковић

час,Посета

угледних

угледних

угледних

Посета угледних часова
Угледни
часова

час,Посета

угледних

Табела 10 –табела стручног усавршавањау установи
Планиран Начин учествовања
Ниво (стручна већа
о време
(присуство, излагање,
предмета, стручни
остварива извођење, ауторство,
активи, тимови, педагош
ња
организовање,
ки колегијум, одељењско
(1.или 2.
координисање, вођење,
веће, наставничко веће,
полугодиш анализа, дискусија,
савет родитеља, остало)
те)
приказ, остало ...)
Стручно веће предмета,стручни 1.и 2.
актив,
одељенско
веће,
одељенска заједница
Стручно веће предмета,стручни 1.
актив,
одељенско
веће,
одељенска заједница
Стручни актив
2.

Стручни актив
Стручно веће предмета,стручни
актив,
одељенско
веће,
одељенска заједница
Стручно веће предмета,стручни
актив,
одељенско
веће,
одељенска заједница
Стручни актив
Стручни актив
Стручно веће предмета,стручни
актив,
одељенско
веће,
одељенска заједница
Стручно веће предмета ,стручни
актив
Стручно веће предмета ,стручни
актив,одељенско
веће,наставничко веће,тимови
Стручно веће предмета ,стручни
актив,одељенско веће

Реализација ,пристуство,
дискусија
Извођење,присуство

1.и 2.
1.и 2.

Излагање,извођење,
ауторство,организовање,
координисање,вођење,
анализа,дискусија,приказ
Извођење,присуство
Извођење,присуство

1.и 2.

Извођење,присуство

2.
1.
1.и 2.

Извођење,присуство
Извођење,присуство
Извођење,присуство

1.и 2.

Извођење,присуство

1.и 2.

Присуство

2.

Извођење,присуство
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Облик стручног
усавршавања

Име и презиме
запосленог

Марина Андрић

извођење
угледних часова,
односно
активности са
дискусијом
и
анализом

Назив /тема стручног
усавршавања

Угледни час,Посета угледних
часова
Бојка Гоцић
Угледни час,Посета угледних
часова
Јелена Крстић
Угледни час,Посета угледних
часова
Снежана Крстић
Физичко васпитање
Александра Станковић
Српски језик – Заљубљени мај
Ивана Грубиша
Математика – Природни бројеви
до 1000
Сандра Врећић
Математика – Једначине са
множењем и дељењем
Оливера Денић
Математика – Природни бројеви
до 1000
Силвија Димитријевић
Тематско планирање
Биљана Динић
Ликовна активност
Весна Јаношевић
Пројектна настава
Драгана Пужић
Веза биљака и животиња- СОН
Соња Павловић
Ликовна култура
Ивана Ђорђевић
Математика
Наталија Милошев
Посете угледних часова
Светлана Најдановић Станков Посете угледних часова
Дејан Петровић
Посете угледних часова
Ивана Маринковић
Посете угледних часова
Бобан Дејановић
Посете угледних часова
Зорица Радуловић
Веза биљака и животиња - СОН
Емилија Крстић
Посете угледних часова
Катарина Ристић
МатематикаСабирање
и
одузимање до 100
Снежана Аџић
МатематикаСабирање
и
одузимање двоцифрених бројева
Миодраг Пејић
Музичка култура у првом
циклусу образовања

Планиран
о време
остварива
ња
(1.или 2.
полугодиш
те)

Начин учествовања
(присуство, излагање,
извођење, ауторство,
организовање,
координисање, вођење,
анализа, дискусија,
приказ, остало ...)

Стручно веће предмета ,стручни
актив,одељенско веће
Стручно веће предмета ,стручни
актив,одељенско веће
Стручно веће предмета ,стручни
актив,одељенско веће
Одељенско веће 2.разреда
Одељенско веће 3.разреда
Одељенско веће 3.разреда

2.

Извођење,присуство

1.и 2.

1.
2.
2.

Реализација,присуство,
дискусија
Реализација,присуство,
дискусија
Извођење, организовање
Извођење, организовање
Извођење, организовање

Одељенско веће 3.разреда

2.

Извођење, организовање

Одељенско веће 3.разреда

2.

Извођење, организовање

Одељенско веће 3.разреда
Одељенско веће
Одељенско веће 2. разреда
Одељенско веће 2.разреда
Одељенско веће 2.разреда
Одељенско веће 2.разреда
Одељенско веће
Одељенско веће од 1.-4. разреда
Одељенско веће од 1.-4. разреда
Одељенско веће од 1.-4. разреда
Одељенско веће од 1.-4. разреда
Одељенско веће 1.разреда
Одељенско веће 1.разреда
Одељенско веће 1.разреда

1.
2.
2.
2.
2.
1.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
2.
1.и 2.
2.

Извођење, организовање
Извођење, организовање
Извођење, организовање
Извођење, организовање
Извођење, организовање
Извођење, организовање
Присуство , дискусија
Присуство, дискусија
Присуство, дискусија
Присуство, дискусија
Присуство, дискусија
Извођење
Присуство, дискусија
Извођење

Одељенско веће 1.разреда

2.

Извођење

2

2.

Ауторство, извођење, излагање

Ниво (стручна већа
предмета, стручни
активи, тимови, педагош
ки колегијум, одељењско
веће, наставничко ве ће,
савет родитеља, остало)

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

1.и 2.
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Облик стручног
усавршавања

Име и презиме
запосленог

Светлана Медар
Светлана Петровић

Александра Манић

Прва бразда; Десетица
Угледни час, 8.р.-Србија и Црна
Гора у 1.светском рату
,,Аутобиографија''Б.Нушић,
,,Деца''И.Андрић
,,Прва бразда''; ,,Десетица''
,,Прва бразда''; ,,Десетица''
,,Аутобиографија''Б.Нушић,
,,Деца''И.Андрић
Посете угледних часова

Бојана Илић

Угледни час са 7. разредом

Ивана Стевановић
Мила Костић
Милена Јовановић
Весна Ристић
Драгана Симић
Андријана Симоновић
Гордана Станојевић

Угледни час
Угледни час
Угледни час
Угледни час
Угледни час
Угледни час
Програм од националног значаја
Завршни
испит,чланство
у
стручним активима и тимовима
,рад са студентима ,реализација и
учешће на такмичењима
Програм од националног значаја
-Завршни испит
Програм од националног значаја
Завршни
испит,чланство
у
стручним активима и тимовима
,рад са студентима ,реализација и
учешће на такмичењима

Жана Вељић

извођење
угледних часова,
односно
активности са
дискусијом
и
анализом

Назив /тема стручног
усавршавања

Виолета Ђорђевић
Ивана Станојевић
Живица Илић

излагање
на
састанцима
стручних органа
и телима које се
односи
на Ивана Миловановић
савладан програм
стручног
Биљана Видојковић
усавршавања или
други
облик
стручног
усавршавања ван
установе

Планиран
о време
остварива
ња
(1.или 2.
полугодиш
те)

Начин учествовања
(присуство, излагање,
извођење, ауторство,
организовање,
координисање, вођење,
анализа, дискусија,
приказ, остало ...)

1,2

2.
1.

Извођење
Извођење, организовање

1,2

1.и 2.

1,2
1,2
1,2

2.
2.
1.и 2.

Одељенско веће
од 1.-4. разреда
7.разред, стручно веће предмета

1.и 2.

Извођење,
ауторство,
организовање
извођење
Извођење, присуство, дискусија
Извођење,
ауторство,
организовање
Присуство, дискусија

Ниво (стручна већа
предмета, стручни
активи, тимови, педагош
ки колегијум, одељењско
веће, наставничко ве ће,
савет родитеља, остало)

4.разред
7.разред

2.

2.
1.и 2.
1.и 2.
1,2,5, и сви заинтересовани 1.
ученици и наставници
1.
7.разред
1.

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Извоћење и присуство другим
часовима
Организација и присуство
присуство
Организација и присуство
Организација и реализација,
присуство
Организација и присуство
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Облик стручног
усавршавања

Име и презиме
запосленог

Весна Гроздановић
Мирослава Шурдиловић
Срђан Николић
Горан Гејо
Валентина Пузић

излагање
на
састанцима
стручних органа
и телима које се
односи
на
савладан програм
стручног
усавршавања или
други
облик
стручног
усавршавања ван
установе

Ивана Стевановић
Весна Ристић

Драгана Симић

Андријана Симоновић
Ивана Грубиша
Сандра Врећић
Наталија Милошев
Светлана Најдановић Станков
Ивана Маринковић
Зорица Радуловић
Емилија Крстић
Катарина Ристић
Снежана Аџић
Александра Милев
Мирослав Јовић
Александра Манић

Назив /тема стручног
усавршавања

Активности у вези са Е
дневником
Програм од националног значаја
Завршни испит
Тим за заштиту деце од насиља
Тим
за
међупредметне
компетенције
Учешће у стручним активима и
тимовима
Састанци НЕЛТА
Учешће на НЕЛТА састанцима;
Предавање саветника ЗУОВ,
ЗВКОВ, ШУ...
Учешће на НЕЛТА састанцима;
Предавање саветника ЗУОВ,
ЗВКОВ, ШУ...

Ниво (стручна већа
предмета, стручни
активи, тимови, педагош
ки колегијум, одељењско
веће, наставничко ве ће,
савет родитеља, остало)

1.Удружење
наставника
енглеског
језикаНЕЛТА,
Филозофски
2.
Стручни
актив
и
Наставничко веће
1.Удружење
наставника
енглеског
језикаНЕЛТА,
Филозофски
2.
Стручни
актив
и
Наставничко веће

Састанци НЕЛТА
1.2.3.5.6.
1.2.3.5.6.
1.2.3.5.6.
1.2.3.5.6.
1.2.3.5.6.
1.2.3.5.6.
1.2.3.5.6.
1.2.3.5.6.
1.2.3.5.6.
1.2.3.5.6.
1.2.3.5.6.
1.2.3.5.6.

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Планиран
о време
остварива
ња
(1.или 2.
полугодиш
те)

Начин учествовања
(присуство, излагање,
извођење, ауторство,
организовање,
координисање, вођење,
анализа, дискусија,
приказ, остало ...)

1.и 2.
1.и 2.

Присуство
Присуство и дискусија

1.и 2.

Присуство и дискусија

1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.

Присуство
Присуство
Присуство
Присуство , излагање
Присуство ,излагање
Присуство , излагање
Присуство , излагање
Присуство , излагање
Присуство , излагање
Присуство , излагање
Присуство , излагање
Присуство , излагање
Присуство , излагање
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Облик стручног
усавршавања

Име и презиме
запосленог

Виолета Ђорђевић
Ивана Станојевић
Ивана Стевановић
Мила Костић

приказ
књиге,
приручника,
дидактичког
материјала,
стручног
чланка,...

Милена Јовановић
Весна Ристић
Драгана Симић
Андријана Симоновић
Миодраг Пејић
Јелена Милосављевић

приказ
различите врсте
Светлана Петровић
истраживања

приказ
студијског
путовања
и
стручне посете

Весна Ристић
Драгана Симић
Горан Гејо
Јана Илић
Миодраг Николић
Светлана Медар
Весна Ристић

Ниво (стручна већа
предмета, стручни
активи , тимови, педагош
ки колегијум, одељењско
веће, наставничко ве ће,
савет родитеља, остало)

Планиран
о време
остварива
ња
(1.или 2.
полугодиш
те)

Начин учествовања
(присуство, излагање,
извођење, ауторство,
организовање,
координисање, вођење,
анализа, дискусија,
приказ, остало ...)

,,Дневник Ане Франк'';
,,Крвава бајка'';
,,Дневник Ане Франк'';
,,Крвава бајка'';
Приказ материјала
Приказ
материјала,
књига,
уџбеника
Приказ литературе, дидактичког
материјала...
Приказ
Граматике,
Горана
Петровића; Приказ других књига;
Приказ
Граматике,
Горана
Петровића; Приказ других књига;
Приказ
материјала,
књига,
уџбеника
Уџбеник Музичка култура за
6.разред
Евалуација и самоевалуација

1,2

1.и 2.

Извођење, дискусија, присуство

1,2

1.и 2.

Извођење, дискусија, присуство

Н. веће
Н.веће

1.и 2.
2.

Присуство
Присуство

Инициални тест
Интерно истраживање
Интерно истраживање
Екскурзија
Посета колонији
екскурзија
Песталоци, Швајцарска
Извештај о посетама америчком
културном центру; Приказ Сајма
књига English book-a

Назив /тема стручног
усавршавања

Присуство
1

2.

Присуство, дискусија

1

2.

Присуство, дискусија

Н.веће

2.

Присуство

1

1.

Излагање

Стручни актив

1.и 2.

1
1
1

1.
2.
2.
2.
2.
2.
1.
1.и 2.

Излагање,извођење,
ауторство,организовање,
координисање,вођење,
анализа,дискусија,приказ
Извођење, ауторство
Извођење
Извођење

2
6
1

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Присуство
Извођење
Извођење
Присуство, реализација
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Облик стручног
усавршавања

Име и презиме
запосленог

Драгана Симић

приказ
других
активности са
обавезном
дискусијом
и
анализом

Назив /тема стручног
усавршавања

Извештај о посетама америчком
културном центру; Приказ Сајма
књига English book-a
Александра Станковић
1.2.3.5.6.
Ивана Грубиша
1.2.3.5.6.
Сандра Врећић
1.2.3.5.6.
Оливера Денић
1.2.3.5.6.
Силвија Димитријевић
са семинара- стручно веће
Биљана Динић
1.2.3.5.6.
Весна Јаношевић
са семинара- стручно веће
Соња Павловић
1.2.3.5.6.
Наталија Милошев
1.2.3.5.6.
Светлана Најдановић Станков 1.2.3.5.6.
Дејан Петровић
1.2.3.5.6.
Ивана Маринковић
1.2.3.5.6.
Бобан Дејановић
1.2.3.5.6.
Зорица Радуловић
1.2.3.5.6.
Емлија Крстић
1.2.3.5.6.
Катарина Ристић
1.2.3.5.6.
Снежана Аџић
1.2.3.5.6.
Александра Милев
1.2.3.5.6.
Мирослав Јовић
1.2.3.5.6.
Александра Манић
1.2.3.5.6.

Ниво (стручна већа
предмета, стручни
активи, тимови, педагош
ки колегијум, одељењско
веће, наставничко ве ће,
савет родитеља, остало)

Планиран
о време
остварива
ња
(1.или 2.
полугодиш
те)

Начин учествовања
(присуство, излагање,
извођење, ауторство,
организовање,
координисање, вођење,
анализа, дискусија,
приказ, остало ...)

1

1.и 2.

Присуство, реализација

1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.
1.и 2.

Присуство
Присуство
Присуство
Присуство
Излагање
Присуство
Излагање
Присуство
Присуство
Присуство
Присуство
Присуство
Присуство
Присуство
Присуство
Присуство
Присуство
Присуство
Присуство
Присуство

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш
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Облик стручног
усавршавања

Име и презиме
запосленог

Марија Поповић

остваривањем:
истраживања
(научна, акциона,
аd hoc и др.),
пројекта
образовноваспитног
карактера
у
установи,
програма
од
националног
значаја
у
установи,
програма огледа,
модел
центар,
облика стручног
усавршавања
који
је
припремљен
и
остварен
у
установи
у
складу
са
потребама

Весна Гроздановић
Милена Митић Бошковић

Весна Ристић
Драгана Симић
Светлана Медар
Жана Вељић
Виолета Ђорђевић
Ивана Станојевић
Јелена Радуловић
Јасна Стевовић
Јелена Николић

Назив /тема стручног
усавршавања

Пројекат образовног васпинтног
карактера у установи,пробни
завшни
испит
,окружно
такмичење из математике
Учешће
на
такмичењима
завршни испит
Пројекат образовног васпинтног
карактера у установи,пробни
завшни
испит
,окружно
такмичење из математике
Примена
програма
акредитованих активности кроз
час/активности;
Примена
програма
акредитованих активности кроз
час/активности;
Образовање за права детета;
Партнерски
за
образовање,
НАРИС
Пројекат,, Образовање за права
детета'', истраживање
Пројекат,, Образовање за права
детета'', истраживање
Пројекат,, Образовање за права
детета'', истраживање
Рад са родитељима- едукативне
радионице
Рад са родитељима- едукативне
радионице
Рад са родитељима- едукативне
радионице
Пројекат,, Образовање за права
детета'', истраживање

Планиран
о време
остварива
ња
(1.или 2.
полугодиш
те)

Начин учествовања
(присуство, излагање,
извођење, ауторство,
организовање,
координисање, вођење,
анализа, дискусија,
приказ, остало ...)

1,2,6
1,4
1

2.

Излагање,извођење,
ауторство,организовање,
координисање,вођење,
анализа,дискусија,приказ

1,2,6
1,4
1

2.

12.Припрема часова и часови

1.и 2.

Излагање,извођење,
ауторство,организовање,
координисање,вођење,
анализа,дискусија,приказ
Организација, реализација
присуство

12.Припрема часова и часови

1.и2.

Организација,
присуство

6

1.и 2.

Извођење, дискусија

6

2.

6

2.

6

1.
1.и 2.

Организовање,
извођење,дискусија
Организовање,
извођење,дискусија
Организовање,
извођење,дискусија
Извођење

1.и 2.

Извођење

1.и 2.

Извођење

1.

Организовање,
извођење,дискусија

Ниво (стручна већа
предмета, стручни
активи, тимови, педагош
ки колегијум, одељењско
веће, наставничко ве ће,
савет родитеља, остало)

6
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и
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излагање,
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5.2.2. План стручног усавршавања ван установе
Табела 11 –табела стручног усавршавањау установи
Компетенц
ија
10дигиталних вештина за наставнике 21.века
К2
405
П1
English in action
К1
857
П3
Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије К2
175
П2
прилагођавања приступа и наставе
Васпитни проблеми ученика и како их превазићи
К3
14
П4
ВЕБ- алати за креирање интерактивних наставних материјала
К2
419
П1
ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних К3
15
П4
супстанци и ризичног понашања младих
Вредновање и евалуација у настави страних језика
К1
860
П3
Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање
К2
430
П1
1.
Одобрени дидактично методска поставка часа математике
К2
369
П3
акредитовани
Емоционална интелигенција као фактор заштите и унапређења менталног здравља
К4
259
П4
програми
Инклузија од теорије до праксе 2
К3
199
П2
сталног
Инклузија по мери детета
К2
177
П2
стручног
Инклузија у пракси
К3
200
П2
усавршавања
Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења
К2
458
П3
Квизом до успешног завршног испита
К1
397
П3
Облик стручног
усавршавања

Назив /тема/област стручног усавршавања

Креативна употреба уџбеника у настави страног језика

К2

878

П3

Креирање наставних материјала за интерактивну наставу
кроз музику и игру до логичко математичких сазнања
Лутка у настави и инклузивном процесу
Модели и експерименти у настави математике
Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за
мултиперспективни приступ настави историје

К1
К2
К2
К2
К1

350
673
181
381
224

П3
П3
П2
П3
П3
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НТЦ рана музичка стимулација
Превенција и инклузија кроз форум-театар
Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији
Предузетништво и производња у настави технике и технологије
Програмски пакет LaTex за припрему наставних материјала из математике
Рад на упознавању основа музичке писмености током првог и другог циклуса основног
образовања и васпитања
Републички зимски семинар
Републички семинар о настави физике
Савремене методе наставе – улога огледа и примене ИКТ-а у концептуалном и
процедуралном учењу
Синдром изгарања како преживети стрес на радном месту
Стратегије решавања математичких задатака
Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика
Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни
телефон као наставно средство 21. века
Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе
Хидробиолошки практикум

2. Акредитовани програми
високошколске
установе
(облици целоживотног учења)

3. Стручни скупови (конгреси,
сабори, сусрети и дани,
округли столови, трибине,

К2
К4
К3
К1
К1
К2

182
136
64
798
361
976

П2
П4
П4
П3
П3
П3

К1
К2
К2

833
815
817

П3
П3
П3

К1
К2
К3
К2

236
387
83
331

П4
П3
П4
П1

К2
К1

11
802

П4
П3

Савремене методе наставе – улога огледа и примене ИКТ-а у концептуалном и процедуралном учењу
Програм ПМФ-а у Нишу
Едукатор
Писање пројекта
Кроз експеримент за знање
Књижевност и сликарство, музика, историја – интердисциплинарни приступ у настави
Вредновање и евалуација у настави страних језика
Ка савременој настави српског језика
,,Октобарски салон''
Активи наставника хемије града Ниша
Дигитална учионица, дигитално компетентни наставник
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конференције,
симпозијуми

саветовања, Зимски републички семинар;
Зимски сусрети учитеља, Конгрес учитеља Србије
Изложба ,,Сићевачка колонија''
Књижевност и сликарство;
Национална конференција из физике-Суботица
Пројекат ,,2000 дигиталних учионица“ Министар просвете
Састанци актива наст. Фр. Јез.
Трибине у Регионалном центру
Учешће на НЕЛТА састанцима
Зимски камп физике
4. Летње и зимске школе
Скијање 4,циклус
5. Стручна и студијска Сајам књига у Београду
путовања
Песталоци, Швјцарска
6. Остало (навести шта): Завршни испит
пленарно
предавање, Приказ стручног чланка на нивоу,актива наставника физике
презентација са дискусијом,
Приказ стручног чланка на нивоу СА
радионица, панел дискусија,
рад
у
групама,
постер
презентација,
изложбе,
стручно путовање...)
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6.

ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДА ШКОЛЕ
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6.1 . Организациона структура
У табелама број 18 наведена су разредна старешинства, у табели 19 подела предмета на
наставнике и одељења у којима наставници реализују наставу.
Табела 18 – одељењска старешинства и остала задужења у одељењском већу
Разредно
Остала задужења у
Име и презиме наставника
старешин
Наставни предмет
одељењском већу
ство
I/1
Разредна настава
Наталија Милошев
I/2
Разредна настава
Катарина Ристић
I/3
Разредна настава
Снежана Аџић
I/4
Разредна настава
Руководилац ОВ
Емилија Крстић
I/5
Разредна настава
Зорица Радуловић
II/1
Разредна настава
Снежана Крстић
II/2
Разредна настава
Весна Јаношевић
II/3
Разредна настава
Драгана Пужић
II/4
Разредна настава
Руководилац ОВ
Ивана Ђорђевић
II/5
Разредна настава
Соња Павловић
III/1
Разредна настава
Силвија Димитријевић
III/2
Разредна настава
Руководилац ОВ
Оливера Денић
III/3
Разредна настава
Александра Станковић
III/4
Разредна настава
Сандра Врећић
III/5
Разредна настава
Ивана Грубиша
IV/1
Разредна настава
Александра Манић
IV/2
Разредна настава
Руководилац ОВ
Ивана Маринковић
IV/3
Разредна настава
Бобан Дејановић
IV/4
Разредна настава
Светлана Најдановић Станков
IV/5
Разредна настава
Дејан Петровић
V/1
Валентина Пузић
Тио
V/2
Андријана Марковић Јанковић
Биологија
V/3
Весна Гроздановић
Физика
V/4
Руководилац ОВ
Биљана Видојковић
Географија
V/5
Светлана Медар
Српски језик
VI/1
Ивана Стевановић
Енглески језик
VI/2
Бојка Гоцић
Математика
VI/3
Живица Илић
Српски језик
VI/4
Горан Гејо
Физичко васпитање
VI/5
Руководилац ОВ
Јелена Крстић
Биологија
VII/1
Марија Поповић
Математика
VII/2
Миодраг Николић
Физичко васпитање
VII/3
Ивана Станојевић
Српски језик
VII/4
Руководилац ОВ
Виолета Ђорђевић
Српски језик
VII/5
Андријана Симоновић
Енглески језик
VIII/1
Светлана Петровић
Историја
VIII/2
Милена Митић Бошковић
Математика
VIII/3
Руководилац ОВ
Гордана Станојевић
Физика
VIII/4
Александар Георгиев
Тио
VIII/5
Ивана Миловановић
Географија
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Наставни предмет

српски језик

енглески језик

немачки језик
француски језик
ликовна култура
музичка култура
историја
географија

математика

физика
хемија
билогија
техничко и информатичко
образовање
техника и технологија
физичко васпитање
и изабрани спорт
физичко и здравствено
васпитање и физичке
активности
информатика и рачунарство
хор и оркестар

Име наставника
Вељић Жана
Ђорђевић Виолета
Илић Живица
Медар Светлана
Станојевић Ивана
Петровић Горан
Ристић Весна
Симић Драгана
Стевановић Ивана
Симоновић Андријана
Илић Бојана
Костић Мила
Јовановић Милена
Арсић Братислав
Илић Јана
Георгиев Александра
Пејић Миодраг
Стојановић Марија
Петровић Светлана
Максимовић Данијела
Ђорђевић Ненад
Видојковић Биљана
Станић Ђорђе
Миловановић Ивана
Гоцић Бојка
Поповић Марија
Милосављевић Јелена
Митић Бошковић Милена
Петровић Вишња
Гроздановић Весна
Станојевић Гордана
Шурдиловић Мирослава
Буздумовић Марија
Крстић Јелена
Марковић Јанковић Андријана

Табела 19 – подела предмета на наставнике
Недељни
Проценат
Разред и одељење
фонд
ангажовања
VI2,4,5; VIII1,3;
V1,3; VII1,4;
VI1,3; VIII2,4,5;
V2,4,5;
VII2,3,5;
III1,2,3,4,5,;V1,2,3,4,5;
VIII4,5;
I1,2,3,4,5;II1,2,3,4,5;
IV1,2,3,4,5; VI1,2,3,4,5;
VII1,2,3,4,5; VIII1,2,3;
VI1,2,3,4,5; VIII1,2,3,4,5;
V1,2,3,4,5; VII1,2,3,4,5;
V, VII, VIII
V1,2,3,4,5; VI1,2,3,4,5; VII1,2,3,4,5;
VIII3,4,5;
VIII1,2;
V1-5; VI1-5; VIII1-5;
VII1,2,3,4,5
VI1,2,3,4,5,;VIII1,2,3,4,5;
V1,2,3,4,5; VII1,
VII2,3,4,5;
V1,2,3,4,5; VII1,2,3,4,5;
VI1,2;
VI3,4,5; VIII1,2,3,4,5;
VI1,2,3; VIII3;
VII1,2,3,4,5;
VI4,5;
VIII1,2,4,5;
V1,2,3,4,5;
VI1,2,3,4,5; VII2,5;
VII1,3,4; VIII1,2,3,4,5;
VII1,2,3,4,5; VIII1,2,3,4,5;
VII2,3,4,5;
VI1,2,3,4,5; VIII1,2,3,4,5;
V1,2,3,4,5; VII1,

Георгиев Александар

VIII1,2,3,4,5;

Георгиев Александар
Пузић Валентина
Гејо Горан
Николић Срђан
Гејо Горан
Николић Срђан
Николић Миодраг
Гроздановић Весна
Станојевић Гордана
Миленковић Бобан
Стојановић Марија

VI1,2,3,4,5;
V1,2,3,4,5; VII1,2,3,4,5;
VIII2;
VIII1,3,4,5;
VI1,2,3,4,5;
V1,2,3;
V4,5; VII1,2,3,4,5;
V5 група; VII1 група;
VIII2 групе; VII2 групе;
VI6 група; VII4 групе;
VIII2 групе;
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20
18
20
15
12
20
4
20
20
16
20
20
6
20
3
2
20
5
20
7
8
15
4
16
16
20
8
16
20
14
16
20
8
20
12

100
100
100
100
75
100
22.22
100
100
100
110
110
33,33
100
15
10
100
25
100
35
40
80
20
75
100
100
45
100
100
70
80
100
40
100
60

10

50

10
20
3
12
15+2,5
9+1,5
21+1
6
4
10
2

50
100
15
60
87,5
52,5
110
30
20
50
10
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Табела 20 – Остала задужења/Руководиоци одељењских већа

Одељењска већа

Руководиоци/координатори
Крстић Емилија
Ђорђевић Ивана
Денић Оливера
Маринковић Ивана
Видојковић Биљана
Крстић Јелена
Ђорђевић Виолета
Станојевић Гордана

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Табела 21 –Руководиоци стручних већа и актива

Назив стручног већа/актива

Руководиоци/
координатори

Стручно веће за разредну наставу
Стручно веће за област српског језика и друштвених наука
Стручно веће за област страних језика
Стручно веће за област природних наука
Стручно веће за област уметности и вештина
Стручни актив за развојно планирање
Стручни актив за развој школског програма
Tим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Tим за инклузивно образовање
Tим за медијацију
Tим за самовредновање рада школе
Тим за професионални развој
Тим за професионалну орјентацију
Тим за уређење школе
Тим за промоцију школе
Тим за подршку ученицима
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

Дејановић Бобан
Вељић Жана
Симоновић Андријана
Шурдиловић Мирослава
Арсић Братислав
Максимовић Данијела
Крстић Снежана
Пејић Миодраг
Стевовић Јасна
Миловановић Ивана
Поповић Марија
Петровић Дејан
Илић Бојана
Младеновић Весна
Медар Светлана
Врећић Сандра
Марковић Јанковић Андријана
Станковић Александра
Табела 22 – Остала задужења

Остала задужења

Руководиоци/координатори

Записници Наставничког већа
Дистрибуција уџбеника
Сајт школе
Дистрибуција часописа
Посете установама културе
Савет родитеља
Прикупљање извештаја први циклус
Прикупљање извештаја други циклус
Прикупљање извештаја са такмичења
Вршњачки тим
Подмладак и омладина Црвеног крста
Дечји савез
Одељењска заједница
Ученички парламент

Маринковић Ивана
Георгиев Александар
Пузић Валентина
Павловић Соња и Грубиша Ивана
Станић Ђорђе и Илић Јана
Јаношевић Весна
Петровић Горан и Симић Драгана
Костић Мила и Јовановић Милена
Оливера Денић, Светлана Најдановић Станков, Светлана
Петровић, Драгана Симић, Гордана Станојевић, Горан Гејо
Виолета Ђорђевић, Јелена Милосављевић
Петровић Горан, Миодраг Николић, Јелена Крстић и
Андријана Јанковић Маркович
Крстић Емилија и Ивана Ђорђевић
Љиљана Савић
Станојевић Ивана

6.1.а Структура и распоред обавеза наставника и стручних сарадника у оквиру 40часовне радне недеље (табеларни приказ).
Наведена су сва задужења предвиђена решењем које наставници и стручни сарадници
добијају на почетку сваке школске године.
Табела 23 − 40-часовно задужење наставника
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СТРУКТУРА ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНА РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ НАСТАВНИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Извођење обавезне наставе
Непосредан рад са ученицима у изборној настави и другим облицима ОВ рада
Час одељењског старешине
Додатни образовно-васпитни рад
Друштвено-користан рад са ученицима
Друштвене и слободне активности са групом ученика
Допунска настава
Корективно-педагошки рад
Припремање и планирање наставе
Вођење школске евиденције и издавање јавних исправа
Рад у стручним органима
Руковођење стручним активом, лабораторијом, кабинетом или школском радионицом
Стручно усавршавање
Менторски рад
Рад са родитељима
Дежурство у школи
Ангажовање у реализацији спортских, рекреативних и културних активности ученика
Други послови утврђени Годишњим планом рада – учествовање у школским тимовима

Презиме и име

I.

1 II.

2 III. 3 IV. 4 V.

X
укупно непосредног рада са ученицима
20 сати – 24 школска часа
У20
укупно осталих послова 20 сати
У40 укупно непосредног рада и осталих
послова 40 сати

IX. X11
5 VI. 6 VII. 7 VIII.
9
8 10

12

13

14

15

16

17

18

У20

У4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
1,5
2
1
2
2
1,5
2
2
1,5
1
1
2
2
1,5
1
2
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Милошевић Наталија
Ристић Катарина
Аџић Снежана
Крстић Емилија
Радуловић Зорица
Крстић Снежана
Јаношевић Весна
Пужић Драгана
Ђорђевић Ивана
Павловић Соња
Димитријевић Силвија
Денић Оливера
Станковић Александра
Врећић Сандра
Грубиша Ивана
Манић Александра
Маринковић Ивана
Дејановић Бобан
Најдановић Станков Светлана
Петровић Дејан

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

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

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

1

1
1

1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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Презиме и име

X.

1 XI. 2 XII. 3 XIII. 4 XIV. 5 XV. 6 XVI. 7 XVII.
9
10
XVIII.118

12X

13

14

15

16

17

18

У20

У4

6
2,4
4
4,8
6
6
0,6
4
6
4
2,4
4
4
0,9
4,6
4
6
6
2,1
4,6
4
3
4,5
2,2
4
6
6
6
4
5

40
16
40
32
40
40
4
40
40
40
16
40
40
6
33,2
40
40
40
14
24
40
20
30
18
40
40
40
40
40
40

0

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Арсић Братислав
Буздимовић Марија
Вељић Жана
Видојковић Биљана
Гејо Горан
Георгиев Александар
Георгиев Александра
Гоцић Бојка
Гроздановић Весна
Ђорђевић Виолета
Ђорђевић Ненад
Илић Бојана
Илић Живица
Илић Јана
Јовановић Милена
Костић Мила
Коцановић Миљан
Крстић Јелена
Максимовић Данијела
Марковић Јанковић Андријана
Медар Светлана
Миленковић Бобан
Миловановић Ивана
Милосављевић Јелена
Митић Бошковић Милена
Николић Миодраг
Николић Срђан
Пејић Миодраг
Петровић Вишња
Петровић Горан
Петровић Светлана
Поповић Марија
Пузић Валентина
Ристић Весна
Симић Драгана
Симоновић Андријана
Станић Ђорђе
Станојевић Гордана
Станојевић Ивана
Стевановић Ивана
Стојановић Марија
Шурдиловић Мирослава

20
8
20
15
19,5
20
2
16
20
18
8
20
20
3
6
20
20
20
8
12
15
10
16
8
16
22
18,5
20
20
20
20
20
20
4
20
16
4
18
12
20
5
20

4
1

1

0
1
1
1

0,3
1
1

1
0,2
1

1
1
1,5
2

0,3
1
1
1

0,4
1
1
1
1
1
0,6
10

2
1
2
0,3
2
1
1,5
1

2

1

1

1
1
1
1
1

0,5
0,2
0,2
2
0,5
0,5
1
2

4
4
1
1
1
1
1

1
2
1

1
1
1

1
1
0,83
1
2
0,4
1
2
1

2
2

2
0,5

1
0,5
1

0

1

1
1

1
1
1

2
0,5

2
0,5

2
1
2
0,3
2
1
1,5
1
2
0,5
0,2
0,2
2
0,5
0,5
1
2

0,5

0,8
1
1
1

1
1

1
1

1
1

0,5

1
0,5
2

1
1
1
0,5
1
2
0,4
1
2
2

2

1
2

1
1

0,5

0,5

1,4
1

1

24
9,6
24
19,2
24
24
2,4
24
24
24
9,6
24
24
3,6
20
24
24
24
8,4
14,4
24
12
18
10,8
24
24
24
24
24
24

10
4
12
8
10
10
1
12
10
12
4
12
12
1,5
8,6
12
10
10
3,5
5
12
5
7,5
5
12
10
10
10
12
11

0,5
0,3
0,5
1
1
1
0,1
1
1
1
0,3
0,5
1
0,2
0,5
0,5
0,5
1
0,3
0,3
1
0,2
1
0,2
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,3
0,5
0,4
0,5
0,5
0,2
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,4
0,5
0,3
0,4
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

24
24
24
5,33
24
24
4,8
24
18
24
8,4
24

10
12
10
2,4
10
12
2
10
9
12
3,5
10

1
1
0,5
0,2
0,5
1
0,2
1
1
1
0,4
0,5

0,5
0,5
0,5
0,17
0,5
0,5
0,3
0,5
0,4
0,5
0,3
0,5
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1

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

0,5
0,3
0,5
0,4
0,5
0,5
0,1
0,5
0,5
0,5
0,2
0,5
0,5
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,3
0,5
0,3
0,4
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,3
0,5
1
1
1
0,1
1
1
1
0,3
0,5
1
0,1
0,5
0,5
0,5
1
0,2
0,3
1
0,2
1
0,2
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,1
0,5
0,5
0,1
0,5
0,3
0,5
0,2
0,5

1
1
0,5
0,1
0,5
1
0,1
1
1
1
0,2
0,5

1

2
1
1
1
2
2

0,5
0,5
0,5
0,5

1
2
1
1
1
1

0,2
0,5
0,5
0,5
0,1
1
0,3

0,2
2
2
2
1

0,5

1

0,3

1

1
1
0,1
1
2

0,7
1
1
1
2
2
2
2

0,2
1
1
0,5

1
1
0,5
1

2

1

2

1

2

1

1
0,5
1
0,5
1

1
0,3
1
2

1
1

6
40
4
40
6
40
1,07 8,88
6
40
4
40
1,2
8
6
40
3
30
4
40
2,1
14
6
40
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Табела 25 − 40-часовно стручних сарадника и помоћника директора

Радница БИЉАНА РАНЂЕЛОВИЋ, распоређенa на пословима и радним задацима
библиотекара школе своје радно време од 40 часова недељно, односно 1760 часова годишње,
провешће у току школске године на следећим пословима и задацима:
Редни
број

Послови и задаци
Планирање и програмирање васпитно-образовног 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 установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

УКУПНО

Број часова
Годишње
Недељно
88
88
88
660
132
88

2
2
2
15
3
2

44

1

132

3

440

10

1760

40

Радница ВЕСНА МЛАДЕНОВИЋ, распоређена на пословима и радним задацима
стручног сарадника, социјалног радника, своје радно време од 40 часова недељно, односно
1760 часова годишње, провешће у току школске године на следећим пословима и задацима:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Послови и задаци
Планирање и програмирање васпитно-образовног 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 установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

УКУПНО

Број часова
Годишње
Недељно
88
88
176
176
352
88

2
2
4
4
8
2

88

2

264

6

440

10

1760

40

Радница ЉИЉАНА САВИЋ, распоређена на пословима и радним задацима стручног сарадника
педагога школе, своје радно време од 40 часова недељно, односно 1760 часова годишње,
провешће у току школске године на следећим пословима и задацима:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

УКУПНО

Послови и задаци
Планирање и програмирање образовно - васпитног рада, односно васпитнообразовног
Праћење и вредновање образовно - васпитног рада, односно васпитнообразовног
Рад са васпитачима, односно наставницима
Рад са децом, односно ученицима
Рад са родитељима, односно старатељима
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем детета, односно ученика
Рад у стручним органима и тимовима
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

Број часова
Годишње
Недељно
176
88

4
2

352
308
176
88

8
7
4
2

88
44

2
1

440

10

1760

40
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Радница ТЕА СВИЛАР ПЕЈИЋ, распоређена на пословима и радним задацима стручног
сарадника психолога школе, своје радно време од 20 часова недељно, односно 880 часова
годишње, провешће у току школске године на следећим пословима и задацима:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Број часова
Годишње
Недељно

Послови и задаци
Планирање и програмирање образовно - васпитног рада, односно васпитнообразовног
Праћење и вредновање образовно - васпитног рада, односно васпитнообразовног
Рад са васпитачима, односно наставницима
Рад са децом, односно ученицима
Рад са родитељима, односно старатељима
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем детета, односно ученика
Рад у стручним органима и тимовима
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

УКУПНО

44

1

44

1

88
220
88

2
5
2

44

1

88

2

44

1

220

5

880

20

Радници БИЉАНА ВИДОЈКОВИЋ, ИВАНА СТАНОЈЕВИЋ И ВЕСНА ГРОЗДАНОВИЋ
распоређени на пословима и радним задацима помоћника директора (50%), своје радно време
провешће у току школске године на следећим пословима и задацима:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

УКУПНО

Послови и задаци
Планирање и организовање образовно - васпитног рада
Стручно усавршавање запослених
Утврђивање кадровских потреба школе
Инструктивно-педагошки увид и надзор у све видове
образовно-васпитног рада
Рад у стручним органима и тимовима
Унапређивање материјално техничке опремљености
школе
Асистирање у менаџерским пословима директора школе
Рад са ученицима
Рад са родитељима
Сарадња са стручним институцијама
Сарадња са друштвеном средином

Видојковић

Број часова
Станојевић

1

1

1

0,5
1

Гроздановић
1

0,5
0,5

0,5

0,5
0,5

1
0,5
0,5

4
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6.1.1 САСТАВ ТИМОВА И АКТИВА
Назив тима

Тим за инклузивно
образовање

Тим за заштиту од
дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања, Тим за
кризне интервенције у
школи и
Тим за превенцију
преступничког
понашања

Тим за
самовредновање рада
школе

Тим за обезбеђивање
квалитета и развој
установе

Чланови тима
Биљана Видојковић
Буздумовић Марија
Весна Младеновић
Виолета Ђорђевић
Драгана Пужић
Драгана Симић
Ивана Стевановић
Јасна Стевовић
Љиљана Савић
Мирослава Шурдиловић
Наталија Милошевић
Радмила Крстић
Силвија Димитријевић
Теа Свилар Пејић

Александра Милев
Ана Николић
Андријана Симоновић
Братислав Стевановић
Весна Младеновић
Ивана Грубиша
Ивана Маринковић
Ивана Станојевић
Јелена Милосављевић
Катарина Ристић
Љиљана Савић
Миодраг Николић
Миодраг Пејић
Радмила Крстић
Срђан Николић
Теа Свилар Пејић

Александра Манић
Бобан Миленковић
Бојка Гоцић
Весна Гроздановић
Јелана Николић
Јелена Крстић
Љиљана Савић
Марија Поповић
Мирослава Шурдиловић
Радмила Крстић
Сандра Врећић
Светлана Најдановић Станков
Снежана Аџић

Александра Станковић
Биљана Видојковић
Биљана Динић
Братислав Арсић
Весна Јаношевић
Весна Младеновић
Горан Петровић
Дејан Петровић
Ивана Станојевић
Небојша Ђорђевић
Радмила Крстић
Срђан Николић

Задужења
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Социјални радник
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Васпитач у припремној предшколској групи
Педагог школе
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Директор школе
Наставник разредне наставе
Психолог школе
Представник ученичког парламента
Представник локалне заједнице
Представник Савета родитеља
Наставник разредне наставе
Секретар школе
Наставник предметне наставе
Школски полицајац
Социјални радник
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Педагог школе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Директор школе
Наставник предметне наставе
Психолог школе
Представник ученичког парламента
Представник локалне заједнице
Представник Савета родитеља
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Васпитач у припремној предшколској групи
Наставник предметне наставе
Педагог школе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Директор школе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Представник ученичког парламента
Представник локалне заједнице
Представник Савета родитеља
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Социјални радник
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Директор школе
Наставник предметне наставе
Представник ученичког парламента
Представник локалне заједнице
Представник Савета родитеља
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Назив тима

Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва

Тим за професионални
развој

Тим за професионалну
орјентацију

Тим за подршку ученицима

Тим за
медијацију

Чланови тима
Александра Манић
Андријана Јанковић Марковић
Весна Јаношевић
Горан Гејо
Ивана Миловановић
Јелена Милосављевић
Катарина Ристић
Љиљана Савић
Оливера Денић
Радмила Крстић
Ристић Весна
Светлана Петровић

Бојана Илић
Бојка Гоцић
Дејан Петровић
Драгана Пужић
Ђорђе Станић
Живица Илић
Јана Илић
Љиљана Савић
Мила Костић
Оливера Денић
Радмила Крстић

Александра Милев
Бојана Илић
Валентина Пузић
Вишња Петровић
Гордана Станојевић
Данијела Максимовић
Ивана Грубиша
Јелена Николић
Мила Костић
Радмила Крстић
Светлана Најдановић Станков
Соња Павловић
Теа Свилар Пејић

Александар Георгиев
Горан Петровић
Зорица Радуловић
Ивана Стевановић
Љиљана Савић
Милена Митић Бошковић
Миљан Коцановић
Миодраг Пејић
Наталија Милошевић
Радмила Крстић
Сандра Врећић
Снежана Крстић

Весна Младеновић
Виолета Ђорђевић
Вишња Петровић
Жана Вељић
Ивана Миловановић
Милена Митић Бошковић
Радмила Крстић

Задужења
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Педагог школе
Наставник разредне наставе
Директор школе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Представник ученичког парламента
Представник Савета родитеља
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Педагог школе
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Директор школе
Представник ученичког парламента
Представник Савета родитеља
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Директор школе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Психолог школе
Представник ученичког парламента
Представник Савета родитеља
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Педагог школе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Директор школе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Представник локалне заједнице
Представник ученичког парламента
Представник Савета родитеља
Социјални радник
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Директор школе
Представник локалне заједнице
Представник ученичког парламента
Представник Савета родитеља
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Назив тима

Чланови тима
Александар Георгиев
Александра Георгиев
Братислав Арсић
Весна Гроздановић
Весна Младеновић
Горан Гејо
Драгана Симић
Емилија Крстић
Ивана Ђорђевић
Јасна Стевовић
Мирослав Јовић
Радмила Крстић

Тим за уређење школе

Тим за промоцију школе

Назив стручног
већа

Стручно веће за
разредну наставу

Стручно веће за
област српског језика
и друштвених наука
Стручно веће за
област страних језика

Стручно веће за
област природних
наука

Стручно веће за
област уметности и
вештина

Бобан Дејановић
Валентина Пузић
Весна Младеновић
Емилија Крстић
Жана Вељић
Милена Јовановић
Миљан Коцановић
Мирослав Јовић
Радмила Крстић
Светлана Медар
Светлана Петровић
Соња Павловић

Чланови

Задужења
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Социјални радник
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Васпитач у припремној предшколској групи
Наставник разредне наставе
Директор школе
Представник локалне заједнице
Представник ученичког парламента
Представник Савета родитеља
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Социјални радник
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Директор школе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Представник ученичког парламента
Представник локалне заједнице
Представник Савета родитеља

Активности

Наставници који изводе
наставу у првом циклусу
образовања и васпитања

Стучно веће за разредну наставу организује и прати извођење
образовно-васпитног рада у првом циклусу образовања.
Стручно веће за разредну наставу:
-утврђује програм рада за сваку школску годину и подноси
извештај о његовом остваривању;
-утврђује распоред остваривања наставних тема и наставних
јединица и врши усаглашавање остваривања наставних
садржаја предмета;
-утврђује методе, облике и средства коришћења одговарајуће
школске опреме и наставних средстава;
-предлаже примену нових метода и начина извођења наставе;
-прати остваривање програма образовања и васпитања;
-анализира уџбенике и приручну литературу и даје предлог
наставничком већу за њихово коришћење;
-предлаже чланове испитних комисија
-усклађује индивидуалне планове рада наставника у првом
циклусу образовања;
-ради друге послове по налогу директора Школе.

Наставници српског језика,
историје, верске наставе и
грађанског васпитања
Наставници енглеског језика,
немачког језика и француског
језика
Наставници биологије,
географије, математике,
физике, хемије, техничког и
информационог образовања,
технике и технологије,
информатике и рачунарства
Наставници физичког
васпитања, изабраног спорта,
физичког и здравственог
васпитање и физичке
активности,
наставници ликовне и музичке
културе

1)
припрема делове годишњег плана рада, утврђује
распоред остваривања наставних целина и јединица и врши
усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета;
2)
сачињава извештај о раду стручног већа из области
предмета за претходну школску годину;
3)
утврђује облике, методе и средства, као и
коришћење адекватне школске опреме и наставних средстава;
4)
усклађује индивидуалне планове рада наставика;
5)
предлаже примену нових метода и начина
интерпретације наставних садржаја;
6)
прати остваривање школског програма и даје
предлоге за његово иновирање, измену и допуну;
7)
прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог
наставничком већу за њихово коришћење;
8)
обавља и друге послове који му закон,
подзаконским актима и одлуком директора школе буду
стављени у надлежност.
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Табела 28 - чланови стручних актива и задужења

Назив СА

Стручни
актив за
Школско
развојно
планирање

Чланови

Задужења

Александра Станковић

Наставник разредне наставе

Биљана Динић

Наставник разредне наставе

Весна Младеновић
Гордана Станојевић

Социјални радник
Наставник предметне наставе

Данијела Максимовић

Наставник предметне наставе

Живица Илић

Наставник предметне наставе

Ивана Ђорђевић

Наставник разредне наставе

Ивана Маринковић

Наставник разредне наставе

Марија Стојановић

Наставник предметне наставе

Милена Јовановић

Наставник предметне наставе

Радмила Крстић
Светлана Медар

Директор школе
Наставник предметне наставе
Представник локалне заједнице
Представник ученичког
парламента

Андријана Јанковић Марковић

Стручни
актив за
развој
школског
програма

Представник Савета родитеља
Наставник предметне наставе

Андријана Симоновић

Наставник предметне наставе

Бобан Дејановић
Зорица Радуловић
Јелена Крстић
Марија Поповић
Миодраг Николић
Небојша Ђорђевић
Силвија Димитријевић
Снежана Крстић
Љиљана Савић
Радмила Крстић

Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник предметне наставе
Наставник разредне наставе
Наставник разредне наставе
Педагог школе
Директор школе
Представник локалне заједнице
Представник ученичког
парламента
Представник Савета родитеља

Активности
Стручни
актив
за
развојно
планирање, у оквиру и поред
послова из опште надлежности
стручних органа, обавља посебно
следеће послове:
-доноси програм рада и подноси
извештаје о његовој реализацији,
-израђује предлог развојног плана
школе за период од три до пет
година и доставља га Школском
одбору на усвајање, и прати његово
остваривање,
-израђује пројекте који су у вези са
развојним планом Школе.
-обавља друге послове у складу са
упутством и налогом Наставничког
већа и директора Школе.

Стручни актив за развој школског
програма, у оквиру и поред послова
из опште надлежности стручних
органа, обавља посебно следеће
послове:
-доноси програм рада и подноси
извештаје о његовој реализацији,
-израђује
предлог
школског
програма
и
прати
његово
остваривање,
-израђује пројекте који су у вези са
школским програмом.
-обавља друге послове у складу са
упутством и налогом Наставничког
већа и директора Школе.

6.2 . Календар и ритам рада
6.2.1. Ритам рада
Секретар школе и финансијско особље раде од 08.00 до 15.00 часова сваког радног дана.
Радно време библиотеке биће организовано двократно, како би обухватило рад обе смене и у
зависности је од наставе предмета информатика и рачунарство.
Стручна служба школе у преподневној смени ради од 08:00 до 14:00 а у поподневној смени од
12:00 до 18:00 часова.
- непарни разреди преподне, парни разреди поподне
Понедељак
Педагог
Психолог
Социјани радник

-

преподне
поподне
преподне

Уторак
поподне
преподне

Среда
поподне
преподне
преподне

Четвртак
поподне
преподне

Петак
преподне
поподне
преподне

парни разреди преподне, непарни разреди поподне

Педагог
Психолог
Социјани радник

Понедељак
преподне
поподне
преподне

Уторак
поподне
преподне

Среда
поподне
преподне
преподне
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поподне
преподне

Петак
преподне
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За време великог одмора ученици обавезно излазе напоље ван учионица и кабинета у
ходник или двориште зависно од временских прилика.
Дежурство наставника у току дана је обавезно. Дежурни наставници долазе 15 минута
пре почетка првог часа у смени. У свакој смени дежура најмање по шест наставника, и то:
- два у школском дворишту,
- по један у приземљу и у наставничкој канцеларији,
- по двоје наставника на првом, другом и трећем спрату.
Главни дежурни наставник је дужан да од почетка школске године опише дежурства
дежурних наставника у књигу за дежурство и то у смислу места и времена дежурства сваког
дежурног наставника у току тог дана.
Дежурни наставник који дежура од првог часа у обавези је да се на месту на којем је
распоређен за дежурство појави 15 минута пре почетка првог часа.
Дежурни наствник који дежура у школском дворишту остаје 10 минута у дворишту након
завршетка свог дежурства.
Дежурни наставници су у обавези да носе ознаку (идентификациону картицу) на себи
када дежурају како би ученици и родитељи/други законски заступници знали њихову функцију.
Уколико из неког разлога неко од дежурних наставника није био на дежурном месту у
прописано време (нпр. због изостајања из школе), главни дежурни наставник дужан је да то
напише у делу „запажања у току смене“.
Уколико због одсуства из школе наставник / учитељ нису у могућности да дежурају у
обавези су да о томе обавесте главног дежурног наставника који према могућностима налази
замену за ово дежурство и то уписује у делу „запажања у току смене“.
Главни дежурни наставник је у обавези да провери да ли су се у свеску дежурства
уписали дежурни наставници, као и да у свеску дежурства упише све пријављене инциденте и
сукобе који су се десили у току тог дана.
Главни дежурни наставник за време дежурства време проводи у наставничкој
канцеларији, а за време великог одмора проверава да ли су дежурни наставници на својим
местима дежурства.
Други дежурни наставници су у обавези да пријаве дешавања са дежурства главном
дежурном наставнику.
Главни дежурни наставник има обавезу да организује дежурства наставника, води рачуна
о томе да ли су уредно евидентирана и проверава да ли се у књизи дежурства уредно
евидентирају настале промене у току дана.
На трећем спрату дежурају искључиво учитељи. Сваки учитељ од I до IV разреда прима
и прати своје одељење од и до ђачког улаза/продуженог боравка и сноси одговорност за своје
ученике.
Остали наставници задужени за реализацију образовноваспитног рада тог дана стижу у
школу 15 минута пре почетка свог часа.
Школа има школског полицајца који поред рада у нашој школи ради у још две школе што
је ремећујући фактор за обезбеђивање задовољавајућег нивоа безбедности и благовременог
превентивног деловања везаног за бригу и безбедност ученика наше школе и редовног
одржавања часова физичког васпитања на спортским теренима школе.
Техничка лица (физичко-техничко обезбеђење ангажовано одлуком Савета родитеља) за
време великог одмора дежурају на школском дворишту и укључују се у обезбеђење при одласку
ученика из школе, након завршене наставе, а за време наставе обилазе школски објекат и
двориште.
Помоћно техничко особље ради у првој смени од 7.00 до 14.00 часова, и у другој смени
од 13 до 20 часова.
У време када се настава у школи не изводи, радно време помоћног и техничког особља
подлеже променама. Сваке суботе дежура по један помоћни радник у термину од 7.00 до 14.00
часова.
За правилну организацију радног дана у школи одговорни су сви радници, наравно, свако
према свом радном месту и опису послова на том месту.
Ритам радног дана је константан. Промене су могуће само у ванредним приликама.
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6.2.2. Распоред звоњења у школи
Табела 29 - распоред звоњења у школи

Преподневна смена
7.35
07.45-08.30
08.35-09.20
09:40
09.45-10.30
10.35-11.20
11.25-12.10
12.15-13.00
13.05-13.50

После подневна смена
звоно за
улазак
За I и II разред 12.10
13.50
I час
12.15-13.00
14.00-14.45
II час
13.05-13.50
14.50-15.35
звоно за улазак
15:50
III час
14.00-14.45
15.55-16.40
IV час
14.50-15.35
16.45-17.30
V час
17.35-18.20
VI час
18.25-19.10
VII час

6.2.3. Распоред смена
Школа организује образовноваспитни рад у петодневној наставној недељи у две смене,
парној и непарној. Непарну смену чине I, III, V, VII разреди, а парну II, IV, VI, VIII разреди:
Табела 30 - распоред смена

Назив смене

Број одељења

Свега

НЕПАРНА СМЕНА

одељења I разреда
одељења IIIразреда
одељења Vразреда
одељења VIIразреда

ПАРНА СМЕНА

одељења IIразреда
одељења IVразреда
одељења VIразреда
одељења VIIIразреда

5
5
5
5
20
5
5
5
5
20
40

С в е г а одељења I - VIIIразреда

Непарна смена је у првој наставној недељи преподне, а парна поподне. Смене се смењују
на недељу дана. Распоред смена у току школске године може бити и другачији, зависно од
потреба реализације Плана или одлуке Актива директора града.
Одељења првог и другог разреда због продуженог боравка имају почетак наставе у
преподневној смени као и остала одељења, а у послеподневној од 12.15 часова до 16.00 часова.

6.2.4. Правилник о календару образовноваспитног рада основне школе
Министар просвете је прописао Правилник о календару образовно-васпитног рада
основне школе за школску 2019/2020. Годину ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр.
5/2019).
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току
два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у петак,
31. јануара 2020. године.
Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године, а завршава се у уторак 2.
јуна 2020. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 16. јуна 2020. године за ученике од
првог до седмог разреда.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. године,
а завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак, 3. фебруара
2020. године, а завршава се у понедељак, 20. фебруара 2020. године.
Пролећни распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се у
понедељак, 20. априла 2020. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020.
Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

56

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину
године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда летњи
распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020.
године.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и
другим празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и 92/11).
Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27. марта 2020. године и
у суботу, 28. марта 2020. године, а завршни испит у среду, 17. јуна 2020. године, четвртак, 18.
јуна 2020. године и петак, 19. јуна 2020. године.
Свечана подела ђачких књижица и сведочанстава ученицима од првог до осмог разреда,
на крају другог полугодишта, обавиће се у недељу, 28. јуна 2020. године.
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НАСТАВНИХ ДАНА ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДО VII РАЗРЕДА
Табела 32а - број наставних дана у недељи по месецима

месец
IX
X
XI
XII
I
I полугодиште
II
III
IV
V
VI
II полугодиште
УКУПНО

понедељак
5
4
3
4

уторак
4
5
4
4

среда
4
5
4
4

четвртак
4
5
4
4

петак
4
4
5
4

укупно
21
23
20
20

2

3

4

4

4

17

18
1
5
2
4
3
15
33

20
2
5
3
4
3
17
37

21
2
4
4
4
2
16
37

21
2
4
4
4
2
16
37

21
2
4
3
4
2
15
36

101
9
22
16
20
12
79
180

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НАСТАВНИХ ДАНАЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА
Табела 32б - број наставних дана у недељи по месецима

месец

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

укупно

IX
X
XI
XII

5
4
3
4

4
5
4
4

4
5
4
4

4
5
4
4

4
4
5
4

21
23
20
20

I

2

3

4

4

4

17

18

20

21

21

21

101

II
III
IV
V

1
5
2
4

2
5
3
4

2
4
4
4

2
4
4
4

2
4
3
4

9
22
16
20

VI

1

1

12
31

14
35

14
35

14
35

13
34

69
170

I полугодиште

II полугодиште
УКУПНО

Напомена:
Среда 13.11.2019. ради се по распореду за понедељак
Четвртак 29.01.2020. ради се по распореду за понедељак
Уторак 24.3.2020. ради се по распореду за понедељак
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6.2.5. Наставни периоди и распусти
Табела 33 -наставни периоди и распусти

Редни
број
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Трајање рада и одмора
Васпитно-образовни рад у школској 2019/2020. години:
a) за ученике од I до VII разреда
б) за ученике VIII разреда
Васпитно-образовни рад у I полугодишту
Васпитно-образовни рад у II полугодишту
a) за ученике од I до VII разреда
б) за ученике VIII разреда
Зимски распуст
a) први део
б) други део
Пролећни распуст
Летњи распуст
Анализа образовно-васпитног рада за:
први класификациони период:
прво полугодиште
трећи класификациони период
друго полугодиште за ученике VIII разреда
друго полугодиште за ученике од I до VII разреда
Подела ђачких књижица и саопштавање успеха ученика на крају I
полугодишта
Свечана подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома на крају
II полугодишта обавиће се:
Припремна настава за ученике VIII разреда
Разредни испит за ученике VIII разреда
Припремна настава за ученике од V до VII разреда упућене на
поправни испит
Поправни испит
Коначна анализа и владање ученика и реализације програма рада
школе

Трајање
од

до

02.09.2019.
02.09.2019.
02.09.2019.

16.06.2020.
02.06.2020.
31.01.2020.

18.02.2020.
18.02.2020.

16.06.2020.
02.06.2020.

30.12.2019.
03.02.2020.
13.04.2020.
17.06.2020.

07.01.2020.
17.02.2020.
20.04.2020.
31.08.2020.

08.11.2019.
03.02.2020.
03.04.2020.
03.06.2020.
22.06.2020.
07.02.2020.

15.11.2019.
07.02.2020.
09.04.2020.
05.06.2020.
26.06.2020.

28.06.2020.
03.06.2020.
10.06.2020.
12.08.2020.

09.06.2020.
15.06.2020.
18.08.2020.

19.08.2020.
24.08.2020.

21.08.2020.
31.08.2020.

6.2.6. Реализација значајних активности у школи
Табела 34 - значајне активности у школи

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Активности у школи

Време реализације

Свечани пријем ученика I разреда
Први родитељски састанак
Тематска недеља 1.разред
Тематска недеља 3.разред
Светски Дан мира - обележавање
Дечја недеља
Тематска недеља 4.разред –Октобарске слике
Трка за срећније детињство
Екскурзије за ученике VIII разреда
Спортски дан - крос
Заштитимо децу у саобраћају
Тематска недеља 2.разред
Тематска недеља 8.разред
Тематска недеља 7.разред
Дани учитеља Таса
Завршетак I тромесечја (родитељски састанак)
Копаоник –скијање -санкање ОФА
Новогодишњи маскембал
Савиндан и Дан школе
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02.09.2019.
04.09. 2019.
септембар 2. недеља
септембар 3. недеља
22.09.2019.
прва недеља у октобру 2019.
октобар 3. недеља
октобар 2019.
октобар 2019.
октобар 2019.
октобар 2019.
новембар 1.недеља
новембар 1.недеља
новембар 2.недеља
новембар 3.недеља
трећа недеља новембра 2020.
децембар, јануар, фебруар
31. децембар 2019.
27.01.2020.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Завршетак I полугодишта (родитељски састанак)
Дан кућних љубимаца
Изложба поводом 8.марта
Тематска недеља 6.разред
Тематска недеља 5.разред
Стара планина-планинарење,орјентиринги спортске активности тј.
спортске игре Озрен , Соко бања ОФА
Изложба поводом Ускрса
Спортски дан - крос
Дан хигијене
Завршетак III тромесечја (родитељски састанак)
Екскурзије/настава у природи за ученике од I до VII разреда
Саопштавање успеха ученика од I - VII разреда

06.02.2020.
фебруар 2020.
март 2020.
март 4.недеља
април 1.недеља
април ,мај
април 2020.
април 2020.
април 2020.
друга недеља априла 2020.
Пролеће 2020.
28.06.2020,

6.2.7. Календар школских такмичења
Такмичење је ваннаставна активност која се организује у циљу вредновања и рангирања
знања, умења, вештина и способности ученика из предмета, односно области предмета.
Циљ такмичења и смотри је афирмација образовноваспитног рада, постигнућа ученика и
подизање квалитета образовања.
Задаци такмичења су вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности
ученика и рангирање нивоа постигнућа ученика.
Задаци смотре су јавно представљање способности, склоности, умења, знања и вештина
ученика и вредновање и рангирање нивоа постигнућа ученика.
Школско такмичење и смотра је обавезни ниво, изузев кад је број пријављених ученика
мањи од пет. Организује га стручно веће школе за предмет, односно област предмета и за све
ученике школе. Организацију како школског, тако и виших рангова прати тим за подршку
ученицима.
Садржај такмичења и смотри примерен је узрасту ученика и заснива се на наставном
плану и програму. Ученик може учествовати на такмичењу и смотри из највише два наставна
предмета и једног ваннаставног облика или из једног наставног предмета и два ваннаставна
облика образовно-васпитног рада
За организацију такмичења и смотре за школски ниво одговорни су директор школе и
стручно веће за област одређеног наставног предмета.
Начин вреднoвања резултата и рангирања ученика на такмичењима и смотрама обавља
комисија коју образује организатор. Комисију чине најмање три члана. Школску комисију
образује стручно веће за област предмета.
Школска такмичења организују се у децембру и јануару месецу из свих предмета
предвиђених календаром смотри и такмичења Министарства у организацији Тима за подршку
ученицима школе. У школи се води писана евиденција о свим нивоима такмичења и потхрањена
је код педагога школе.

6.3. Дежурство у школи
Активности:обезбеђења реда при улазу ученика у школску зграду и понашању у
школском дворишту, евидентирање евентуалних закашњења или изостајања наставника и других
поремећаја у раду, обезбеђење да ученици за време великог одмора буду у дворишту и да одреде
који ће ученици покупити отпатке у дворишту и на ходницима, праћење да се по ходницима
школе и дворишту не крећу непозвана лица и да не ометају рад, пријављивање директору или
помоћнику директора да је у случају повреде или других здравствених тегоба некога од ученика
или наставника неопходно позвати хитну помоћ и позивање хитне помоћи, као и друге обавезе
које наметне дневна ситуација.
Начин реализације: Посматрање, обилазак, надзирање, праћење, бележење у Дневник
дежурства и Евиденциони лист насилног понашања.
У школи су организована дежурства учитеља и наставника према следећем распореду:
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Табела 35 - дежурство парна смена
ПАРНА СМЕНА

ПОНЕДЕЉАК
Јелена Крстић
Горан Гејо
Александра Манић
Гордана Станојевић
Александар
Георгиев
Светлана
Најдановић Станков
Бојка Гоцић
Драгана Пужић
Снежана Крстић

УТОРАК
Светлана Петровић
Дејан Петровић
Ивана Маринковић
Ивана Ђорђевић
Снежана Крстић
Мира Шурдиловић
Светлана
Најдановић Станков
Ивана Стевановић
Весна Јаношевић
Соња Павловић

СРЕДА
Бобан Дејановић
Ивана Маринковић
Александра Манић
Милена Митић
Бошковић
Јелена Крстић

ЧЕТВРТАК
Горан Гејо
Дејан Петровић
Бобан Дејановић
Александар
Георгиев
Бојана Илић

Миљан Коцановић
Снежана Крстић

Драгана Пужић
Ивана Ђорђевић

Драгана Пужић
Соња Павловић

Весна Јаношевић
Соња Павловић

Братислав Арсић
Светлана
Најдановић Станков
Ивана Ђорђевић
Весна Јаношевић

НАСТАВНИЧКА
КАНЦЕЛАРИЈА

Светлана Петровић

Весна Гроздановић

Гордана Станојевић

Мира Шурдиловић

Жана Вељић

НЕПАРНА
СМЕНА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ДВОРИШТЕ

Миодраг Николић
Александра
Станковић

Миодраг Николић
Мила Костић

Сандра Врећић
Ивана Грубиша

Горан Петровић
Срђан Николић

Оливера Денић
Сандра Врећић

ПРИЗЕМЉЕ

Ивана Грубиша

Оливера Денић

Александра
Станковић

Ивана Грубиша

I СПРАТ

Валентина Пузић
Вишња Петровић

Весна Гроздановић
Вишња Петровић

Сандра Врећић
Мила Костић

Валентина Пузић
Горан Петровић

Биљана Видојковић
Снежана Аџић

Пејић Миодраг
Наталија Милошев

Емилија Крстић
Зорица Радуловић

Снежана Аџић
Катарина Ристић

Катарина Ристић
Силвија
Димитријевић
Зорица Радуловић
Наталија Милошев

Братислав Арсић

Марија Поповић

Светлана Медар

ДВОРИШТЕ
ПРИЗЕМЉЕ
I СПРАТ
II СПРАТ
III СПРАТ

ПЕТАК
Живица Илић
Срђан Николић
Александра Манић
Ивана Миловановић
Дејан Петровић

Табела 36 - дежурство непарна смена

II СПРАТ
III СПРАТ
НАСТАВНИЧКА
КАНЦЕЛАРИЈА

Пејић Миодраг
Силвија
Димитријевић
Емилија Крстић
Катарина Ристић

Александра
Станковић
Драгана Симић
Марковић Јанковић
Андријана
Зорица Радуловић
Силвија
Димитријевић
Снежана Аџић
Наталија Милошев

Виолета Ђорђевић

Ненад Ђорђевић

6.4. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
У распореду часова парне и непарне смене налазе се и часови информатике и рачунарства
за V разред, разредног старешине, верске наставе и обавезног изборног предмета – немачког и
француског језика.
Обавезни изборни предмети грађанско васпитање реализују се у виду двочаса и верске
наставе само у изузетним ситуацијама када оптерећење ученика то условљава.
Часови обавезног изборног предмета – изабраног спорта као и часови ОФА и једног дела
часова за ученике седмог разреда предмета физичко и здравствено васпитање реализују се сваке
друге среде у виду двочаса. Када су ученици у преподневној смени послеподне одлазе на базен у
Чаиру.
Часови информатике и рачунарства, за ученике шестог, седмог и осмог разреда, чувара
природе, цртања сликања и вајања, свакодневног живота у прошлости, хора и оркестра и
домаћинства одржавају се у супротној смени.
На тај начин је равномерно распоређено оптерећење ученика пошто када су у
преподневној смени имају двочас. Школа није у могућности из просторноорганизационих
разлога да организује наставу из свих облика образовноваспитног рада у једној смени. У обзир се
узима и недељна оптерћеност.
Часови допунске наставе организују се за предметну наставу понедељком и средом, а за
додатну наставу уторком и четвртком. Петак је дан када се одржавају слободне активности,
секције. Термини за одржавање ових активности је 13.05-13.50. Промена термина је могућа уз
одобрење добијено од стране директора школе.
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РАСПОРЕД ЧАСОВА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/20.
ГОДИНИ

Први разред- преподне
I1
1
2
3
4
5
I2
1
2
3
4
5
I3
1
2
3
4
5
I4
1
2
3
4
5
I5
1
2
3
4
5

ПОНЕДЕЉАК
Српски језик
Математика
Свет око нас
Физичко васпитање
ЧOС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК
Математика
Српски језик
ГВ/ВН
Музичка култура

УТОРАК

Српски језик

Математика

Математика
Музичка култура

Српски језик
Физичко васпитање

Енглески језик
ЧOС

ПОНЕДЕЉАК

ГВ/ВН

УТОРАК

Свет око нас

ГВ/ВН
Енглески језик

ПОНЕДЕЉАК

ПОНЕДЕЉАК
Српски језик
Математика
Свет око нас
Физичко васпитање
ЧOС

Српски језик
Математика

УТОРАК

Математика
Свет око нас

УТОРАК
Математика
Српски језик
Енглески језик
ГВ/ВН

Српски језик
Свет око нас
Ликовна култура

Математика
Енглески језик
Физичко васпитање

ЧЕТВРТАК

Српски језик

Српски језик
Физичко васпитање

Математика
Свет око нас

Енглески језик

Ликовна култура

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Математика
Српски језик

Физичко васпитање
Математика

Енглески језик
Музичка култура

Српски језик
Ликовна култура

ЧЕТВРТАК
Математика
Физичко васпитање
Српски језик
Свет око нас

СРЕДА
Српски језик
Математика
Физичко васпитање
Ликовна култура

ПЕТАК

Математика

СРЕДА
Физичко васпитање
Математика
Енглески језик
Српски језик

ПЕТАК
Српски језик

СРЕДА
Српски језик
Физичко васпитање

Српски језик
Математика
ГВ/ВН
Свет око нас

ЧЕТВРТАК
Математика

СРЕДА

Свет око нас

Математика
Српски језик

Српски језик
Математика
Енглески језик
Музичка култура
ЧOС

Физичко васпитање
Математика
Енглески језик

Физичко васпитање

Српски језик
Математика
Физичко васпитање
ЧOС

СРЕДА
Српски језик

ЧЕТВРТАК
Математика
Српски језик
Свет око нас
Музичка култура

ПЕТАК
Физичко васпитање
Математика
Српски језик
Ликовна култура

ПЕТАК
Математика
Српски језик
Физичко васпитање
Енглески језик

Први разред- поподне
I1
1
2
3
4
5
I2
1
2
3
4
5

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

Српски језик

Математика

Физичко васпитање
Математика

Српски језик
ГВ/ВН

Свет око нас
ЧOС

ПОНЕДЕЉАК
Енглески језик
Српски језик
Математика
Музичка култура
ЧOС

СРЕДА
Енглески језик
Физичко васпитање
Српски језик

Музичка култура
Допунска настава

УТОРАК
Математика
Физичко васпитање
Српски језик
ГВ/ВН
Допунска настава

Математика
Допунска настава

ЧЕТВРТАК

Српски језик

Српски језик
Свет око нас

Енглески језик
Математика

Ликовна култура
Пројектна настава

Физичко васпитање

СРЕДА
Српски језик
Математика
Физичко васпитање
Свет око нас
Допунска настава

ПЕТАК

Математика

ЧЕТВРТАК

Пројектна настава

ПЕТАК

Енглески језик
Физичко васпитање
Математика

Српски језик
Математика
Свет око нас

Српски језик
Пројектна настава

Ликовна култура
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I3
1
2
3
4
I4
1
2
3
4
5
I5
1
2
3
4
5

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

Српски језик

Математика

Математика
Свет око нас

Енглески језик
ГВ/ВН

Физичко васпитање
ЧOС

ПОНЕДЕЉАК
Српски језик
Енглески језик
Математика
Музичка култура
ЧOС

ПОНЕДЕЉАК
Математика
Физичко васпитање
Српски језик
Свет око нас
ЧOС

СРЕДА
Српски језик

Српски језик
Допунска настава

УТОРАК
Српски језик
Математика
ГВ/ВН

Физичко васпитање
Математика
Свет око нас
Допунска настава

УТОРАК
Енглески језик
Математика
Српски језик
ГВ/ВН
Пројектна настава

Српски језик
Допунска настава

Енглески језик
Српски језик

Физичко васпитање
Српски језик

Музичка култура
Пројектна настава

Ликовна култура

ЧЕТВРТАК

Пројектна настава

ПЕТАК

Математика
Физичко васпитање
Српски језик

Математика
Физичко васпитање
Српски језик

Свет око нас
Пројектна настава

Ликовна култура
Пројектна настава

СРЕДА
Физичко васпитање
Математика
Српски језик
Ликовна култура
Пројектна настава

ПЕТАК
Математика

СРЕДА
Физичко васпитање
Енглески језик
Математика

Свет око нас
Допунска настава

ЧЕТВРТАК
Математика

ЧЕТВРТАК
Математика
Српски језик
Свет око нас
Музичка култура
Допунска настава

ПЕТАК
Енглески језик
Математика
Српски језик
Физичко васпитање
Допунска настава

Други разред– преподне
II1
ПОНЕДЕЉАК
Српски језик
1
ГВ / ВН
2
Музичка култура
3
Физичко васпитање
4
Допунска настава
5
II2
ПОНЕДЕЉАК
Српски језик
1
Физичко васпитање
2
Математика
3
ГВ/ВН
4
ЧОС
5
II3
ПОНЕДЕЉАК
Српски
језик
1
Физичко
васпитање
2
Математика
3
Свет око нас
4
ЧОС
5
II4
ПОНЕДЕЉАК
Српски језик
1
Математика
2
ГВ / ВН
3
4 Физичко васпитање
5 ЧОС
II5
1
2
3
4
5

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК
Математика
Српски језик
Ликовна култура
Ликовна култура
Свет око нас

УТОРАК
Математика
Српски језик
Свет око нас
Енглески језик
Допунска настава

УТОРАК
Математика
Српски језик
ГВ / ВН
Енглески језик

УТОРАК
Свет око нас
Српски језик
Енглески језик
Математика
Физичко васпитање

УТОРАК
Физичко васпитање

Математика

Математика
Српски језик

ЧОС

ЧЕТВРТАК
Математика
Српски језик
Енглески језик
Свет око нас
Физичко васпитање

СРЕДА
Српски језик
Математика
Музичка култура
Физичко васпитање
Допунска настава

ЧЕТВРТАК
Математика
Српски језик
Енглески језик
Свет око нас

СРЕДА
Физичко васпитање
Српски језик
Свет око нас

ЧЕТВРТАК

Српски језик

ПЕТАК
Српски језик
Физичко васпитање
Математика
Енглески језик

ПЕТАК
Математика
Српски језик
Ликовна култура
Ликовна култура
Пројектна настава

ПЕТАК
Српски језик
Математика
Ликовна култура
Физичко васпитање
Пројектна настава

ПЕТАК

Српски језик

Математика

Математика
Музичка култура

Српски језик
Ликовна култура

Енглески језик
Допунска настава

Ликовна култура
Пројектна настава

СРЕДА
Математика

Музичка култура
Допунска настава

ЧЕТВРТАК
Математика
Српски језик
Физичко васпитање
Свет око нас
Пројектна настава

СРЕДА
Српски језик
Математика
Физичко васпитање
Математика
Ваннаставне активности

Математика

Српски језик
ГВ / ВН
Енглески језик

СРЕДА
Физичко васпитање
Математика
Енглески језик
Српски језик
ЧОС

ЧЕТВРТАК
Математика
Српски језик
Ликовна култура

Свет око нас
Физичко васпитање
Ликовна култура
Ваннаставне активности Физичко васпитање

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

ПЕТАК
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Пројектна настава
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Други разред– поподне
II1
1
2
3
4
5
II2
0

ПОНЕДЕЉАК
Српски језик
Математика
Музичка култура
ГВ / ВН
Допунска

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

ЧОС

Допунска настава

Математика
Српски језик
ГВ / ВН

Математика
Енглески језик
Српски језик
Свет око нас

1
2
3
4
II3
ПОНЕДЕЉАК
Српски језик
1
Математика
2
Физичко
3
Свет око нас
4
ЧОС
5
II4
ПОНЕДЕЉАК
Српски језик
1
Физичко васпитање
2
Математика
3
4 Свет око нас
5 ЧОС
II5
0
1
2
3
4
5

УТОРАК
Математика
Српски језик
Ликовна култура
Ликовна култура
Свет око нас

ПОНЕДЕЉАК
ЧОС
Српски језик
Енглески језик
Математика
Физичко васпитање

УТОРАК
Математика
Српски језик
Ликовна култура
Ликовна култура
Енглески језик

УТОРАК
Енглески језик
Српски језик
ГВ/ВН
Математика
Физичко васпитање

УТОРАК
Допунска настава
Физичко васпитање
ГВ / ВН
Математика
Српски језик

СРЕДА
Српски језик
Енглески језик
Математика
Физичко васпитање
ЧОС

ЧЕТВРТАК
Математика
Физичко васпитање
Српски језик
Свет око нас
Пројектна настава

СРЕДА
Ваннаставне
активности
Физичко васпитање
Српски језик
Математика
Музичка култура

ЧЕТВРТАК

Пројектна настава

Енглески језик
Српски језик
Математика
Свет око нас

Математика
Српски језик
Ликовна култура
Ликовна култура

ЧЕТВРТАК
Математика
Српски језик
Енглески језик
Свет око нас

СРЕДА
Математика
Српски језик
Ликовна култура
Ликовна култура

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК
Српски језик
Математика
ГВ / ВН
Физичко
Пројектна настава

ПЕТАК

Српски језик
Енглески језик
Математика

Физичко васпитање
Српски језик
Математика

Музичка култура
Допунска настава

Свет око нас
Пројектна настава

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

Ваннаставне активности Физичко васпитање
Математика
Српски језик
Српски језик
Математика
Ликовна култура
Свет око нас
Музичка култура

ПЕТАК

Физичко васпитање

СРЕДА
Српски језик
Математика
Музичка култура
Физичко
Допунска настава

ПЕТАК
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Српски језик

Ликовна култура

ПЕТАК
Пројектна настава
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас

Трећи разред – пре подне
III1
1
2
3
4
5
III2
1
2
3
4
5
III3
1
2
3
4
5

ПОНЕДЕЉАК
Српски језик
Математика
Физичко васпитање
Енглески језик
Народна традиција

ПОНЕДЕЉАК
Српски језик
Математика
Физичко васпитање
ЧОЗ
Допунска настава

ПОНЕДЕЉАК
Математика
Српски језик
Физичко васпитање
ЧОС
Допунска настава

УТОРАК
Математика
Српски језик
Природа и друштво
Музичка култура
Допунска настава

УТОРАК
Математика
Енглески језик
Српски језик
Природа и друштво
Музичка култура

УТОРАК
Природа и друштво
Српски језик
Математика
Енглески језик
Музичка култура

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

Српски језик
Енглески језик

Математика
Српски језик

Математика
ГВ/ВН
Физичко васпитање

Физичко васпитање
Природа и друштво
Допунска настава

СРЕДА
Српски језик
Математика
Чувари природе
ГВ/ВН
Физичко васпитање

ЧЕТВРТАК
Математика
Српски језик
Природа и друштво
Ликовна култура
Ликовна култура

СРЕДА
Српски језик
Математика
Чувари природе
Физичко васпитање
ГВ/ВН

ЧЕТВРТАК
Математика
Српски језик
Природа и друштво
Ликовна култура
Ликовна култура
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ПЕТАК
Српски језик
Математика
Ликовна култура
Ликовна култура
ЧОС

ПЕТАК
Српски језик
Енглески језик
Математика
Физичко васпитање
Секција

ПЕТАК
Енглески језик
Српски језик
Математика
Физичко васпитање
Секција
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III4
1
2
3
4
5
III5
1
2
3
4
5

ПОНЕДЕЉАК
Математика
Српски језик
Физичко васпитање
Енглески језик
ЧОС

ПОНЕДЕЉАК
Математика
Српски језик
Физичко васпитање
ЧОС
Допунска настава

УТОРАК
Српски језик
Природа и друштво
Математика
Музичка култура
Допунска настава

УТОРАК
Природа и друштво
Српски језик
Математика
Физичко васпитање
Чувари природе

СРЕДА
Математика
Српски језик
Енглески језик
Физичко васпитање
ГВ/ВН

ЧЕТВРТАК
Српки језик
Математика
Природа и друштво
Ликовна култура
Ликовна култура

СРЕДА
Српски језик
Математика
Физичко васпитање
ГВ / ВН
Енглески језик

ЧЕТВРТАК
Математика
Српски језик
Природа и друштво
Ликовна култура
Ликовна култура

ПЕТАК
Математика
Српски језик
Физичко васпитање
Народна традиција
Секција

ПЕТАК
Српски језик
Математика
Енглески језик
Физичко васпитање
Секција

Трећи разред – поподне
III1
0
1
2
3
4
5
III2
1
2
3
4
5
III3
1
2
3
4
5
III4
1
2
3
4
5
III5
1
2
3
4
5

ПОНЕДЕЉАК
Српски језик
Математика
Физичко васпитање
Енглески језик
Народна традиција

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК
Допунска настава
Математика
Српски језик
Природа и друштво
Музичка култура

ГВ/ВН
Енглески језик
Математика
Српски језик
Физичко васпитање

ЧЕТВРТАК
Допунска настава
Математика
Српски језик
Физичко васпитање
Природа и друштво

ПЕТАК
ЧОС
Српски језик
Математика
Ликовна култура
Ликовна култура

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

Српски језик
Математика
Физичко васпитање

Математика
Енглески језик
Српски језик

Српски језик
Математика
Чувари природе

Математика
Српски језик
Природа и друштво

Српски језик
Енглески језик
Математика

ЧОЗ
Допунска настава

Природа и друштво
Музичка култура

ГВ/ВН
Физичко васпитање

Ликовна култура
Ликовна култура

Физичко васпитање
Секција

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

Математика
Српски језик
Физичко васпитање

Природа и друштво
Српски језик
Математика

Српски језик
Математика
Чувари природе

Математика
Српски језик
Природа и друштво

Енглески језик
Српски језик
Математика

ЧОС
Допунска настава

Енглески језик
Музичка култура

Физичко васпитање
ГВ/ВН

Ликовна култура
Ликовна култура

Физичко васпитање
Секција

ПОНЕДЕЉАК
Математика
Српски језик
Физичко васпитање
Енглески језик
ЧОС

ПОНЕДЕЉАК
Математика
Српски језик
Физичко васпитање
ЧОС
Допунска настава

УТОРАК

ПЕТАК

УТОРАК
Српски језик
Природа и друштво
Математика
Музичка култура
Допунска настава

УТОРАК
Природа и друштво
Српски језик
Математика
Физичко васпитање
Чувари природе

СРЕДА
Математика
Српски језик
Енглески језик
Физичко васпитање
ГВ/ВН

ЧЕТВРТАК
Српки језик
Математика
Природа и друштво
Ликовна култура
Ликовна култура

СРЕДА
Српски језик
Математика
Физичко васпитање
ГВ / ВН
Енглески језик

ЧЕТВРТАК
Математика
Српски језик
Природа и друштво
Ликовна култура
Ликовна култура
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ПЕТАК

ПЕТАК
Математика
Српски језик
Физичко васпитање
Народна традиција
Секција

ПЕТАК
Српски језик
Математика
Енглески језик
Физичко васпитање
Секција
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Четврти разред-пре подне
IV1
1
2
3
4
5
IV2
1
2
3
4

ПОНЕДЕЉАК
Српски језик
Енглески језик
Математика
Музичка култура
ЧОС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК
Физичко васпитање
Математика
Српски језик
Природа и друштво
Додатна настав

УТОРАК

СРЕДА
Српски језик
ГВ/ВН
Математика
Физичко васпитање
Допунска настава

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Математика
Српски језик
Енглески језик
Природа и друштво
Физичко васпитање

Српски језик
НТ/ОИДР
Математика
Ликовна култура
Ликовна култура

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

СРЕДА

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика
Енглески језик
Музичка
култура
ЧОС

Српски језик
Природа и друштво

ГВ / ВН
Математика

Српски језик
Природа и друштво

ОИДР / НТ
Математика

Физичко васпитање

Енглески језик

Физичко васпитање

Ликовна култура

5
IV3
ПОНЕДЕЉАК
1
Српски језик
2
Физичко васпитање
3
Математика
4
Природа и друштво
5 Чос
IV4
ПОНЕДЕЉАК
Математика
1
Српски језик
2
Природа и друштво
3
Физичко васпитање
4
ЧОС
5
IV5
ПОНЕДЕЉАК
Српски језик
1
Математика
2
Природа и друштво
3
Физичко васпитање
4
ЧОС
5

Допунски час

Физичко васпитање

УТОРАК
Математика
Енглески језик
Српски језик
Музичка култура
Допунска настава
УТОРАК

СРЕДА
Српски језик
Математика
Физичко васпитање

Додатни час

Ликовна култура

Додатна настава
СРЕДА

ЧЕТВРТАК
Математика
Српски језик
Природа и друштво
Енглески језик
Физичко васпитање
ЧЕТВРТАК

ПЕТАК
Српски језик
Математика
ОИДР
Ликовна култура
Ликовна култура
ПЕТАК

Српски језик
Математика

Математика
Српски језик

Српски језик
Математика

Математика
Српски језик

Енглески језик
Музичка култура
Народна традиција

ГВ/ВН
Ликовна култура
Ликовна култура

Природа и друштво
Физичко васпитање
Допунска настава

Физичко васпитање
Енглески језик
Додатна настава

УТОРАК
Математика
Физичко васпитање
Српски језик
Енглески језик
Допунска настава

ГВ / ВН

СРЕДА
Српски језик
Математика
Музичка култура
ГВ/ВН
Физичко васпитање

ЧЕТВРТАК
Математика
Српски језик
Ликовна култура
Ликовна култура
ОИДР

ПЕТАК
Српски језик
Енглески језик
Математика
Природа и друштво
Додатна настава

Четврти разред поподне
IV1
ПОНЕДЕЉАК
Математика
1
ГВ/ВН
2
Српски језик
3
Природа и друштво
4
Физичко васпитање
5
IV2
ПОНЕДЕЉАК
0
ЧОС
1
Српски језик
2
Математика
3
Енглески језик
4
Музичка култура
5
IV3
ПОНЕДЕЉАК
1
Српски језик
2
Физичко васпитање
3
Математика
4
Природа и друштво
5 Чос

УТОРАК
Енглески језик
Математика
Српски језик
Ликовна култура
Ликовна култура

УТОРАК

СРЕДА
Математика
Српски језик
Музичка култура
Физичко васпитање
Допунска настава

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Српски језик
Математика
Природа и друштво
Физичко васпитање
Енглески језик

Математика
Српски језик
Чувари природе
ЧОС
Додатна настава

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

СРЕДА

Допунски час

Додатни час

Математика
Српски језик

Српски језик
ГВ / ВН

Математика
Српски језик

Српски језик
ОИДР / НТ

Природа и друштво

Математика

Природа и друштво

Математика

Физичко васпитање

Енглески језик
Физичко васпитање

Физичко васпитање

Ликовна култура
Ликовна култура

УТОРАК
Математика
Енглески језик
Српски језик
Музичка култура
Допунска настава

СРЕДА
Српски језик
Математика
Физичко васпитање

ЧЕТВРТАК
Математика
Српски језик
Природа и друштво
Енглески језик
Физичко васпитање

ПЕТАК
Српски језик
Математика
ОИДР
Ликовна култура
Ликовна култура

ГВ / ВН

Додатна настава
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IV4
1
2
3
4
5
IV5
0
1
2
3
4
5

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Математика
Српски језик

Физичко васпитање
Математика

Математика
Физичко васпитање

Српски језик
Математика

Математика
Српски језик

Природа и друштво
Музичка култура
ЧОС

Енглески језик
Српски језик
Народна традиција

ГВ/ВН
Српски језик
Допунска настава

Природа и друштво
Ликовна култура
Ликовна култура

Физичко васпитање
Енглески језик
Додатна настава

ПОНЕДЕЉАК
ЧОС
Српски језик
Математика
Природа и друштво
Физичко васпитање

УТОРАК
Допунска настава
Математика
Физичко васпитање
Српски језик
Енглески језик

СРЕДА
Физичко васпитање
Српски језик
Математика
ГВ/ВН
Музичка култура

ЧЕТВРТАК
ОИДР
Математика
Српски језик
Ликовна култура
Ликовна култура
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ПЕТАК
Додатна настава
Српски језик
Енглески језик
Математика
Природа и друштво
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Старији разреди - непарна смена
презиме и име

предмет који
предаје

предаје у
одељењима

1.

Ђорђевић Виолета

Српски

V13;VII14

2.

Ђорђевић Виолета

Разредни

VII4

3.

Медар Светлана

Српски

V245

4.

Медар Светлана

Разредни

V5

5.

Станојевић Ивана

Српски

VII235

6.

Станојевић Ивана

Разредни

VII3

7.

Петровић Горан

Енглески

V12345

8.

Симић Драгана

Енглески

I12345;II12345

Енглески

VII12345;VIII123

Разредни

VII5

Немачки

V12345;VII12345

Симоновић
9.
Андријана
Симоновић
10.
Андријана
11. Костић Мила

12. Јовановић Милена Француски
13. Арсић Братислав

Ликовно

14. Пејић Миодраг

Музичко

ПОНЕДЕЉАК
1.

VII12345

Максимовић
16.
Данијела

Историја

V12345;VII1

17. Ђорђевић Ненад

Историја

VII2345

3.

VII1 VII4

4.
V1

5.

6.

7.

1.

2.

V3

3.
V1

4.

СРЕДА
5.

VII4 V3

6.

7.

VII1

1.

2.

VII1 V3

3.

4.

VII4

ЧЕТВРТАК
5.

6.

7.

1.

2.

3.

V1

4.
V3

ПЕТАК

5.

6.

V1

VII1

7.

1.
V1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VII4 V3

VII4
V2

V4

V5

V5

V4

V2

V2

V5

V4

V4

V5

V2

V5

V2

V4

V5
VII3 VII2

VII5 VII3

VII2 VII5

VII3

VII5 VII3 VII2

VII5

VII2

VII3
V3

V5

III1

III4

I4

I2

V2
II5

III2

II3

V3

III3

I5

I3

VII1 VII5 VII2

V4
II4

V5

II2

III4

III1

I4

I1

III5
II3

II1

V4

V1

I3

I2

III3
II2

III2

II4

VII3 VII2 VII4

III5

V1

V2

I1

I5

II1

VII4 VII5 VII3

VII1
VII5

VII3 VII3

V1235;VII12345;VIII
1245
V12345;VI12345;VII
12345
V12345;VI12345;VIII
V4
12345

15. Стојановић Марија Музичко

2.

УТОРАК

V3

V3

V4

V5

V5

V ФЈ V ФЈ

V3

VII4 V4

V4

V1

V2

V5

VII1

V1

V1

V5

V5

VII3

V12345;VII12345

VII3 VII4 V5

19. Видојковић Биљана Разредни

V4

20. Поповић Марија

Математика

VII12345

21. Поповић Марија

Разредни

VII1

22. Петровић Вишња

Математика

V12345

V5

23. Гроздановић Весна Физика

VI12345;VII25

VII2 VII5

24. Гроздановић Весна Информатика

V12345

25. Гроздановић Весна Разредни

V3

26. Станојевић Гордана Физика

VII134;VIII12345

V4

VII5 VII5

VII1 VII1

VII4 VII4
VIII
ФЈ

VII5 VII3 V3

V3

VII2

V2
V3

VII2

18. Видојковић Биљана Географија

VII2 VII2
VII
ФЈ

V4

V1

V2

V2

V2

V1

VIII
ФЈ

VII
ФЈ

V2

V5

VII1 VII5

VII3 VII4
V5

VII1 V1

V1

V2

V2

V4

VII1 V3

VII4 VII2 VII5

VII5

V1

VII4 VII2 VII5 VII3
VII3 VII2 VII1

V3

VII5

VII1 V4

VII4 VII2
V4

VII5 VII1 VII2 VII3 VII4

VII4

VII1

VII3 VII4 VII5 VII2 VII1

VII3 VII4 VII5 VII1 VII2

VII3 VII2 VII5

V2

V1

V3

VII1
V2

V4

V3

V1

V5

V2

V4

V4

V5

V1

V3

V3

V1

V2

V4

V5

VII2 VII5
V3

V1

V4

V2

V5

inf

V3
VII1 VII4 VII3

INF
8

INF
8

VII3 VII4 VII1

inf

II5
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Шурдиловић
Мирослава
Буздимовић
28.
Марија
Андријана Ј.
29.
Марковић
Андријана Ј.
30.
Марковић
27.

Хемија

VII12345;VIII12345

Биологија

VII2345

Биологија

V12345;VII1

Разредни

V2

31. Пузић Валентина

ТиТ

V12345;VII12345

32. Пузић Валентина

Разредни

V1

33. Николић Миодраг

Физичко

V45;VII12345

34. Николић Миодраг

Разредни

VII2

35 Николић Срђан

Физичко

V123;VIII1345

VII5 VII2 VII1 VII4

VII2 VII3 VII1

VII5 VII4 VII2
V4

VII1

V1

VII4 VII5

V3

V5

V2

VII3 VII3 VII2
VII1 V4

V1

V5

V2

V4

V3

V3

V5

VII4 VII1 VII3

V3

V2
V1

V1

V2

V2

VII5 VII5

VII3 VII3

VII1 VII1 VII4 VII4

VII2 VII2 V5

V5

V4

V1
VII4 VII3 VII1 VII5 VII2

VII2

V4

VII5 V4

V5

VII2
V3
VIII1
5

36. Коцановић Миљан Верска настава I - VIII
Грађанско
37. Јовановић Милена
васпитање

VII4 VII5 VII3

V2

I134 I25

V1

V2
III13
III25
V5
4

V24

V1

V3

VIII2
3

V13

VII1
23

VIII4 VIII4

V, VI, VII, VIII

Старији разреди - парна смена
презиме и име

предмет који
предаје

предаје у
одељењима

1.

Вељић Жана

Српски

VI245;VIII13

2.

Илић Живица

Српски

VI13;VIII245

3.

Илић Живица

Разредни

VI3

4.

Ристић Васна

Енглески

VIII45

5.

Симић Драгана

Енглески

I12345;II12345

6.

Стевановић Ивана

Енглески

VI12345

7.

Стевановић Ивана

Разредни

VI1

8.

Симоновић
Андријана

Енглески

VII12345;VIII123

9.

Илић Бојана

Немачки

VI12345;VIII12345

10. Јовановић Милена Француски

ПОНЕДЕЉАК
1.

2.

3.

4.

5.

VI5

VI2

VI4

VI1

VIII5 VIII2 VI3

УТОРАК
6.

7.

1.

2.

VIII3 VI4
VIII4

3.

СРЕДА

4.

5.

VIII1 VI2

VI5

VI1

6.

7.

1.

2.

3.

VIII1 VI4

VI2

VIII2 VIII5

VI3

4.

ЧЕТВРТАК
5.

6.

7.

VIII3

1.

2.

VIII3 VI5

VIII2 VIII5 VIII4

3.

4.

5.

ПЕТАК
6.

7.

VIII1

VIII4 VI1

1.
VI4

VI3

2.

3.

4.

5.

6.

VIII1 VI2

VI5

VI1

VI3

VIII2 VIII5 VIII4

II5

II1

7.

VIII3

VI3
VIII5 VIII5

IV1

II3

II5

IV2

VI1

I2

I4

VI2

IV3

II4

II2

IV4

IV5

I5
VI4

I3

VI3

VI5

VI2

II1

II3

VI4

IV2

I1

I4
VI3

VI1

VIII4 VIII4
II2

II4

IV1

IV3

I2

I3
VI5

IV5

I5

I1

IV4
VI1

VIII2
VI4

VI5

V1235;VII12345;VIII
1245
V12345;VI12345;VII
12345

VI3

VI1

VIII3
V ФЈ V ФЈ

11. Арсић Братислав

Ликовно

12. Илић Јана

Ликовно

VIII345

VIII5 VIII4 VIII3

Георгиев
13.
Александра

Ликовно

VIII12

VIII2 VIII1

VIII1 VIII1

VIII1 VIII3

VIII4 VIII4
VIII
ФЈ

VII
ФЈ

VIII1 VIII3 VIII2
VI2

VI1

VI2

VIII3

VIII5 VIII5

VI3

VI5

VIII2 VIII2
VII
ФЈ

VI1
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VI4

VIII
ФЈ
VI5

VI4

VI3

VI2
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14. Пејић Миодраг

Музичко

V12345;VI12345;VIII
12345

15. Петровић Светлана Историја

VI12345;VIII12345

16. Петровић Светлана Разредни

VIII1

Миловановић
17.
Ивана
Миловановић
18.
Ивана

Географија

VI345;VIII12345

Разредни

VIII5

19. Станић Ђорђе

Географија

VI12

20. Гоцић Бојка

Математика

VI123;VIII3

21. Гоцић Бојка

Разредни

VI2

Математика

VI45

Математика

VIII1245

Разредни

VIII2

Милосављевић
Јелена
Митић Бошковић
23.
Милена
Митић Бошковић
24.
Милена
22.

25. Гроздановић Весна Физика

VI12345;VII25

26. Станојевић Гордана Физика

VII134;VIII12345

27. Станојевић Гордана Разредни

VIII3

Шурдиловић
28.
Мирослава

Хемија

VII12345;VIII12345

29. Крстић Јелена

Биологија

VI12345;VIII12345

30. Крстић Јелена

Разредни

VI5

ТиТ

VI12345;VIII12345

Разредни

VIII4

33. Гејо Горан

Физичко

VI12345;VIII2

34. Гејо Горан

Разредни

VI4

35. Николић Срђан

Физичко

V123;VIII1345

Георгиев
Александар
Георгиев
32.
Александар
31.

36. Коцановић Миљан Верска настава I - VIII
37. Јовановић Милена

Грађанско
васпитање

VIII5 VIII3
VIII4 VIII2 VI2

VI5

VIII1

VIII5 VIII2

VIII4 VI1

VIII3

VI4

VI5

VI2

VI1

VIII3 VI3

VI4

VIII2 VI3
VI5

VIII1 VI4

VIII1 VI1

VI2

VIII4
VI3

VIII5

VIII1
VIII3 VI5

VI3

VI4

VIII1 VIII5 VIII4 VI3

VIII2

VIII5 VI5

VI4

VIII3 VIII2

VIII4 VIII1

VIII5

VI2

VI3

VI1

VIII3

VI2

VI1

VI1

VI3

VI2

VIII3

VI4

VI5

VI5

VI2

VIII3 VI3

VI2

VI1

VI3

VI1

VI2

VI1

VIII3

VI2

VIII4 VIII2 VIII5

VI4

VIII5 VIII1 VIII4

VI5

VI4

VI4

VI5

VIII2 VIII5 VIII4 VIII1

VIII2 VIII1 VIII4

VIII2 VIII5

VIII1

VIII2
VI1

VI4

VI5

VI3

VI2

inf

VIII1 VIII3 VIII2

inf

VI3

VI5

VI4

VI2

VI1

VIII4 VIII1 VIII2 VIII5

VIII4 VIII5 VIII3 inf

inf

VIII3
VIII2 VIII5 VIII4 VIII3 VIII1
VI3

VIII5

VI4

VIII4 VIII2

VI5

VIII3 VI2

VI4

VIII4 VIII1 VIII5

VIII2

VIII1 VI1

VI5

VIII1

VIII2 VIII3
VI2

VI1

VIII1

VIII5 VIII3 VIII4

VI5
VIII1 VIII1 VI5

VI5

VIII4 VIII4 VI3

VI3

VIII5 VIII5 VI1

VI1

VIII2 VIII2

VIII3 VIII3

VI2

VI2

VI4

VI4

VIII4
VI1

VIII2 VI1

VI2

VI4

VI5

VI2

VI4

VI3

VIII2

VI5

VI3

VI4
VIII4 VIII3 VIII5 VIII1
II13 II45 II2

VIII1 VIII4 VIII5 VIII3

VIII1
VI13
5

VII4
VI45
5

IV12 IV4

IV35

VI2

VIII2
3

VI5

VII1
23

VI4

V, VI, VII, VIII
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6.5. Продужени боравак
Продужени боравак је шанса за покретање једне коректне, здраве и трајне сарадње са
родитељима и шанса за превентивно и рано корективно деловање на девијантне облике
понашања ученика. Рад продуженог боравка је организован у две смене и прати смене на нивоу
школе (парну и немарну) то:
- боравак првог разреда је у парној смени
- боравак другог разреда је у непарној смени.
Ученици који бораве у продуженом боравку чине хетерогену групу тј.укључује ученике
из свих одељења првог или другог разреда основне школе. Укупан број уписаних ученика из
првог разреда је 60, а из другог разреда 40 ученика.
Продужени боравак обухвата самостално учење, израду домаћих задатака, допунску
исхрану ( доручак, ручак и две ужине у организацији „Пчелице“ ) и део слободног времена.
Самостални рад ученика (часови учења) у продуженом боравку подразумева: израду
домаћих задатака, утрђивање знања стечених у редовној настави.
Разред

Број
група
2
2
4

I
II
УКУПНО

Број ученика
60
40
100

Задужена особа за рад
Биљана Динић и Александра Милев
Мирослав Јовић и Милена Младеновић

Распоред активности првог и другог разреда и боравка дат је у табели:
07.00Ток наставе
07.45-08.30
08.35-09.20
09.45-10.30
10.35-11.20

НАСТАВА ОД 07:45
Долазак деце
редни број часа
доручак
07.10-07.35
I
II
III
IV

НАСТАВА ОД 12:15
доручак
07.45-08.10

Настава по одељењима

I
II
III
IV

ручак
11.45-12.15
12.15-13.00
13.05-13.50
14.00-14.45
14.50-15.35
15.40-16.00

I
II
III
IV
V
16.oo

активности у боравку

активности у боравку
ручак
11.10 - 11.30

I
II
III
IV
V

Настава по одељењима

ОДЛАЗАК ДЕЦЕ

6.6. Припремни предшколски програм
Група
I
II
III
УКУПНО

Број полазника
20
24
24
68

Васпитач
Јована Радуловић
Јасна Стевовић
Јелена Николић

Прва предшколска припремна група прати парне разреде, трећа предшколска припремна група
прати непарне разреде, и обе на недељу дана мењају смену. Термини група су од 07:45 до 11:00
када су преподне, и од 14:00 до 17:00 када су послеподне. Друга група је у сталном термину од
11.00 - 14.00 часова.
Од школске 2006/2007. године припремне предшколске групе постале су саставни део основног
образовања и васпитања, а на основу Закона о основама система образовања и васпитања, Закона
о припремном предшколском програму и пратећих законских и подзаконских аката.
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6.7 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, ИЗБОРНИХ И
ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА
6.7.1 Редовна настава по разредима и предметима - број часова на недељном и годишњем
нивоу
Први циклус
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Ред.
број
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ред.
број
1

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено васпитање
У К У П Н О: А
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
Верска настава/ Грађанско васпитање
У К У П Н О: Б
У К У П Н О: А + Б

Ред.
број
1.
2.
3.
4.

Ред.
број
1.
2.
3.

I РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
2
72
5
180
2
72
1
36
1
36
3
108
19
684

1
1
20

36
36
720

II РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
20
720

1
1
21

36
36
756

В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Пројектна настава
Допунска настава
Настава у природи
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА ( Г )
Час одељењског старешине
Ваннаставне активности
Екскурзија
УКУПНО А + Б + В + Г

20
720
1
36
1
36
7-10 дана годишње

21
756
1
36
1
36
7-10 дана годишње

I РАЗРЕД
нед.
год.

II РАЗРЕД
нед.
год.

1
36
1-2
36-72
1-3 дана годишње

1
36
1-2
36-72
1-3 дана годишње

22 - 25

23- 26

792 -900

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

828 - 936
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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Ред.
број
1.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
Ред.
број
1

Ред.
број
1.
2.
4.
5.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.

Ред.
број
1.
2.
3.

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
Математика
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
У К У П Н О: А

III РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
20
720

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава/ Грађанско
1
36
васпитање
У К У П Н О: Б
1
36
У К У П Н О: А + Б
21
756

IV РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
20
720

1

34

1
21

34
756

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Чувари природе
Од играчке до рачунара
Рука у тесту – Откривање
света
Народна традиција
У К У П Н О: B
У К У П Н О: А + Б + В
ОБЛИК ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ( Г )
Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад
Настава у природи

1

36

1

36

1
22

36
792

1
22

36
792

III РАЗРЕД
нед.
год.
22
792
1
36
7-10 дана годишње

IV РАЗРЕД
нед.
год.
22
792
1
34
1
36
7-10 дана годишње

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА ( Д )
Час одељењског старешине
Друштвене,техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
Екскурзија

1-3 дана годишње

1-3 дана годишње

УКУПНО А + Б + В + Г + Д

23 - 26

23 -26

нед.
1

год.
36

нед.
1

год.
34

1-2

36-72

1-2

34-68

828 -936

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

828-936
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Други циклус
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Р. бр
1
2.

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик и књижевност
Страни језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техника и технологија
Информатика и рачунарство
Физичко и здравствено васпитање
У К У П Н О: А
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
Верска настава/ Грађанско васпитање
Други страни језик
У К У П Н О: Б
У К У П Н О: А + Б

V РАЗРЕД

VI РАЗРЕД

нед.
5
2
2
2
1
1
4
2
2
1
2
24

год.
180
72
72
72
36
36
144
72
72
36
72+54
918

нед.
4
2
1
1
2
2
2
4
2
2
1
2
25

год.
144
72
36
36
72
72
72
144
72
72
36
72+54
954

1
2
3
27

36
72
108
1026

1
2
3
28

36
72
108
1062

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ
V РАЗРЕД
VI РАЗРЕД
Р. бр
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
нед. год.
нед.
год.
1.
Редовна настава
27
1026
28
1062
2. Слободне наставне активности
1
36
1
36
3. Допунска настав
1
36
1
36
4. Додатни рад
1
36
1
36

Р. бр
1.
2.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
Час одељењског старешине
Ваннаставне активности (Друштвене,
уметничке, техничке, хуманитарне, културне
активности )
Екскурзија

V РАЗРЕД
нед. год.
1
36
1

36

До 2 дана
годишње

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

VI РАЗРЕД
нед.
год.
1
36
1

36

До 2 дана
годишње
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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Ред.
број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

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

Српски језик
Страни језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техника и технологија
Техничко и информатичко образовање
Информатика и рачунарство
Физичко и здравствено васпитање
Физичко васпитање
У К У П Н О: А

Р. бр
1
2.
3.

Р. бр
1
2
3
4

VII РАЗРЕД
нед.
4
2
1
1
2
2
2
4
2
2
2

год.
144
72
36
36
72
72
72
144
72
72
72

1
3

36
108

26

936

VIII РАЗРЕД
нед.
4
2
1
1
2
2
2
4
2
2

год.
136
68
34
34
68
68
68
136
68
68

2

68

2
26

68
884
34
68
34
136
1020

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава/ Грађанско васпитање
Страни језик
Физичко васпитање – изабрани спорт
У К У П Н О: Б
У К У П Н О: А + Б

1
2

36
72

4
28

144
1008

1
2
1
4
30

1

36

1

34

1

36

1

34

31

1054

1
1

34
34

1

34

1-2

34-68

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Информатика и рачунарство
Свакодневни живот у прошлости
Хор и оркестар
Домаћинство
У К У П Н О: B

Редовна настава
31
1116
У К У П Н О: А + Б + В
1. Допунска настава
1
36
2. Додатна настава
1
36
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Обавезне ваннаставне активности
1. Час одељењског старешине
1
36
2. Обавезне слободне активности
1
36
Слободне активности
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске
2.
и културне активности
3.
Екскурзија
До 2 дана годишње
УКУПНО

31 - 36

1116 - 1296

До 3 дана годишње
31 - 36 1054-1224

Обавезни облици образовно-васпитног рада поред редовне наставе су и додатна
настава (од 4. до 8. разреда), допунска настава и припремна настава (за разредни, поправни,
завршни испит).
Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш
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Приликом расподеле обавеза наставника у оквиру 40-то часовне радне надеље и
непосредног рада са ученицима, наставницима је, у складу са могућностима, првенствено вршена
додела часова допунске наставе. У разредној настави обавезна је допунска настава са по једним
часом недељно по предавачу. Изузетак је први разред где учитељи имају по два часа недељно
планирана за допунски рад.
6.7.2. Додатна настава
За ученике од IV до VIII разреда са посебним способностима, склоностима и
интересовањима за поједине предмете, школа организује додатни рад.
У педагошкој енциклопедији за додатну наставу наведено је следеће: „Организује се за
напредније ученике који су потпуно савладали садржаје у редовној настави и осећају потребу,
изричиту склоност и интерес за нека научна и уметничка подручја ради проширивања и
продубљивања свог образовања. Та група ученика уз прописани наставни програм жели
одређени додатак, па одатле и назив додатна настава/рад. Том наставом/радом жели се
омогућити сваком ученику потпунији развој према његовим индивидуалним психичким
могућностима. Зове се још и додатни облик образовног рада.
У додатном раду се користе индивидуални, групни и фронтални облици наставног рада с
тим што су индивидуални и групни облици знатно прикладнији за оптимално развијање
даровитих ученика. Без обзира на облик наставе, методе и средства рада у настави, приметније
него у редовној настави користи се проблемски приступ, стваралачки концепт учења, што уноси
снажну динамику, напетост и продуктивност наставе. Тиме се изграђују стваралачке
способности, јачају аспирације у раду и отварају нове могућности за рад. А оне са своје стране
служе као снажно полазиште и усмеравање у даљем понашању, учењу и стваралачком
испољавању.
Наставник

Предмет

Шурдиловић Мирослава

хемија

Стевановић Ивана

енглески језик

Поповић Марија

математика

Петровић Светлана

историја

Петровић Горан

енглески језик

1

Петровић Вишња

математика

1

Илић Бојана

немачки језик

Крстић Јелена

биологија

Костић Мила

немачки језик

Ђорђевић Виолета

српски језик

Вељић Жана

српски језик

1

1

2

Илић Живица

српски језик

1

1

2

Симоновић Андријана

енглески језик

1

2

Митић Бошковић Милена

математика

2

2

Гоцић Бојка

математика

1

2

Гроздановић Весна

физика

Медар Светлана

српски језик

Станојевић Гордана

физика

Станић Ђорђе

географија

Ристић Весна

енглески језик

Максимовић Данијела

историја

0,2

Ђорђевић Небојша

историја

0,3

Буздумовић Марија

биологија

V

VI

VII

VIII

Укупно

1

1

2

1

1
1

0,5

1
0,5

1
1
1

1

1

2

0,2

0,3

0,5

0,5

0,5

1

1

1

2

1

1
0,5

0,5

1

2

2
0,5

0,5

0,4

0,4
0,83

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

1

0,83
0,2

0,5

0,8

0,3

0,3
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Наставник
Милосављевић Јелена

Предмет
математика

Миленковић Бобан

информатик

Марковић Јанковић Андријана

биологија

Станојевић Ивана

српски језик

Миловановић Ивана

географија

Видојковић Биљана

географија

0,5

0,5

Јовановић Милена

француски језик

0,5

0,5

0,5

1,5

9,3

10,93

35,73

УКУПНО

V

VI
1

VII

VIII

0,5

Укупно
1
0,5

0,2

0,2
2

2

0,2

7,2

0,3

8,3

0,5
1

6. 7. 3 Допунска настава
За ученике који заостају у савлађивању наставног плана и програма, школа током године
организује допунску наставу.
Одлуку о допунској настави/раду доноси одељењско веће на предлог предметног
наставника, у складу с потребама ученика и објективним условима школе, а изводи се у школи
изван редовне наставе. У извођењу те наставе ангажују се наставници из редовне наставе који
најбоље знају у чему је ученицима потребна допунска помоћ.
Допунска настава/рад организује се у основној школи и тиме доприноси нормалном
напредовању ученика у њиховом обавезном школовању
Идентификација потенцијалних полазника допунске наставе врши се приликом пријема
ученика, праћења понашања и рада ученика у оквиру редовне наставе и резултата које показују у
учењу.
Методе допунске наставе су условљене задацима ове наставе, облицима који се
примењују и материјалима који се користе. Најчешће си користи разговор у комуникацији
наставник – ученик, затим рад на тексту писмени радови и задаци, те знатно ређе усмено
излагање наставника, илустрације и демонстрације. У допунској настави је од посебног значаја
да се правилно изврши избор метода наставног рада и зналачки искористе могућности које
пружа свака метода наставног рада и комбинација метода. А то зависи и од наставника и од
ученика, с тим што је наставникова улога већа и пресуднија за избор и примену метода.
Наставна средства у допунској настави се не разликују од наставних средстава која се
примењују у редовној настави. Разлике су у томе што се у допунском раду средства најчешће
индивидуално користе и тако успешније стављају у функцију учења. Свакако, она су
селективнија и чврсто повезана са узроцима заостајања ученика и њиховим могућностима да
допринесу превазилажењу празнина у знањима ученика. Наставникова је улога и дужност да
обезбеди квалитетну селекцију наставних средстава и правовремену примену, јер то ученици
самостално нису у стању да учине.
Према Правилнику о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Основне школе ''Учитељ Таса'' недолазак на часове допунске наставе спада у лакше повреде
обавеза ученика .
Наставник

Предмет

Шурдиловић Мирослава

хемија

Стевановић Ивана

енглески језик

Коцановић Миљан

верска настава

Симић Драгана

енглески језик

Пузић Валентина

техничко и информатичко

Поповић Марија

математика

Петровић Светлана

историја

Петровић Горан

енглески језик

Петровић Вишња

математика

I-IV

V

1

VI

VII

VIII

Укупно

0,5

0,5

1

1
0,5

0,5

2
0,5

0,5

1

1
0,5

0,5
0,5

2

0,5

1

1

1
0,5

1

0,5

1

1

1
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Наставник

Предмет

VIII

Укупно

Илић Бојана

немачки језик

1

1

2

Георгиев Александар

техничко и информатичко

0,5

0,5

1

Крстић Јелена

биологија

0,25

0,25

0,5

Костић Мила

немачки језик

I - IV

V

VI

VII

0,5

0,5

1

1

1

2

Ђорђевић Виолета

српски језик

Вељић Жана

српски језик

1

1

2

Илић Живица

српски језик

1

1

2

Симоновић Андријана

енглески језик

1

2

Митић Бошковић Милена

математика

2

2

Гоцић Бојка

математика

1

2

Гроздановић Весна

физика

Медар Светлана
Станојевић Гордана

српски језик

Станић Ђорђе

географиј

Ристић Весна

енглески језик

Максимовић Данијела

историја

0,2

Ђорђевић Небојша

историја

0,3

Буздимовић Марија

биологија

1
0,5

математика

Миленковић Бобан

информатика

Марковић Јанковић Андријана

биологија

Станојевић Ивана

српски језик

0,5

1

2

2
0,5

физика

Милосављевић Јелена

УКУПНО

1

0,5

0,4

0,4
0,5

0,5

0,8
0,3

0,3

0,3
1

0,2

0,5

0,2

0,2
2

6,7

0,5
0,2

1

2,5

1

8,95

6,7

2
10,55

40,40

6.7.4 Припремна настава
Припремна настава се организује за ученике који се упућују на рaзрeдни и поправни
испит као и за ученике осмог разреда који полажу завршни испит. Календаром школе одређено је
време када се овај облик рада организује.
Припрeмнa нaстaвa сe oргaнизуje прe пoчeткa испитнoг рoкa, у трajaњу oд нajмaњe пeт
рaдних дaнa сa пo двa чaсa днeвнo зa свaки прeдмeт. Ученик може имати истога дана ову врсту
наставе из два предмета, јер из толико предмета и може бити упућен на поправни испит. Ова
настава се не програмира унапред, већ онда кад се ученици упуте на поправни. Припремна
настава и полагање поправних испита за ученике од петог до седмог разреда организоваће се у
времену од 12. августа 2020. године, у трајању од 5 дана, односно 10 часова за сваки предмет.
Школа ће за ученике осмог разреда организовати припрeму учeникa зa пoлaгaњe
зaвршнoг испитa тoкoм другoг пoлугoдиштa oсмoг рaзрeдa са најмање 10 посто часова од фонда
по предметима, као и припремну наставу за полагање од 10.06.2020.године уколико неко од
ученика буде за слабом оценом на крају осмог разреда.
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Изборни предмети

6.7.5

Први циклус
Разред и
одељење
I/1
I/2
I/3
I/4
I/5
II/1
II/2
II/3
II/4
II/5
III1
III2
III3
III4
III5
IV1
IV2
IV3
IV4
IV5
I - IV

Број
ученика

ВН

ГВ

21
26
24
24
28
123
26
26
18
23
23
116
21
23
21
24
25
114
20
24
23
19
27
113
466

8
16
4
15
14
57
21
9
6
11
14
61
4
16
10
12
11
53
4
19
6
18
11
58
229

13
10
20
9
14
66
5
17
12
12
9
55
17
7
11
12
14
61
16
5
17
1
16
55
237

Народна
традиција

Чувари
природе

23
21
24
24
10
1

25
69

19
30
54

69

Број група по разреду
Народна
Чувари
традиција
природе

ГВ

57/2
61/3
53/2
58/3

66/3
55/2
61/3
55/2

24/1
30/2

69/3

IV

5
5
5
5

I - IV

20

229/10

237/10

54/3

69/3

I
III

21
10
23
23

ВН

II

Рука у
тесту

21

Број
одељења

Разред

Од играчке
до рачунара

27
83
83

21

Од играчке
до рачунара

Рука у
тесту

21/1
83/3
83/3

21/1

Предавач верске наставе од првог до четвртог разреда је Миљан Коцановић, теолог.
Сваки учитељ у свом разреду предаје изборни предмет за који су се ученици определили.
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Други циклус
Разред и
одељење
V1
V2
V3
V4
V5
VI1
VI2
VI3
VI4
VI5
VII1
VII2
VII3
VII4
VII5
VIII1
VIII2
VIII3
VIII4
VIII5
V -VIII

Број
ученика
19
28
20
21
23
111
24
22
25
29
28
128
24
30
24
30
29
137
27
25
25
26
20
123
499

ВН

ГВ

12
12
4
8
18
54
17
20
13
29
27
106
8
14
4
13
15
54
9
15
7
24
11
66
276

7
16
16
13
5
57
6
2
12
1
21
16
16
20
17
14
83
18
10
18
2
9
57
223

Немачки
језик
17
26
19
21
17
100
24
22
25
29
28
128
21
26
23
27
25
122
21
20
25
23
18
107
457

Француски
језик
2
2
1
0
6
11

Француски
језик
11/1

3
4
1
3
4
15
6
5
3
2
16
42

ВН

ГВ

V

Број
одељења
5

54/3

57/3

Немачки
језик
100/5

VI

5

106/4

21/1

128/5

VII

5

54/2

83/3

122/5

15/1

VIII

5

66/3

57/3

107/5

16/1

V -VIII

20

276/12

223/10

457/20

42/3

Разред

Предавач верске наставе од петог до осмог разреда је Миљан Коцановић, теолог.
Грађанско васпитање предаје Милена Јовановић, наставник француског језика, свим групама од
петог до осмог разреда.
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Разред и
одељење

Број
ученика

V1
V2
V3
V4
V5

19
28
20
21
23
111
24
22
25
29
28
128
24
30
24
30
29
137
27
25
25
26
20
123
499

VI1
VI2
VI3
VI4
VI5
VII1
VII2
VII3
VII4
VII5
VIII1
VIII2
VIII3
VIII4
VIII5
V -VIII

Чувари
природе

Свакодневни
живот у
прошлости

8
14
2
3
27
9
5
21
17
8
60
1
3
15
15
13
47

87

47

Цртање,
сликање
и
вајање
16
14
3
15
6
54
12
13
1
18
44
14
15

29

127

Хор и
оркестар
3
6
3
4
14
30
3
4
3
12
2
24
6
6
9
3
16
40
18
12
1
14
2
47
141

Информатика
и
рачунарство

Домаћинство

3
6
12

5
5
22
11
12
55
55

21
4
8
2
1
6
21
42

Након изјашњавања за изборне предмете формиране су групе за изборни предмет.

V

5

27/1

Цртање,
сликање
и вајање
54/2

VI

5

60/2

44/2

24/1

VII

5

29/1

40/2

VIII

5

V -VIII

20

Разред

Број
Чувари
одељења природе

Свакодневн
и живот у
прошлости

47/2
87/3

47/2

127/5

Хор и
Информатика
оркестар и рачунарство

Домаћинство

30/1
21/1

47/2

55/2

21/1

144/6

55/2

42/2

Чуваре природе предаје у петом разреду Андријана Јанковић Марковић, наставник
биологије, а у шестом Јелена Крстић, наставник биологије.
Свакодневни живот у прошлости ученицима седмог разреда предају Данијела
Максимовић и Ненад Ђорђевић, наставници историје.
Цртање, сликање и вајање петом и шестом разреду предаје Братислав Арсић, а седмом
разреду предају Јана Илић и Александра Геориев, наставници ликовне културе.
Хор и оркестар у петом,шестом и седмом разреду предаје Миодраг Пејић, а у осмом
разреду Марија Стојановић.
Информатику и рачунарство у петом разреду предаје Гордана Станојевић. Одељењима у
шестом предаје Бобан Миленковић. У седмом разреду Гордана Станојевић, Весна Грозданови и
и Бобан Миленковић, а у осмом разреду само Гордана Станојевић.
Групи ученика који су се определили за домаћинство наставу изводи Марија Буздумовић,
наставник биологије.
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Обавезни изборни предмети - изабрани спорт као и ОФА - пливање реализује се на
базену СРЦ Чаир и наставу изводе сва три наставника физичког васпитања.
6.7.6. Друштвене и слободне активности
Друштвене и слободне активности стварају услове и погодне животне и васпитне
ситуације за стицање знања и афирмацију ученичких способности, да се васпитавају за
друштвену активност и солидарност; да развијају свест о потреби друштвеног ангажовања у
решавању заједничких задатака и проблема; да негују и развијају патриотску свест ......
Друштвене активности у школи биће приказане у једанаестом поглављу Годишњег плана
рада.
Ради јачања образовно - васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних
склоности и интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног времена, као и ради
богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и
пријатељства, школа реализује слободне активности ученика.
Слободне активности у нашој школи обухватају активности ученика које доприносе
испољавању, задовољавању и даљем развоју друштвености, индивидуалних склоности,
способности и интересовања ученика.
Циљ слободних активности је да у остваривању општег циља васпитања, допринесу
формирању аутономне, стваралачке, радно слободне, критичке, одговорне и друштвено
ангажоване личности.
У овим активностима ученици својим радом постижу додатно образовање, буде и
развијају интелектуалну и истраживачку радозналост и испуњавају део слободног времена.
За ученике од I до IV разреда слободне активности се организују као интересне
активности у оквиру одељења.
На почетку школске године ученици се опредељују за одређену активност према својим
интересовањима и способностима.
Слободне активности су груписана у четири подручја, и то:
а) предметне (научноистраживачке),
б) културно-уметничке,
ц) техничке и радно-производне,
д) спортско-рекреативне.
У плану рада наводе се носиоци реализације, датум, опис активности, број ученика који
учествују након анкетирања ученика током септембра месеца.
Задужени наставници на крају наставне године подносе извештај о реализацији
слободних активности.
Програм слободних активности
- млађи разреди
Назив секције

Наставник

Приказ рада

Драмска секција

јавни наступи;уређење паноа;зидне новине

Еколошка секција
Музичка секција
Математичка

Димитријевић Силвија,
Најдановић Станков Светлана,
Аџић Снежана
Станковић Александра,
Грубиша Ивана
Јаношевић Весна,
Денић Оливера,
Врећић Сандра
Пужић Драгана
Радуловић Зорица
Крстић Емилија,

Назив секције

Наставник

Приказ рада

Фолклорна секција
Спортска секција
Ликовна секција

Крстић Снежана
Петровић Дејан
Катарина Ристић
Ивана Ђорђевић
Павловић Соња,
Дејановић Бобан
Маринковић Ивана,

јавни наступи; зидне новине
такмичења; јавни наступи
такмичења; уређење паноа; зидне новине

Креативне радионице
Млади математичари

Рецитаторска
Музичка секција

јавни наступи;уређење паноа; зидне новине
такмичења; уређење паноа; зидне новине

акције; уређење паноа; зидне новине
јавни наступи; зидне новине
такмичења; уређење паноа; зидне новине

такмичења;јавни наступи;зидне новине
јавни наступи;уређење паноа;зидне новине
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- старији разреди
а) предметне (научноистраживачке)
Назив секције

Наставник

Приказ рада

Млади географи
Млади историчари

Видојковић Биљана
Петровић Светлана
Петровић Вишња, Гоцић Бојка,
Поповић Марија,
Митић Бошковић Милена
Гроздановић Весна
Марија Буздимовић
Шурдиловић Мирослава
Адријана Јанковић Марковић
Јелена Крстић
Станојевић Гордана

уређење паноа; зидне новине; изложбе; такмичења
уређење паноа; зидне новине; изложбе; такмичења
уређење паноа; зидне новине; изложбе; такмичења

Наставник

Приказ рада

Млади математичари
Млади физичари
Домаћинство
Млади хемичари
Чувари природе
Млади истраживачи

уређење паноа; зидне новине; изложбе; такмичења
уређење паноа; зидне новине; изложбе; такмичења
уређење паноа; зидне новине; изложбе; такмичења
уређење паноа; зидне новине; изложбе; такмичења
уређење паноа; зидне новине; изложбе; такмичења

б) културно-уметничке
Назив секције
Филолошка секција
Форум тетар
Рецитаторска секција
Литерарна секција
Филолошка секција
Енглеско позориште
Немачко позориште
Француско позориште
Музичке активности
/хор старијих разреда
Хор и оркестар (VIII разред)
Хор и оркестар (V,VI и VII разред)
Цртање, сликање и вајање
(V, VI и VII разред)

Медар Светлана
Жана Вељић и Светлана Медар
Ђорђевић Виолета
Медар Светлана
Илић Живица
Андријана Симоновић
Костић Мила
Јовановић Милена
Стојановић Марија

такмичења; јавни наступи;зидне новине
јавни наступи; зидне новине
такмичења; јавни наступи
јавни наступи; зидне новине
такмичења; јавни наступи
уређење паноа; изложбе; јавни наступи
уређење паноа; изложбе; јавни наступи
уређење паноа; изложбе; јавни наступи
такмичења; јавни наступи; зидне новине

Стојановић Марија
Пејић Миодраг
Арсић Братислав, Георгиев
Александра, Илић Јана

такмичења; јавни наступи; зидне новине
такмичења; јавни наступи; зидне новине

Назив секције

Наставник

Приказ рада

Саобраћајна секција
Фото-техника
Бродо-техника
Конструкторство
ikt

Пузић Валентина
Георгиев Александар
Георгиев Александар
Пузић Валентина
Миленковић Бобан

уређење паноа; изложбе; такмичења
уређење паноа; изложбе; такмичења
уређење паноа; изложбе; такмичења
уређење паноа; изложбе; такмичења
изложбе; такмичења

Назив секције

Наставник

Приказ рада

Спортска секција - Одбојка
Спортска секција - Кошарка
Спортска секција - Фудбал

Гејо Горан
Николић Миодраг
Николић Срђан

зидне новине; такмичења
зидне новине; такмичења
зидне новине; такмичења

уређење паноа; изложбе

в) техничке и радно-производне

г) спортско-рекреативне
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7.

ОПШТИ ПОДАЦИ
О УЧЕНИЦИМА
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7. 1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
табела број 35

Одељење
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
Свега I
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
Свега II
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
Свега III
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
Свега IV
Свега 1-4

Разредна настава
Мушки
Женски
14
9
10
16
13
11
13
11
10
18
60
65
11
16
13
13
8
11
11
12
11
15
54
67
15
10
13
11
12
10
11
14
13
14
64
59
12
8
9
16
11
12
10
9
17
10
59
55
238

Свега
23
26
24
24
28
125
27
26
19
23
26
121
25
24
22
25
27
123
20
25
23
19
27
114

245

483

Продужени боравак
Први разред
Други разред
СВЕГА:
Припремни предшколски програм
Прва група
Друга група
Трећа група
СВЕГА:

Одељење
V-1
V-2
V-3
V-4
V-5
VI-1
VI-2
VI-3
VI-4
VI-5
VII-1
VII-2
VII-3
VII-4
VII-5
VIII-1
VIII-2
VIII-3
VIII-4
VIII-5
СвегаVIII
Свега 5-8
Свега 1-8

Предметна настава
Мушки
Женски
10
11
17
11
9
12
15
10
12
14
63
58
9
15
6
16
10
15
17
12
14
14
56
72
9
15
13
17
10
14
10
22
13
16
55
84
13
14
15
12
14
13
14
12
15
7
71
58
245
272
483
517

Свега
21
28
21
25
26
121
24
22
25
29
28
128
24
30
24
32
29
139
27
27
27
26
22
129
517
1000

Просек по одељењу :
Број ученика
60
40
100
Број полазника
28
26
22
76

7.1. а Бројно стање ученика који раде према индивидуалном образовном плану
На основу праћења ученика, током године се може јавити потреба за већим бројем
индивидуалних планова. Након обављеног иницијалног тестирања и редовног праћења ученика
на редовној настави наставници ће кренути са прилагођавањем наставе према Правилнику.
Индивидуални планови су саставни део Годишњег плана рада и Школског програма (његов
анекс).
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Табела 36 – број ученика који уче по ИОП-у

Разред

Одељењe

I
II
II
II
III
III
III
III
III
IV
V
V
V
V
VII
VIII
VIII
VIII

1
1
3
5
1
2
3
4
5
2
1
3
4
5
4
2
3
5
укупно

7.2.

Број ученика који остварују право по
прилагођеном
програму (ИОП1)

измењеном
програму (ИОП2)

Обогаћеном
програму (ИОП3)

1
1
1
1

1
2

1
1
1
1
1
2
1
1

11

2
1
1
1
1
1
12

Лични и породични услови живота и рада ученика

7.2.1. Породични статус
Табела 37 – број чланова породице:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
УКУПНО

2 члана
5
3
11
7
5
8
9
4
52

3 члана
32
25
27
26
39
38
33
28
248

4 члана
68
73
67
63
62
63
75
76
547

Више од 4 члана
18
15
9
17
5
19
20
15
117
Табела 38 – број деце у породици

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
УКУПНО

1 дете
35
29
33
24
22
35
27
27
232

2 детета
70
72
69
67
65
77
91
74
585

3 деце
17
13
12
19
21
11
16
19
128
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4 и више
1
2
3
3
5
3
3
20

86

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

Табела 39 – Корисници услуга Центра за социјални рад

Материјално
обезбеђење породице
5
4
10
4
8
27
7
4
69

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
УКУПНО

Саветовање

Посредовање

3
1
2

3

1
4
11

1
4

Табела 41 – Образовни ниво родитеља и старатеља :

Стручна спрема
РАЗРЕД

отац
ОШ

I

мајка

СС

ВШ

Ф

ОШ

СС

ВШ

Ф

40

8

71

1

31

14

75

II

1

54

5

54

2

38

14

64

III

1

55

8

46

2

51

8

49

56

9

49

1

49

10

54

52

11

47

1

54

18

37

70

16

46

67

12

53

58

24

55

2

42

22

72

60

8

51

2

59

4

54

445

89

419

11

391

102

4589

IV
V

1

VI
VII

1

VIII
УКУПНО

4

Табела 44 – Комплетност породица (са родитељима/са мајком/са оцем/остало)

Дефицијентност породице
РАЗРЕД

умрли
мајка

разведени

I

отац
1

II

1

9

III

2

14

IV

3

9

V

1

12

VI

1

8

1

10

VII

11

VIII

7

УКУПНО

9

1
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7.2.2. Здравствене тегобе детета
оштећење
оштећење
вида:
слуха:
I
10
II
14
III
10
IV
15
V
8
VI
15
VII
31
2
VIII
19
1
УКУПНО
122
3

хронично
обољење:
5
1
4
2
1
3
2
18

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

сметње у
говору:
1
4

неке друге
сметње :
1
5
2

2

1
1
9

1
1
2
12

88

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

8.

ПРОЈЕКТИ У
ШКОЛИ
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8. ПРОЈЕКТИ У ШКОЛИ
Табела 46 – план реализације пројеката

Носилац пројекта

Реализатори
пројекта

Временска
динамика

Координатор
пројекта

Школски програм и годишњи план рада,
Настава и учење, Образовна постигнућа
ученика, Подршка ученицима, Етос,
Организација рада школе и руковођење,
Ресурси

Ужички центар за дечја права

Друштво за развој
деце и младих Отворени клуб

Од јануара,
2013.до
децембра
2021.године

Ивана
Станојевић

Подршка ученицима, Настава и учење,
Етос

Министарство просвете,
науке и технолошког развоја и
Аква Вива, заједно са
Српским савезом професора
физичког васпитања и спорта
(ССПФВС)

Министарство
просвете, науке и
технолошког
развоја

Од 2017. године

Дејан Петровић

Клуб за просветне раднике и
родитеље Ниша

Фондација за
отворено друштво и
УНИЦЕФ

Од 2016. године

Светлана Медар

Министарство просвете,
науке и технолошког развоја

УНЕСКО

Од 1975. године

Марија
Стојановић

Одељенске
старешине седмог
разреда

Од 2017 до 2019

Гордана
Станојевић

Предавачи првог,
другог, петог и
шестог разреда

Од 2018. године

Биљана
Видојковић

Удружење
наставника музичке
културе Србије,

2019. година

Марија
Стојановић

Назив пројекта

Област унапређења

„ Образовање за дечја
права“

„Покренимо нашу
децу“

Партнерски за
образовање
Music Art Project – El
Sistema Srbija
„ Тасијада “-фестивал
науке
„2.000 дигиталних
учионица“

„800 деце за 800
година српске цркве“

Школски програм и годишњи план рада,
Настава и учење, Образовна постигнућа
ученика, Подршка ученицима, Етос,
Организација рада школе и руковођење,
Ресурси
Настава и учење, Подршка ученицима,
Етос, Ресурси
Школски програм и годишњи план рада,
Настава и учење, Образовна постигнућа
ученика, Подршка ученицима, Етос,
Ресурси
Настава и учење, Образовна постигнућа
ученика, Подршка ученицима, Етос,
Ресурси

Настава и учење, Подршка ученицима,
Етос

ОШ „ Учитељ Таса“
Министарство просвете,
науке и технолошког развоја и
Влада Републике Србије
Министарство културе и
информисања, Удружење
наставника музичке културе
Србије, Савез градова и
општина Србије, Стална
конференција градова и
општина
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9. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УСТАНОВЕ
Стручни органи школе јесу:
 наставничко веће,
 одељењско веће,
 стручно веће за разредну наставу,
 стручно веће за области предмета,
 стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма
 други стручни активи и тимови, у складу са статутом.
Наставничко веће чине наставници, васпитачи и стручни сарадници.
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања.
Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.
Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, васпитача, стручних сарадника,
јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. Чланове стручног актива за
развојно планирање именује орган управљања.
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника.
Чланове стручног актива за развој школског програма именује наставничко веће.
Директор образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта. Тим могу да чине
представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина
питања. У школи су формирани следећи тимови
- Тим за инклузивно образовање
- Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тим за кризне
интервенције у школи и Тим за превенцију преступничкогпонашања
- Тим за самовредновање рада школе
- Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
- Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
- Тим за професионални развој
- Тим за професионалнуорјентацију
- Тим за подршку ученицима
- Тим за медијацију
- Тим за уређење школе
- Тим за промоцију школе
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник стручних
сарадника. Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са одређеним Законом о
пословима директора. Педагошким колегијумом председава и руководи директор, а одељењским већем
одељењски старешина.
Надлежности стручних органа су следеће:
1)
старају се о осигурању и унапређењу квалитета образовно-васпитног рада Школе;
2)
прате остваривање програма образовања и васпитања;
3)
старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
4)
вреднују резултате рада наставника, васпитача и стручних сарадника;
5)
прате и утврђују резултате рада ученика;
6)
предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања;
7)
решавају сва друга стручна питања везана за образовно-васпитни рад Школе.
Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа уређени су Статутом школе.
За сваки стручни орган дефинише се конкретан и оперативан план рада са прецизним навођењем
активности, динамике реализације активности, носиоцима и одговорним лицима, начином евалуације.
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9.1 ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА:
9.1.1 План рада наставничког већа
Наставничко веће, највиши стручни орган у школи, има као задатак и делокруг рада:
• да организује образовно-васпитни рад;
• да прати остваривање Наставног плана и програма;
• да се стара о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
• да прати и врши анализу успеха ученика на тромесечјима, полугодишту и крају године;
• да именује чланове Стручног актива за развој школског програма;
• да организује стручно, методичко и педагошко усавршавање наставника;
• предлаже поделу одељењских старешинстава, одрећује председнике стручних већа, руководиоце
одељењских већа, ученичких организација, годишњих задужења наставника, формирање
комисија;
• формирање одељења, смена и друго;
• организује и прати рад одељењских већа, одељењских старешина и стручнихвећа.
Активности
Оцена припремљености за рад у новој
школској години и запажања о
благовремености свих облика образовноваспитног рада;
Предлог Год. плана рада школе за 2019/20
год. и извештаја о раду школе за
2018/2019. годину
Динамика рада ваннаставних активности,
изборних предмета
Презентација:
-акционог плана школског развојног
плана за шк. 2019/20
плана самовредновања за шк. 2019/20.
- плана стручног усавршавања
- глобалног плана рада одељењског
старешине
- плана унапређивања наставе
- програма заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања
Анализа успеха ученика на крају првог
наставног периода
Изостанци и васпитно-дисциплинске мере
Извештаји о раду Тимова
Реализација садржаја из ГПРШ
План посете наставним часовима
Дан школе, начин обележавања и
задужења
Анализа стручног усавршавања
Текућа питања
Анализа успеха на крају првог
полугодишта
Изостанци и васпитно дисциплинске мере
Организација испита по молбама ученика
Реализација наставних, ваннаставних,
слободних активности и планираних
активности ГПРШ
Извештаји о раду Тимова
Извештај о раду Ђачког парламента
Предлози, мишљења и ставови са састанка
Савета родитеља
Реализација часова предметних
наставника у IV разреду
Предстојеће активности у II полугодишту
Текућа питања
Оцена припремљености школе за рад у
другом полугодишту;
Анализа стручног усавршавања
наставника;
Припреме за упис првака
Организација питања и анализа рада
стручних актива.

IX

X

Време реализације активности
XI XII I
II III IV V VI VII VIII

Начин
реализације

Носиоци
активности

директор,
помоћник
директор
Извештаји,
анализе,
дискусија

*

координатори
тимова

Извештаји,
анализе,
дискусија

*

директор и
помоћник
директора
координатори
Тимова

директор,
помоћник
директора
*

Извештаји,
анализе,
дискусија

координатори
Тимова
Педагог

-директор
*
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Извештаји,
анализе,
дискусија

-Тим за стручно
усавршавање
-руководиоци
Актива
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Активности
Успех ученика на крају трећег наставног
периода
Рад допунске, додатне, припремне
наставе ;
резултати са такмичења
Извештаји о раду Тимова
Ученици VIII раз.- предстојеће акт.
Договор о извођењу ескурзија
Текућа питања
Анализа успеха ученика VIII разреда на
крају другог полугодишта
Награде,похвале и васпитно
дисциплинске мере“Ђак генерације“,
Договор о реализацији завршног испита
Анализа успеха ученика на крају другог
полугодишта
Успеси са такмичења
Извештаји о раду школе 2019/20.
Анализа стручног усавршавања у
2019/20год. и предлог плана за шк.
2020/21. годину
Договор о изради Годишњег плана рада
школе за 2020/21. годину
Ажурирање педагошке документацијепланови рада наставника
Награђивање ученика такмичара-смотра
успеха и постигнућа
Текућа питања
Верификација остварености фонда часова
свих облика образовно-васпитног рада,
програмских садржаја, циљева и задатака,
у свим разредима осим осмог
(верификација и провера података);
Верификација успеха и владања ученика
на крају наставне године;
Усвајање коначног плана екскурзија;
Реализација четврте теме по програму
усавршавања наставника;
Резултати самовредновања.
-Рокови за израду делова ГПРШ за
шк. 2020/2021. и извештаја о раду
школе у 2019/20. години
-Календар рада школе
- Договор о пријему првака
- Текућа питања значајна за почетак
нове школске године
Успех ученика на крају школске
године после полагања поправних
испита
Организација припремне наставе,
поправних испита и састав комисија;
Информисање о законским и
програмским променама
Коначна подела предмета и одељења на
наставнике, одређивање одељенских
старешина, руководиоца одељењских
већа, актива и секција;
Попис постојећих и предлог о набавци
најнеопходнијих наставних средстава,
организациона питања за почетак нове
школске године;
Усвајање распореда часова.

IX

X

Време реализације активности
XI XII I
II III IV V VI VII VIII

Начин
реализације

Извештаји,
анализе,
дискусија

*

Извештаји,
анализе,
Дискусија

*

Носиоци
активности
директор
помоћник
директора
координатори
Тимова
руководиоци и
педагог
директор и
помоћник
директора
педагог
координатор
уписа/психолог

- стручни
сарадници
Извештаји,
анализе,
дискусија

*

- директор
и одељењске
старешине

- стручни
сарадници
Извештаји,
анализе,
дискусија

*

- директор
и одељењске
старешине и
председници
одељењских већа
- по задужењу

Извештаји,
анализе,
дискусија

*

директор
помоћник
директора
актив

- директор

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Извештаји,
анализе,
дискусија

-секретар
- предметни
наставници

94

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

9.1.2 План рада одељењских већа
Надлежности одељењског већа:
1) усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и рад стручних сарадника;
2) на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из предмета, на основу укупних резултата
рада, а на предлог одељенског старешине оцену из владања;
3) разматра сва питања од значаја за наставу, слободне активности ученика, учење и рад ученика и
предузима мере за унапређење наставе и постизање бољих резултата ученика у учењу и владању;
4) сарађује са родитељима у решавању образовно-васпитних задатака;
5) предлаже наставничком већу планове посета, излета и екскурзија ученика;
6) одређује ученике за допунски и додатни рад и планира учествовање ученика на такмичењима;
7) похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере;
8) обавља и друге послове по налогу наставничког већа и директора школе.

9.1.2.1. План рада одељењског већа I разред

Активности
Доношење годишњег плана и
програма већа;
Оцена припремљености за рад у новој
школској години (припрема за
седницу Наставничког већа);
Усвајање плана и програма свих
образовно-васпитних активности
одељења
( допунска, пројектна настава,
распоред писмених радова, /писмених
вежби/, програм ДКР, програм
одељенске заједнице и одељенског
старешине);
Усвајање распореда часова
одељења;Прилагођавање планова
ученицима са потребом за образовном
подршком
Испитивање потреба и склоности
ученика за ваннаставне активности
Планирање реализације наставних
садржаја на нивиу разреда израдом
годишњег плана тематских дана и
часова.Договор око организације дана
Учитељ Тасе и Дечије недеље.
Утврђивање главних чиниоца о
реализацији фонда часова и
програмских садржаја у првом
тромесечју;
Успех ученика сваког одељења на
тестирању и мере за побољшавање
рада и успеха;
Број изостанака од почетка школске
године
Утврђивање чињеница о реализацији
фонда часова свих облика образовноваспитног рада закључно са крајем
тромесечја;
Анализа успеха ученика на крају
првог томесечја;
Анализа владања ученика на крају
првог томесечја;
Анализа рада одељенских старешина
и реализација њиховог програма;
Анализа остварености школског
програма

IX

X

Време реализације активнсоти
XI XII
I
II III IV V

VI

Начин
реализације

Носиоци
активности

председници
одељења и од.
старешине
договарање,
консултовање,
разматрање,
упоређивање

*

стручни
сарадници
директор
директор и
разредна већа

*

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

упоређивање,
извештавање
анализа,
дискусија

чланови већа

упоређивање,
извештавање,
дискусија
договарање

одељењске
старешине и
председници
одељењских
већа
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Активности

IX

X

Време реализације активнсоти
XI XII
I
II III IV V

Утврђивање чињеница о реализацији
фонда часова свих облика образовноваспитног рада закључно са крајем
првог полугодишта;
Анализа успеха ученика на крају
првог полугодишта;
Анализа владања ученика на крају
првог полугодишта;
Аналитички преглед рада стручних
актива;
Анализа рада одељењских старешина
и реализација њиховог програма;
Анализа остварености школског
програма
Оцена реализације фонда часова,
програмских садржаја и исхода до
краја трећег класификационог
периода;
Показатељи о успеху на крају другог
тромесечја
Разматрање чињеница о остварености
фонда часова, програмских садржаја,
исхода на крају наставне године;
Утврђивање успеха ученика 1.
разреда на крају другог полугодишта;
Утврђивање владања ученика 1.
разреда на крају другог полугодишта;

VI

упоређивање,
извештавање,
дискусија
договарање

*

*

*

Сарадња са другим школама и
факултетима, Ноћ истраживача, Наук
није баук, фестивал науке

Начин
реализације

*

*

*

*

*

*

*

Друштвене, техничке, културне,
спортске и слободне активности

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Стручно усавршавање

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Носиоци
активности

одељењске
старешине и
председници
одељенских
већа

извештавање,
разматрање,
анализа

одељењске
старешине и
пр.одељенских
ве.

извештавање,
разматрање,
анализа
упоређивање

одељењске
старешине,
предметни
наставници,
стручни
сарадници

договарање,
припрема у
зависности од
активности
договарање,
припрема
предавање,
рад у групи,
семинарима

чланови већа
по задужењу
чланови већа
по задужењу
ст. сарадници
или други
предавачи
итренери

9.1.2.2. План рада одељењског већа II разред
Активности
Доношење годишњег плана и
прогама већа;
Усвајање плана и програма у свим
образовно-васпитним активностима
одељења ( распоред писмених
радова, писмених задатака и
писмених вежби , допунска,
слободне активности, програм ДКР
и час одељенског старешине).
Усвајање распореда часова
одељења;
Усаглашавање критеријума и
оцењивања ;
Припрема иницијаних тестова.
Прилагођавање планова ученицима
сапотребом за образовном
подршком
Испитивање потреба и склоности
ученика за
ваннаставне активности
Планирање реализације наставних
садржајана нивоу разреда израдом
годишњег плана,тематских дана и
часова.
Припрема и динамика извођења
угледних часова

IX

X

Време реализације активности
XI XII I
II III IV V

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

VI

Начин
реализације

Носиоци
активности

договарање,
консултовање,
разматрање,
упоређивање

председници
одељења и од.
старешине
стручни
сарадници
директор
директор и
разредна већ

96

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

Активности

IX

Укључивање у акцију поводом
Дечије недеље.
Утврђивање главних чиниоца о
реализацијифонда часова
ипрограмских садржаја у
првом тромесечју;
Мере за побољшања рада и успеха;
Припрема програма за наставу у
природи и реализација исте
Утврђивање чињеница о
реализацији фондачасова свих
облика образовно-васпитнограда
закључно са крајем тромесечја;
Тематско планирање
Анализа успеха и владања ученика
на крајупрвог томесечја;
Анализа рада одељенских
старешина иреализација њиховог
програма;
Анализа остварености школског
програма.
Утврђивање чињеница о
реализацији фондачасова свих
облика образовно-васпитнограда
закључно са крајем полугодишта;
Анализа успеха и владања ученика
на крајупрвог полугодишта;
Угледни час из физичког васпитања
Анализа рада одељенских
старешина иреализација њиховог
програма;
Актиности поводом прославе Нове
године
Анализа остварености школског
програм
Прослава школске славе Свети
Сава и Дана школе
Угледни час из математике
Припрема и организовање за
математичка такмичења (мислиша
и Кенгур)
Припрема изложбе поводом Васкса
Оцена реализације фонда
часова,програмских садржаја и
задатака до краја трећег
класификационог периода;
Угледни час из СОН-а
Показатељи о успеху на крају
другогтромесечја
Угледни час из математике
Угледни час из Ликовне културе
Разматрање чињеница о
оствареностифонда часова,
програмских садржаја,циљева и
задатака на крају наставне године;
Утврђивање успеха и владања
ученика 2. разреда на крају другог
полугодишта;
Доношење одлуке о похваљивању
најбољихученика (предлог НВ)
Сарадња са другим школама
ифакултетима, Наук нијебаук,
фестивал науке
Друштвене, техничке, културне,
спортске и
слободне активност

X

Време реализације активности
XI XII I
II III IV V

VI

*

Начин
реализације

Носиоци
активности

упоређивање,
извештавање
анализа,
дискусија

чланови већа

упоређивање,
извештавање,
дискусија
договарање

*

одељењске
старешине и
председници
одељењских
већа
Драгана
Пужић
председници
стручних већа

*

упоређивање,
извештавање,
дискусија
договарање

*

одељењске
старешине и
председници
одељенских
већа
председници
стручних већа

Снежана
Крстић
извештавање,
разматрање,
анализа

Ивана
Ђорђевић
одељењске
старешине и
председници
одељенских
већа
Драгана
Пужић
Весна
Јаношевић
Соња
Павловић

извештавање,
разматрање,
анализа
упоређивање

одељењске
старешине,
предметни
наставници,
стручни
сарадници и
председници
одељењских
већа
чланови већа
по задужењу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Стручно усавршавање
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

*

договарање,
припрема у
зависности од
активности
договарање,
припрема у
зависности од
активности
предавање, рад
у групи,
присуствовање
семинарима

чланови већа
по задужењу
Стручни
сарадници или
други
предавачи
и
тренери
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9.1.2.3. План рада одељењског већа III разред
Активности
Доношење годишњег плана и
прогама већа;
Усвајање плана и програма у
свим образовно-васпитним
активностима одељења (
распоред писмених радова,
писмених задатака и писмених
вежби , допунска, слободне
активности, програм ДКР и час
одељенског старешине).
Усвајање распореда часова
одељења;
Усаглашавање критеријума и
оцењивања ;
Припрема иницијаних тестова.
Прилагођавање планова
ученицима сапотребом за
образовном подршком
Испитивање потреба и
склоности ученика за
ваннаставне активности
Планирање реализације
наставних садржајана нивоу
разреда израдом годишњег
плана
тематских дана и часова.
Припрема и динамика
извођења угледних часова
Укључивање у акцију поводом
Дечије недеље.
Утврђивање главних чиниоца о
реализацији
фонда часова ипрограмских
садржаја у
првом тромесечју;
Мере за побољшања рада и
успеха;
Припрема програма за наставу
у природи и реализација исте
Утврђивање чињеница о
реализацији фондачасова свих
облика образовноваспитнограда закључно са
крајем тромесечја;
Угледни час – Тематско
планирање
Анализа успеха и владања
ученика на крајупрвог
томесечја;
Анализа рада одељенских
старешина иреализација
њиховог програма;
Анализа остварености
школског програма.
Утврђивање чињеница о
реализацији фондачасова свих
облика образовноваспитнограда закључно са
крајем полугодишта;
Анализа успеха и владања
ученика на крајупрвог
полугодишта;
Угледни час из математике
Анализа рада одељенских
старешина иреализација
њиховог програма;
Анализа остварености
школског програм

IX

X

Време реализације активности
XI XII I
II III IV V

VI

Начин
реализације

Носиоци
активности

договарање,
консултовање,
разматрање,
упоређивање

председници
одељења и од.
старешине стручни
сарадници
директор директор
и разредна већ

упоређивање,
извештавање
анализа, дискусија

чланови већа

упоређивање,
извештавање,
дискусија
договарање

одељењске
старешине и
председници
одељењских већа
Силвија
Димитријевић
(Тематско
планирање)
председници
стручних већа

*

*

*

упоређивање,
извештавање,
дискусија
договарање

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

одељењске
старешине и
председници
одељенских већа
председници
стручних већа

Оливера Денић
(математика)
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Угледни час из математике
Припрема ученика за
такмичење рецитатора
Школско и општинско
такмичење из математике
Припрема изложбе поводом
Васкса
Оцена реализације фонда
часова,програмских садржаја и
задатака до
крајатрећегкласификационог
периода;
Показатељи о успеху на крају
другогтромесечја
Угледни час из математике
Угледни час из Српског језика
Разматрање чињеница о
оствареностифонда часова,
програмских садржаја,циљева
и задатака на крају наставне
године;
Утврђивање успеха и владања
ученика 3. разреда на крају
другог
полугодишта;
Доношење одлуке о
похваљивању најбољих
ученика (предлог
Наставничком већу);
Сарадња са другим школама
ифакултетима, Наук нијебаук,
фестивал науке
Друштвене, техничке,
културне, спортске и
слободне активност

Сандра Врећић
(математика)
одељењске
старешине и
председници
одељенских већа
извештавање,
разматрање, анализа
Ивана Грубиша
(математика)
Александра
Станковић (српски
језик)

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Стручно усавршавање
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

V

VI

извештавање,
разматрање, анализа
упоређивање

договарање,
припрема у
зависности од
активности
договарање,
припрема у
зависности од
активности
предавање, рад у
групи,
присуствовање
семинарима

одељењске
старешине,
предметни
наставници,
стручни сарадници
и председници
одељењских већа

чланови већа по
задужењу
чланови већа по
задужењу
Стручни
сарадници или
други предавачи и
тренери

9.1.2.4. План рада одељењског већа IVразред
Активности
Доношење годишњег плана и
програма већа;Оцена
припремљености за рад у новој
школској години (припрема за
седницу НВ);Усвајање плана и
програма свих о-вактивности
одељења (допунска, додатна
настава, слободне активности,
распоред писмених радова,
/писмених задатака и писмених
вежби/, програм ДКР, програм
одељенске заједнице и
одељенског
старешине);Усвајање распореда
часова одељења;Прилагођавање
планова ученицима са потребом
за образовном подршком
Испитивање потреба и
склоности ученика за
ваннаставне активности
Планирање реализације
наставних садржаја на нивиу
разреда израдом годишњег
плана тематских дана и часова.

Време реализације активнoсти
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

Начин
реализације

договарање,
консултовање,
разматрање,
упоређивање

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Носиоци
активности

Председник
одељењског већа и
од. старешине
стручни сарадници
директор
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Активности

Време реализације активнoсти
IX

Утврђивање главних чиниоца
о реализацији фонда часова и
програмских садржаја у
првом тромесечју;
Успех ученика сваког
одељења на иницијалном
тестирању и мере за
побољшавање рада и успеха;
Број изостанака од почетка
школске године
Утврђивање чињеница о
реализацији фонда часова
свих облика образовноваспитног рада закључно са
крајем тромесечја;
Анализа успеха и владања
ученика на крају првог
томесечја;
Анализа рада одељенских
старешина и реализација
њиховог програма;
Анализа остварености
школског програма
Утврђивање чињеница о
реализацији фонда часова свих
облика образовно-васпитног
рада закључно са крајем првог
полугодишта;
Анализа успеха и владања
ученика на крају првог
полугодишта;
Анализа рада одељењских
старешина и реализација
њиховог програма;
Анализа остварености
школског програма
Оцена реализације фонда
часова, програмских садржаја
и задатака до краја трећег
класификационог периода;
Показатељи о успеху на крају
другог тромесечја
Разматрање чињеница о
остварености фонда часова,
програмских садржаја,
циљева и задатака на крају
наставне године;
Утврђивање успеха и владања
ученика 4. разреда на крају
другог полугодишта;

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

упоређивање,
извештавање
анализа,
дискусија

*

упоређивање,
извештавање,
дискусија
договарање

*

упоређивање,
извештавање,
дискусија
договарање

*

*

*

*

*

*

*

*

Носиоци
активности

чланови већа

одељењске
старешине и
председник
одељењског већа

одељењске
старешине и
председник
одељенског већа

извештавање,
разматрање,
анализа

одељењске
старешине и
председник
одељењског већа

*

извештавање,
разматрање,
анализа
упоређивање

одељењске
старешине,
предметни
наставници,
стручни сарадници

договарање,
припрема у
зависности од
активности
договарање,
припрема у
зависности од
активности
предавање,
рад у групи,
присуствовање
семинарима

*

Сарадња са другим школама
и факултетима, Ноћ
истраживача, Наук није баук,
фестивал науке

Начин
реализације

Друштвене,
техничке,културне,спортске и
слободне активности

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Стручно усавршавање

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

чланови већа по
задужењу
чланови већа по
задужењу
ст. сарадници или
други предавачи
итренери

100

Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину
9.1.2.5. План рада одељењског већа Vразред
Месец
IX

X

XI

XII

I

II
III

IV

V

VI

Активности
-Сарадња са учитељима у циљу упознавања ученика
-Усвајање календара школе и распореда часова
-Организовање слободних активности, додатне и допунске наставе
-Упонавање са изменама и допунама правилника о наставном плану...за ученике
петог разреда разреда информатика, техника и технологија ОФА,изборни предмети
- Инструктивни састанци о активностима организације Пријатељи деце за школску
2019/20
- Иницијално тестирање ученика
-Избор тема за тематску недељу и термина
-Распоред одржавања писмених задатака иконтролних вежби
-Планирање екскурзије
-Посета биоскопу, позоришту или Сајму
-Припреме за учешће ученика на такмичењима и конкурсима
-Предавање: Ефикасне методе учења
-Разматрање адаптација ученика на предметну наставу
-Сарадња са родитељима (самовредновање
-Активности везане за школу без насиља
- Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода
-Извештај о превентивним и интервентним активностима школе у спречавању
насиља, злостављања и занемаривања реализованих у петом разреду на крају првог
класификационог периода
-Израда ИОП (према потреби)
-Одржавање родитељских састанака
-Праћење рада ученика, реализација наст. плана и програма
-Договор око прославе Нове године
-Извештај о превентивним и интервентним активностима школе у
спречавањунасиља, злостављања и занемаривања реализованих у петом разреду на
крају првог полугодишта
-Извештај о реализацији активностиПријатеља деце на крају првог полугодишта
-Анализа реализације ИОП-а
-Анализа извештаја о успеху и владању на крају првог полугодишташколске
2019/2020г
Анализа извештаја о превентивним и интервентним активностима у борби против
насиља , злостављања и занемаривања на крају првог полугодишта
-Припреме за прославу Светог Саве
-Реализација плана и програма по предметима, корелација међу предметима
-Оцена остварености образовних стандарда на крају првог полугодишта
-Стручно усавршавање извештај о реализованим семинарима у I полугодишту
-Извештај о раду одељењског већа на крају првог полугодишта
-Припреме за Дан школе
-Праћење рада ученика у ваннаставним ислободним активностима
-Припреме за школска такмичења
-Праћење рада ученика у ваннаставним ислободним активностима
- реализација школских такмичења
Праћење рада ученика у ваннаставним и слободним активностима
-Припреме и реализација такмичења
/општинско такмичење/
- Анализа успеха ученика на крају 3. класификационогпериода
Извештај о превентивним интервентним активностима школе у спречавањунасиља,
злостављања и занемаривања реализованих у петом разреду на крају трећег
класификационог периода
-Сајам ученичких радова
-Анализа реализације ИОП (према потреби)
-Учешће у организацији Спортског дана
-Сарадња са родитељима (самовредновање)
-Припреме за израду Годишњег планарада школе за школску 2020/2021. годину
-Извештај о реализацији активности у оквиру Пријатеља деце за крај шк.године
-Анализа успеха и владања ученика на крају шк. године
- Извештај о превентивним и интервентним активностима школе у спречавању
насиља, злостављања и занемаривања реализованих у петом разреду на крају шк.
године
-Евалуација реализације ИОП (према потреби)
-Израда извештаја о раду одељењског већа за школску 2019/2020.годину
-Израда плана рада одељењског већа за шк. 2020/2021год.
- Анализа стручног усавршавања на крају године

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Носиоци активности
Разредне старешине петог
разреда
Педагог школе,социолог
школе,директор школе

Разредне старешине петог
разреда Ипредметни
наставници,директор
школе
Педагог школе
Разредне старешине петог
разреда
Педагог школе,социолог
школе
Разредне старешине петог
разреда и предметни
наставници
Педагог школе и социолог
школе

Разредне старешине петог
разреда
Педагог школе
Разредне старешине петог
разреда
Разредне старешине петог
разреда
Педагог школе
Разредне старешине петог
разреда
Педагог школе,социолог
школе
Разредне старешине петог
разреда
Педагог школе,социолог
школе
Разредне старешине петог
разреда
Педагог школе,социолог
школе
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9.1.2.6. План рада одељењског већа VI разред
Време реализације

Активности

IX

Доношење годишњег плана и програма већа;
Оцена припремљености за рад у новој
школској години (припрема за седницу
Наставничког већа);
Усвајање плана и програма свих образовноваспитних активности одељења
( допунска, додатна настава, слободне
активности, распоред писмених радова,
/писмених задатака и писмених вежби/,
програм ДКР, програм одељенске заједнице
и одељенског старешине);
Усвајање распореда часова
одељења;Прилагођавање планова ученицима
са потребом за образовном подршком
Испитивање потреба и склоности ученика за
ваннаставне активности
Планирање реализације наставних садржаја
на нивиу разреда израдом годишњег плана
тематских дана и часова.
Утврђивање главних чиниоца о реализацији
фонда часова и програмских садржаја у
првом тромесечју;
Успех ученика сваког одељења на
иницијалном тестирању и мере за
побољшавање рада и успеха;
Број изостанака од почетка школске године
Утврђивање степена прилагођености новом
предмету (физика) и новим наставницима.
Дечија недеља
Утврђивање чињеница о реализацији фонда
часова свих облика образовно-васпитног
рада закључно са крајем тромесечја;
Анализа успеха и владања ученика на крају
првог томесечја;
Анализа рада одељенских старешина и
реализација њиховог програма;
Анализа остварености школског програма
Презентација знања и вештина стечених на
семинару „Програм подршке од. старшини“
од стране руководиоца већа осталим од.
старешинама.
Дан деце
Утврђивање чињеница о реализацији фонда
часова свих облика образовно-васпитног
рада закључно са крајем првог полугодишта;
Анализа успеха и владања ученика на крају
првог полугодишта;
Аналитички преглед рада стручних актива;
Анализа рада одељењских старешина и
реализација њиховог програма;
Анализа остварености школског програма
Радионица „ Реаговање на насиље“
Оцена реализације фонда часова,
програмских садржаја и задатака до краја
трећег класификационог периода;
Показатељи о успеху на крају другог
тромесечја

X

XI XII I

II

III IV

V

VI

Начин
реализације

договарање,
консултовање,
разматрање,
упоређивање

*

Носиоци
активности

председници
одељења и од.
старешине
стручни сарадници
директор
директор и
разредна већа

*

*

упоређивање,
извештавање
анализа,
дискусија

чланови већа,
одељењске
старешине

упоређивање,
извештавање,
дискусија
договарање

одељењске
старешине и
председници
одељењских већа
председници
стручних већа

упоређивање,
извештавање,
дискусија
договарање

*

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

извештавање,
разматрање,
анализа

одељењске
старешине и
председници
одељенских већа
председници
стручних већа
одељењске
старешине и
председници
одељенских већа
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9.1.2.7. План рада одељењског већа VII разред
Време реализације

Активности

IX

Доношење годишњег плана и програма већа;
Оцена припремљености за рад у новој
школској години (припрема за седницу
Наставничког већа);
Усвајање плана и програма свих образовноваспитних активности одељења
( допунска, додатна настава, слободне
активности, распоред писмених радова,
/писмених задатака и писмених вежби/,
програм ДКР, програм одељенске заједнице
и одељенског старешине);
Усвајање распореда часова
одељења;Прилагођавање планова ученицима
са потребом за образовном подршком
Испитивање потреба и склоности ученика за
ваннаставне активности
Планирање реализације наставних садржаја
на нивиу разреда израдом годишњег плана
тематских дана и часова.
Утврђивање главних чиниоца о реализацији
фонда часова и програмских садржаја у
првом тромесечју;
Успех ученика сваког одељења на
иницијалном тестирању и мере за
побољшавање рада и успеха;
Број изостанака од почетка школске године
Утврђивање чињеница о реализацији фонда
часова свих облика образовно-васпитног
рада закључно са крајем тромесечја;
Анализа успеха и владања ученика на крају
првог томесечја;
Анализа рада одељенских старешина и
реализација њиховог програма;
Анализа остварености школског програма
Утврђивање чињеница о реализацији фонда
часова свих облика образовно-васпитног
рада закључно са крајем првог полугодишта;
Анализа успеха и владања ученика на крају
првог полугодишта;
Аналитички преглед рада стручних актива;
Анализа рада одељењских старешина и
реализација њиховог програма;
Анализа остварености школског програма
Оцена реализације фонда часова,
програмских садржаја и задатака до краја
трећег класификационог периода;
Показатељи о успеху на крају другог
тромесечја

X

XI XII I

II

III IV

V

VI

Начин
реализације

договарање,
консултовање,
разматрање,
упоређивање

*

Носиоци
активности

председници
одељења и од.
старешине
стручни сарадници
директор
директор и разредна
већа

*

*

упоређивање,
извештавање
анализа,
дискусија

чланови већа

упоређивање,
извештавање,
дискусија
договарање

одељењске
старешине и
председници
одељењских већа
председници
стручних већа

упоређивање,
извештавање,
дискусија
договарање

*

*

извештавање,
разматрање,
анализа

одељењске
старешине и
председници
одељенских већа
председници
стручних већа
одељењске
старешине и
председници
одељенских већа

9.1.2.8. План рада одељењског већа VIII разред
Време
реализације
Новембар

Јануар

Април

Активности
1.Анализа успеха на крају првог класификационог периода
2.Анализа владања на крају првог класификационог периода
3.Анализа рада одељењских старешина
4.Успех ученика на иницијалном тестирању и евидентирање ученика
за допунску наставу
1.Утврђивање чињеница о реализацији фонда часова свих облика
ОВрада на крају првог полугодишта
2.Анализа успеха на крају првог полугодишта
3.Анализа владања на крају првог полугодишта
4.Предлози ИОПа 1 за ученике и њихови пердагошки профили
5.Анализа остварености школског програна
6.Припреме за организацију припремне наставе за завршни испит
1.Оцена реализације фонда часова програмских садржаја и задатака
2.Припреме за реализацију Пробног завршног испита
3.Показатељи о успеху на крају другог тромесечј
4.Показатељи о владању на крају другог тромесечја
5.Пробни завршни испит

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Носиоци
активности
Директор школе;
Стручна служба;
Одељењске
старешине;
Сви предавачи
Директор школе;
Стручна служба;
Одељењске
старешине;
Сви предавачи
Директор школе;
Стручна служба;
Одељењске
старешине;
Сви предавачи

Докази

Записник

Записник

Записник
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Време
реализације

Јун

Јул

Носиоци
активности

Активности
1.Разматрање чињеница о остварености фонда часова, програмских
садржаја , циљева и задатака на крају наставне године
2.Утврђивање успеха ученика на крају другог полугодишта
3,Утврђивање владања ученика на крају другог полугодишта
4.Предлози ученика за Посебне дипломе
5.Предлози ученика добитника Вукове дипломе
6.Предлози за Ученика генерације; Тасовца ; Спортисту генерације

Директор школе;
Стручна служба;
Одељењске
старешине;
Сви предавачи у
8.разреду
Директор школе;
Стручна служба;
Одељењске
старешине;
Сви предавачи у
8.разреду

1.Припреме,реализација и анализа Завршног испита и уписа у
средње школе

Докази

Записник

Записник
Резултати
завршног
испита
Упис у средње
школе

9.1.3 План рада стручног већа за области предмета
Стручна већа се баве искључиво стручним питањима из појединих наставних области и реализују следеће
задатке:
доносе план рада већа и врше избор председника већа,
утврђују методологију планирања,
разрађују стандарде постигнућа у својој обласи и старају се за њихово остваривање,
врше избор дидактичког материјала и средстава за рад,
врше избор уџбеника и приручника,
врше избор и распоред наставног градива,
врше поделу часова по предметима,
анализирају успех у својој области и заузимају ставове и уједначавају критеријуме,
врше избор стручне литературе и дечје штампе и предлажу претплату ученика на исту и
планирају стручно усавршавање и држање практичних огледних часова.

9.1.3.1 План рада стручног већа за области предмета разредне наставе
Време
реализације

Садржај рада
Упознавање са планом Дечијег савеза
Анализа глобалних и оперативних планова рада редовне,
допунске, додатне наставе и слободних активности,
обавезних, факултативних и изборних предмета и писање
избештаја одељенске заједнице и допунске и додатне наставе
Утврђивање распореда писмених проверавања и контролних
вежби
Календар УНИЦЕФ-а датума које ће у школи бити обележени
Краће упознавање са условима живота и рада ученика 1.
разреда
Анализа потреба логопедских корекција
Тема – Критеријум оцењивања
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају шрвог
тромесечја
Евидентирање ученика за допунску наставу
Припреме за организовање рекреативне наставе и екскурзија
ученика другог, трећег и четвртог разреда
Анализа физичких и функционалних способности ученика
Договор о организацији прославе Нове године
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта
Описно оцењивање ученика у првом разреду
Разматрање разлога заостајања ученика у раду и договор о
начину отклањања проблема

Извршиоци
Руководиоци Дечијег савеза
Руководилац актива и руководиоци
одељенских већа

Септембар
Руководилац актива и руководиоци
одељенских већа
Руководилац актива и руководиоци
одељенских већа
Стручни сарадници школе
Октобар

Логопед
Педагог
Руководиоци одељенског већа
Чланови актива

Новембар

Јануар

Директор, руководилац актива
Чланови актива
Чланови актива
Руководилац Стручног већа за физичко
васпитање
Стручни актив за развој школског програма
Руководилаз актива, педагог и социолог

Договор о организовању прославе школске славе Светог Саве
и прослава 190 година постојаља школе

Чланови актива, директор

Договор о тестирању ученика од првог разреда из српског
језика и математике

Чланови актива и стручнаслужба школе

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш
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Анализа рада одељењских заједница и активности ученика у
секцијама
Договор о организовању Пролећног маскенбала
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег
класификационог периода
Подела задужења за израду Школског програма и тестирања
ученика четвртог разреда
Евидентирање ученика за допунску наставу
Осврт на успех ученика на школском и општинском
такмичењу из математике
Анализа тестирања ученика из математике и српског језика, с
посебним освртом на четврти разред
Реализација наставе у природи и излета, спортског дана
Анализа коришћења наставних средстава
Избор руководиоца Актива учитеља
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају наставне
године
Анализа рада Одељењских већа од 1. до 4. разреда и
реализација плана и програма
Анализа рада Актива учитеља и усвајање програма рада за
следећу школску годину
Предлог радних листа за следећу школску годину

Руководиоци одељенских већа
Руководилац актива
Руководилац актива
Април

Чланови актива и стручнаслужба школе
Руководиоци одељенских већа
Одељењско веће 3. и 4. разреда
Руководиоци одељенских већа

Јун

Чланови актива
Руководиоци одељенских већа
Чланови актива
Руководиоци одељенских већа
Руководиоци одељенских већа
Руководилац актива
Руководилац актива

9.1.3.2 План рада стручног већа за области предмета српског језика и друштвених наука
Остваренисадржаји/активности

1

2

3

4

Договар о изради глобалних иоперативних планова рада и
подели часова;
Повезивања знања из српскогјезика са знањем из
других области и ваншколских
искустава ученика;
Корелација као важан фактор у планирању;
Анализа рада Већа у прошлој шк.години;
Размена искустава у изради ИОП-а ученика;
Формулисање анкете за изборученика за секције у
оквиру српског језика
Договор о организацији додатне, допунске
припремне наставе;
Подела задужења везано за осмишљавање приредбе за Дан
школе, Светог Саву;
Планирање рада секције које Веће организује (новинарска,
литерарна, рeцитаторска...) с тенденцијом унапређивања и
осавремењивања рада; важне су ваннаставне активности за
мотивацију ученика;
Договор о реализацији писмених задатака,
вежби,контролнихзадатака,формирање збирки у
библиотеци;
Током читаве школске године пратити литерарне конкурсе
и учествовати на њима;
Планирање реализације часова српског језика у школској
библиотеци уз помоћ школске библиотекарке;
Планирање угледних часова за ову школску годину;
Обогаћивање збирке презентација са часова српског језика
и прављење збирке угледних часова;
Индивидуализацијаидифренцирана настава на часовима
српског језика.
Планирање активности везаних за обележавање Дана
школе (литерарни конкурс, организација квиза знања из
историје језика и општекултуре (ученици седмог иосмог
разреда)...);
Утврђивање критеријума заизборученика за
додатнунаставу(идентификацијадаровитих ученика,
могућност ИОПа 3);
Осмишљавање допунске наставе и идентификација
ученика за допунску наставу,
разговор о могућности израде ИОПа 3;
Обележавање Месеца књиге;
Договориоактивностимавезаним за хоризонтану
евалуацију часова српског језика; избор параметара за
праћење;
Анализа и избор понуђених семинара
Реализација стручне теме по избору наставника.
Припреме за обележавање Школске славе -Светог
Саве;Интензивна припрема ученика за такмичење;

Времереализације

Носиоци
реализације

Начинрада

Место

август

сви
члановиВећа

договор

школа

септембар

сви чланови
Већа

договор,
анкета
ученика

школа

Октобар новембар

Сви чланови
Већа

Договор,
излагање,
презентације,
анкете
ученика

школа

Децембар јануар

Сви чланови
Већа

Договор

школа
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5

6

7

Приказ стручне литературе по избору чланова Стручног
већа;
Анализа редовног и континуираног оцењивања ученика
Договор око припреме ученика за такмичење: организација
школског такмичења, књижевна олимпијада ирецитатора;
Обележавање Дана матерњег језика;
квиз за ученике осмог разреда;
Анализа праћених параметараиз области хоризоталне
евалуације;
Самовредновање у планирању и препремању наставника –
анкета, анализа, разговор.
Осмишљавање рада на припремној настави за Завршни
испит
Стручна тема: Представљање семинара, уџбеника, прикази
стручне литературе...
Анализапостигнутихрезултата на
такмичењима,конкурсима, смотрама;
Организацијапесничког дружења у школској библиотеци
или одлазак у позориште.
Израда извештаја о раду Стручног већа;
Договор о подели часова за следећу школску
годинуипланирање рада;
Анализа постигнутог у школској 2019/2020.

фебруар - март

сви чланови
Већа

Договор,
презентација,
израдапаноа,
приредба
поводом
Дана
матерњег
језика

април – мај

сви чланови
Већа

договор,
излагање

школа

јун

сви чланови
Већа

договор,
излагање,
прикупљање
материјала

школа

школа

9.1.3.3. План рада стручног већа за области предмета страних језика
Активности
Анализа резултата иницијалних тестова
Европски дан језика
Учешће на конкурсу
Посета изложби у организацији
Француског института
Припрема и израда писаних провера за
школску 2019/20.
Посета културним центрима
Посета изложби Француски споменици
Угледни час
Такмичење у организацији НЕЛТА
Радионица у четвртом разреду у циљу
промоције француског језика
-Aнализа остварености плана и
програма по разредима у првом
полугодишту
-Анализа часова одржаних у оквиру
тематских недеља
-Семинари и стручна усавршавања
Угледни час
-Школска такмичења
Посета сајму енглеских књига и
порцелана у организацији EnglishBook
Угледни час
Рад са студентима у оквиру методичке
праксе
-Анализа часова одржаних
у оквиру тематских недеља
-Анализа рада у школској 2019- 20. год.
-Извештај на седници НВ
-Писање планова рада за наредну
школску годину

Носиоци
Наставници страних језика
Наставници страних језика
+ ученици
Наставници страних језика
+ ученици
Наставници страних језика
Наставници страних језика
са ученицима
Драгана Симић
Милена Јовановић
Андријана Симоновић
Милена Јовановић

Наставници страних језика
Наставници страних језика
са ученицима
Наставници страних језика
Бојана Илић
Наставници страних језика
у осмом разреду
Наставници енглеског
језика са ученицима

Време
септембар

октобар
новембар

децембар

јануар

У току првог
полугодишта
фебруар

Инструментипраћења
Записник Стручног већа
Радови ученика
Фотографије, списак ученика
Записник Стручног већа
Фотографије
Записник Стручног већа
Фотографије
Евалуациони листови
Записник са посета часовима
Потврда о учешћу
Извештај
Записник Стручног већа
Записник Стручног већа
Извештај са такмичења
Сертификати, потврде
Евалуациони листови
Извештај са такмичења
Записник Стручног већа

март

Фотографије

Ивана Стевановић
или Андријана Симоновић
Милена Јовановић

април

Фотографије
Евалуациони листови
Записник са посета часовима
Уверење са Филозофског факултета
Организовање такмичења у спелингу

Наставници страних језика

мај

Записник Стручног већа

јун

Записник Стручног и Наставничког
већа

Наставници страних језика
Координатор Стручног
већа
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9.1.3.4. План рада стручног већа за области предмета природних наука
Носиоци
активности

Опис активности
Предлог избора координатора,заменика
координатора,записничара за школску
2019/2020.год.
Предлог расподеле часова за школску 2019/2020.год
Анализа опремљености дидактичко- техничким
средствима; Планирање стручног усавршавања
(семинари, јавни часови, угледни/огледни часови...)
Стручна дискусија о завршном испиту(задаци,
успех, пролазности); Договор о спровођењу
иницијалних тестова; Договор о плану и распореду
писмених задатака и објективном проверавању
знања; Договор око организације рада у секцијама,
додатној и допунској настави и избору тематских
садржаја; Договор о изради и усаглачавању
глобалних,месечних планова и припрема за час;
Предлог тема за Тематско планитање у току
школске године, полугодишта, договор о
реализацији Сачинити годишњи и месечни план
тематских дана и часова; Предлози активности
поводом обележавања Дана Учитеља Тасе
Доношење оперативног плана рада Стручног
већа,усклађивање са сугестијама педагога,директора
школе; Успоставити међупредметну сарадњу код
активности везаних за конкурсе,
такмичења,фестивале;Планирање посете
манифестацији промоције науке
Усклађивање критеријума оцењивања и
утврђивање минимума знања и усвојености
градива;правилник о оцењивању ученика у
основном образовању и васпитању ("сл. гласник
рс", бр. 67/2013) и правилнико оцењивању ученика
у основном образовању и васпитању ("сл. гласник
рс", бр. 34/2019)
Договор о начину информисања родитеља о
захтевима у оквиру наставних предмета
Писање пројеката и конкурисање на државном и
међународном нивоу
Припреме за реализацију -одржавање тематске
недеље
Анализа реализације наставног програма и
ваннаставних активности и успеха ученика на крају
класификационог периода
Идентификовање ученика са којима се спроводи
индивидуализовани облик наставе и израда ИОП-2
по потреби
Анализа реализације наставног плана и програма
Анализа успеха и дисциплине ученика из наставних
предмета актива
Упознати ученике са начинима коришћења ИКТ у
учењу (упознати их са алатима, сајтовима)
Договор о стручном усавршавању током распуста и
размена искуства са наставницима истих струка у
другим школама; Организација школских
такмичења; Договор о припреми за општинска
такмичења; Анализа реализације наставног плана и
програма;Анализа успеха и дисциплине ученика из
појединих предмета;Анализа рада допунске и
додатне наставе и предлог мера за побољшање
квалитета рада и превазилажења евентуалних
проблема;Анализа одржаних угледних часова у
првом полугодишту;Успоставити међупредметну
сарадњу код активности везаних за конкурсе,
такмичења ; Саставити збирке за вежбање за
ученике који раде по ИОПу2 ,(у састављању
задатака могућа помоћ наставницима су књиге
појединих издавача )

Време
реализације

Сви чланови
већа

Сви чланови
већа,педагог
школе,дирек
тор

Сви чланови
већа,педагог

Август/
септембар

октобар

Сви чланови
већа,педагог,
директор

новембар

Сви чланови
већа,педагог

Децембар/
јануар

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Начин реализације
Преглед семинара по каталогу за нову
школску годину,израда личних планова
стручног усавршавања у установи и ван
ње,преглед постојећих наставних
средстава и формирање листе наставних
средстава које је пожељно набавити;
Анализа постигнутих резултата ЗИ,по
преметима,спецификација по областима
предмета и стандардима,исходима;
Распоред иницијалних тестова по радним
недељама IX месеца,израда иницијалних
тестова са пропратном документацијом:
шта које питање мери,ниво задатка и
стандард,исход,начин бодовања;
Сачињени глобални,месечни планова,уз
корелацију наставних садржаја и
повезаност градива; Распоред писмених
провера у I полугодишту; Утврђивање и
избор наставних садржаја најпогоднијих
за остваривање корелације наставног
градива.Тематске недеље реализовати по
сачињеном плануДани Учитеља Тасе,
манифестација која укључује све ученике
виших разреда;Сачињен годишњи план
рада СВ; Бањско научно лето 2019
Посета - Ноћ истраживача
Примена постојећих правилника о
оцењивању ученика у основној школи
Термини отворених врата истакнути на
огласниј табли школе и на школском
сајту
Реализују наставници и ученици у току
године ,различити садржаји

Тематска недеља-Нови век,7.разред
Тематска недеља-савремено доба,8.разред
Утврдити реализовани број часова и
праћење наставних програма
редовне,додатне,допунске
наставе,слободних активности .
Идентификоване ученике превести на
ИОП-2 уз сугестије и релевантност свих
битних чинилаца
Анализа записника,извештаја са
одељењских већа,предузимање
мера:појачати индивидуални приступ и
похађање допунске наставе
Часови редовне,додатне
наставе,слободних активности
Учешће на семинарима,размена искустава
са похађаних семинара са колегама
Распоред одржавања школских
такмичења
Припреме ,појачан додатни рад са
ученицима учесницима такмичења
Анализа извештаја са одељењских већа
Предузимање мера за побољшљње
квалитета рада,превазилажење проблема
Присуство часовима,аргументована
дискусија,евалуациони листови
Учешће на различитим конкурсима и
изложбама
Збирка питања и задатака прилагођена
појединачно ученицима који раде по
ИОП-у
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Носиоци
активности

Опис активности
Организација учешћа на такмичењима
Одабир уџбеника за наредну школску годину
Припреме за припремну наставу ученика 8.разреда
Извештај са општинских такмичења
Припрема и учешће на градским такмичењима
Припремеза одржавање тематске недеље

Анализа реализације наставног плана и програма
Анализа успеха и дисциплине ученика из појединих
предмета
Организовање и вођење припремне
наставе за полагање матурског испита
Припреме и реализација пробног завршног испита
Припреме за учешће на научном фестивалу наше
школе
Стручнепосете ( факултет, изложбе, трибине,
радионице, природна и културнадобра)током
године
Анализа резултата такмичења и предлози за похвале
и награде ученика
Анализа резултата пробног Завршног испита
Припреме за учешће на научном фестивалу
Презентација са фестивала на СВ или Наст.већу
Анализа и извештај о реализацији
наставног плана и програма и достигнућа ученика
Анализа успеха и дисциплине ученика из појединих
предмета
Организација припремне наставе за полагање
поправних испита
Анализа одржаних угледних часова у другом
полугодишту
Могуће иновације у раду у наредној школској
години
Предлог рада за наредну годину
Евалуација стручног усавршавања у текућој
години и предлог програма усавршавања за наредну
годину
Сарадња са наставницима разредне наставе

Сви чланови
већа,педагог,
Директор

Сви чланови
већа,педагог,
директор

Сви чланови
већа,педагог,
директор

Сви чланови
већа,педагог,
директор
Сви чланови
већа,педагог,
директор

Време
реализације
Фебруар/
март

Начин реализације
Организовати учешће и реализацију
општинских такмичења
Одабрати уџбенике за следећу школску
годину
Сачинити извештај о постигнутим
резултатима на општинским
такмичењима Припремати ученике за
виши ниво такмичења
Тематска недеља-Средњи век,6.разред
Тематска недеља-Стари век,5.разред
Утврдити реализовани број часова и
праћење наставних програма
редовне,додатне,допунске
наставе,слободних активности
Анализа извештаја са одељењских већа
Распоред одржавања припремне
наставе,реализација на недељном нивоу
Организација и реализација пробног ЗИ
МИНТ фестивал
Група заинтересованих ученика или
организовано за један разред реализовати
током године
Предлози похвала ,наград ан на основу
постигнутих резултата на такмичењима
Резултате ЗИ представити Наставничком
већу,родитељима,ученицима
Наук није баук
Презентација
Извештај о реализацији наставног плана и
програма

Април

Мај

Анализа извештаја са седница
одељењских већа
Појачана припремна настава
Присуство часовима,аргументована
дискусија,
евалуациони листови

Јун

Август

Предлози поделе часова за наредну
школску годину
Лични извештаји о стручном
усавршавању
Састанак са учитељима,сарадња и
информисање о ученицима будућег петог
разреда

9.1.3.5. План рада стручног већа за области предмета вештина
САДРЖАЈ РАДА
Припреме за пријем првака
Анализа Програма рада
Аудиција за хор и оркестар
Расподела термина за рад секција и укључивање
ученика у секције
Анализа програма плана атлетике
Огледни час ликовне културе
Анализа успеха ученика изфизичког васпитања на
крају тромесечја и доношење мера за побољшање
Огледни час из музичке културе
Ликовни конкурси
Новогодишњи програми
Анализа рада и успеха на крају I полугођа
Планирање посете музичким дешавањима у II
полугођу
Дан Светог Саве - Свечана академија
Првенство школе у кошарци
Првенство школе у одбојци
Првенство школе у фудбалу

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
приредба
састанак
аудиција
састанак и
обавештавање
састанак
огледни час
састанак

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IX
IX
IX
IX
IX
X
XI

Сви наст. физ. културе
Наставник ликовне културе
Сви наст. физ. културе

огледни час
конкурс
приредбе
састанак
састанак

XI
током године
XII
XII
I

Наст. муз. културе
Наставник ликовне културе
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Наст. муз. културе

приредба и
изложба
турнир
турнир
турнир

I
II
IV
III

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

ИЗВРШИОЦИ
Наст. муз. културе
Сви чланови већа
Наст. муз. културе
Сви члановивећа

Наст. муз. и ликовне културе
Николић Миодраг
Горан Гејо
Николић Срђан
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Општинско такмичење хорова и оркестара
Анализа рада на крају тромесечја
Анализа успеха ученика из физичког васпитања на
крају тромесечја и доношење мера за побољшање
Предлог плана већа у следећој години
Предлог руководиоца већа
Планови и програми рада за следећу школску
годину

такмичење
састанак
састанак

IV
IV
IV

састанак
састанак
састанак

VI
VI
VIII

Наст. муз. културе
Сви чланови већа
Сви наст. физ. културе
Руководиац већа
сви чланови већа
сви чланови већа

9.1.4 План рада педагошког колегијума
Председник стручног актива за развојно планирање, председник стручног актива за развој
школског програма, представник стручних сарадника и председници стручних већа за област предмета
чине педагошки колегијум.
Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима из области:
1) планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и свих активности
установе;
2) старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и
унапређивању образовно-васпитног рада;
3) старања о остваривању Развојног плана школе;
4) организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета образовноваспитног рада у Школи и педагошке праксе и предузимања мера за унапређивање и усавршавање рада
наставника и стручних сарадника;
5) планирања и праћења стручног усавршавања запослених и спровођења поступка за стицање звања
наставника и стручних сарадника;
6) сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор Школе.
Састанци педагошког колегијума одржавају се сваке последње среде у месецу.
Садржај рада
Конституисање Педагошког колегијума
Доношење плана рада Педагошког колегијума
Разматрање предлога Акционог плана РПШ за школску
2019/20.
Планирање
мера
унаприђивања
међупредметних
компетенција и предузетништва
Утврђивање предлога плана стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника за школску 2019/20.
Разматрање предлога плана самовредновања за школску
2019/20.годину
Упознавање и примена новог Правилника о стандардима
квалитета рада установе
Анализа процеса Инклузивног образовања у нашој школи
Усвајање ИОП-а за ученике са израженим сметњама у
развоју; Праћење стручног усавршавања запослених
Остваривање Школског програма
Педагошко-инструктивни рад;
унапређивање
квалитета образовно-васпитног рада

Време

Праћење реализације плана стручног усавршавања
наставника
Унапређење сарадње школе са социјалним партнерима
Вредновање ИОП-а;праћење мера додатне подршке деци
са сметњама у развоју и тешкоћа у учењу

IV

Разматрање Акционог плана на основу самовредновања
области
ПРОГРАМИРАЊЕ,
ПЛАНИРАЊЕ
И
ИЗВЕШТАВАЊЕ
Анализа реализације плана стручног усавршавања
наставника
Анализа реализације
Акционог плана за РПШ
2019/2020.године
Анализа педагошко-инструктивног рада за школску 2019/
2020.
Извештај о реализацији пројекта и посебних програма

VI

IX

XI

XII

Место
Школа

Школа

Школа

Школа

Школа

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Начин рада
Размена,
анализирање,
планирање,
одлучивање

Стручна
размена,
извештавање,
анализирање,
предлагање
Презентација,
информисање,
анализа, саветовање
Праћење,
извештавање,
мапирање, анализа,
информисање
презентација
Извештавање
информисање
презентација

Носиоци
директор
Психолог
Координатор
ТМКП
Координатор
Тима за ПР
Координатор
Тима
за
самовредновање
Директор
Психолог
Координатор
Тима за ПР
Педагог
Психолог
Руководиоци
стр.већа
Координатор
Тима за ПР
Директор
Координатор
Тима
за
самовредновање
Психолог
Координатор
Тима за ПР
Координатор
САРП
Педагог
Директор
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9.1.5 План рада стручног актива за развојно планирање
Опис активности (план)

Носиоци активности

Време реализације

Извори доказа

Израда ШРП за 4.годишњи
период,презентација Наставничком
већу и Савету родитеља

Тим за ШРП

Август –септембар
2019

Записник са седнице
наставничког већа и савета
родитеља,штампани примерци
ШРП

Анализа планова наставних и
ваннаставних
активности,планираних тематских
недеља ,планираних
огледних/угледних часова и
иницијалних тестова
Анализа степена искоришћености
постојећих и набавка нових
наставних
средстава,конкурси,пројекти
Анализа анкетитања ученика о
формирању нових секција,учешће
у новим пројектима,помоћ
ученицима из осетљивих
група,подршка ученицима који
раде по ИОПу(1,2,3)
Анализа учешће родитеља у
активностима школе(спортска
такмичења,Професионална
оријентација,инклузија,завршни
испит)
Анализа плана пропагирања
здравих стилова живота међу
ученицима предавањима
стручњака
Анализа успешности стварања
бољег система информисања
ученика стварањем блогова и
фејсбук страна
Анализа остварености плана о
похвалама и наградама најбољим
ученицима за постигнућа на
конкурсима и такмичењима

Тим за ШРП.Педагошки
колегијум,стручна
већа,одељенска већа,стручна
служба,

Септембар-октобар
2019

Планови,извештаји стручних
већа и тимова,записник
Педагошког колегијума

Тим за ШРП,стручна служба

Октобар/новембар и
током шк.године 2019

Извештај тима за ШРП

Стручна
служба,наставници,СТИО
тим,тим за ШРП

Октобар -мај

Извештај СТИО тима,извештај
тима за школски
програм,извештаји стучних
сарадника

Родитељи,наставници,тимови
,тим за ШРП

Током године

Извештаји тимова

Стручна већа природних
наука,физичке
културе,одељенске
старешине,стручна служба
Наставници,одељенска
већа,тим за ШРП

Током године

Извештаји тимова,одељенских
већа
Преглед блогова,фејсбук страна

Педагошки колегијум,тим за
ШРП

Током године,на крају
првог полугодишта и
на крају школске
године
Крај школске
године,мај-јун

Праћење остварености плана и
програма професионалне
оријентације ученика
Анализа стања безбедности
ученика у школи,ван школе и на
интернету
-ненасилно решавање конфликтних
ситуација
-Анализа тима за медијацију и
деловања ученичког парламента
Анализа квалитета међуљудски
односа у школи,заједничко учешће
у активностима(спортске
игре),конкурсима,пројектима
Анализа стручног усавршавања у
установи и ван
установе,евидентирање
унапређених компетенција

Тим за ПО,тим за ШРП

Мај-јун

Тим за безбедност,тим за
ШРП

Полугодиште,
Јун-јул

Извештај тима за
ПО,анкетирање
ученика,родитеља
Извештај тима за безбедност

Тим за ШРП

Током године

Извештај самовредновања

Тим за стручно
усавршавање,тим за ШРП

На полугодишту
Јун-јул 2019

Извештај тима за стручно
усавршавање

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Извештај тим за такмичења
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9.1.6 План рада стручног актива за развој школског програма
Садржај активности

Време

Начин

Место

Носиоци

Конституисање актива

Септембар

Договарање

школа

координатор

План Стручног актива

септембар

Израда плана

школа

координатор

Праћење остваривања Школског
програма

квартално

Презентација на
ПК
Саветовање,
координација и
корелација

школа

координатор,
руководиоци
стручних већа

школа

координатор и
психолог

школа

координатор и ПП

школа

координатор

Педагошко-инструктивни рад са
наставницима у циљу усклађивања
оперативних планова рада са ШП
Педагошко-инструктивни рад са
новим члановима колектива у вези
ШП
Учешће представника Стручног
актива у раду Педагошког
колегијума
Праћење потреба ученика,
родитеља и локалне заједнице;
анализа ресурса школе
Самовредновање Школског
програма

континуирано
континуирано, по
потреби

Информисање
инструктажа

У складу са
динамиком рада
ПК

Састанци ПК,
информисање,
договор
Мониторинг,
анкетирање,
размена

континуирано
Фебруар

Разматрање потреба за израдом
анекса Школског програма
Анекс 3 ШП

периодично,
по потреби
Јун,август

Анализа школског програма и
годишњих планова.
Примери добре праксе
Самоевалуација Стручног актива и
израда извештаја Актива

јун

август

школа

Анкета, увид,
анализа

школа

Анализа анкета,
размена
Израда Анекса 3
ШП за 3., 7.
разред и 8.
разред (3
предмета)

школа

Координатор и
чланови Актива, тим
за самовредновање
Тим за
самовредновање,
САРШП
Координатор
Чланови Актива

школа

Чланови Актива

Размена искуства

школа

Чланови актива

Анализа,
Извештавање

школа

координатор

9.1.7 План рада свих тимова у школи (сходно статуту установе)
9.1.7.1 План стручног тима за инклузивно образовање
Активност

Носиоци

Начин праћења

Време

Евалуација рада тима за протеклу школску годину,
евалуација отсварености плана и израда извештаја
Доношење плана рада СТИО, подела обавеза и
задужења за текућу школску годину

СТИО
Извештавање
СТИО

Евиденција са састанка,
извештај
Евиденција са састанка, план
рада

Август, септембар

Идентификација ученика којима је потребна додатна
подршка ( индивидуализација, ИОП-прилагођени,
измењени ) или ученика код којих је престала потреба
за додатном подршком
Информисање Педагошког колегијума о акционом
плана СТИО, и ученицима којима је потребна додатна
подршка или престаје потреба за додатном подршком
Информисање Наствничког већа о акционом плану
СТИО за текућу школску годину
Информисање Савета родитеља и ШО о акционом
плнау СТИО за текућу школску годину

СТИО
Одељенске
старешине

Септембар
Током године

СТИО

Педагошка документација,
опсревација, непосредан
увид, педагошки досије
ученика, посета часовима,
Евиденција, извештај, ИПП

СТИО

Евиденција, извештај

Септембар

директор
Радмила Крстић

Евиденција, извештај

Септембар

Унапређење инклузивног образовања кроз подршку
спровођења мера Интерресорне комисије Града Ниша

Отворени клуб
Друштво за развој
деце и младих
Тим за
самовреднов-ање

Евиденција, извештај

Октобар

Чек листа, анкета, извештај

Октобар-новембар

Процена имплементације активности инклузивног
образовања у школи

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Август, септембар

Септембар
Током године
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Активност

Носиоци

Начин праћења

Време

Унапређивање квалитета рада партиципацијом у
СТИО, Тим за
Евиденција са састанка,
Током године
процесу развојног планирања и развоју школских
развој школског
извештај
програма
програма
Иницирање и организовање антидискиминаторних
Тим за заштиту
Евиденција са састанка,
Током године
активности, јачање толеранције и поштовање
извештај
различитости
Идентификовање конкретних потреба школе-ученика којима је потребна додатна подршка
Анализа тренутне ситуације, идентификовање
ученика којима је потребна додатна подршка ,ученика
који понављају разред, имају тешкоћа у учењу,
инвалидитет или показују таленат
Формирање базе података:
-број деце са сметњама у развоју
-број надарене деце
-број маргинализоване деце
-Редовно ажурирање базе
Пружање помоћи и учешће у изради педагошког
профила ученика
Покретање предлога за утврђивање права на ИОП,
подношење предлога и успостављање сарадње са ИРК
Формирање тимова за пружање додатне подршке и
учешће у изради ИОП-а
Праћење примене ИОП-а, вредновање и измена

СТИО
Одељенске
старешине

Педагошка документација,
опсревација, непосредан
увид, педагошки досије
ученика, посета часовима,
База података, евиденција,
евиденција о ученицима

Септембар
Током године

Током године

СТИО

Евиденција, извештај,
педагошки профил
Евиденција, извештај

СТИО, Директор

Евиденција, извештај

Током године

СТИО

Евиденција, извештај

Током године

СТИО

СТИО

Септембар,
октобар,
Током године

Током године

Сарадња са родитељима и ЛЗ
Упознавање родитеља са правилником о додатној
подршци
Иницирање сарадње са институцијама из ЛЗ,
заједничка предавања, размена искуства (Отворени
клуб)

Разредне
старешине

Евиденција, извештај

Током године

Социолог Весна
Младеновић

Евиденција, извештај

Током године

СТИО

извештај

Током године

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

СТИО, Наставници

Евиденције, извештаји,
педагошки досије

Током године

Едукација ученика о сузбијању предрасуда о ИОПима
-кроз обавезне изборне предмете
-кроз ваннаставних активности
-путем пројектних школских активности
-реализацијом радионица

Одељенске
старешине

Евиденције, извештаји,
педагошки досије

Током године

СТИО, Спољни
сарадници

Фотографије, продукти,
чланак на сајту Евиденција,
извештај

Током године

СТИО,
Руководиоци
Евиденција, извештај
тимова и стручних
већа
СТИО,
Заједнички састанак СТИО са другим тимовима,
Руководиоци
анализа стања у школи, дефинисање приоритета,
Евиденција, извештај
тимова и стручних
маркирање слабости
већа
СТИО
Заједничка израда начина евалуације инклузивног
Евиденција, извештај,
Тим за
образовања
инструменти евалуације
самовреднов-ање
ЕВАЛУАЦИЈА И САМОЕВАЛУАЦИЈА
Анализа рада тима и реализације програма,
СТИО
Извештаји, евиденције
вредновање резултата рада
Рад на педагошкој документацији за ученике који
Планови наставника,
раде по ИОП-у,прикупљање ИОП-а у штампаној и
продукти,
педагошки досије
електронској верзији/Анализана писаних ИОП-а
СТИО
и портфолио ученика,
-Праћење реализације планираних ИОП и
опсревације
предлагање мера за уклањање потешкоћа
Планови наставника,
Анализана предовања и постигнућа ученика који раде
Одељенске
продукти, педагошки досије
по ИОП-у,евалуација
старешине,
и портфолио ученика,
-Достављање извештаја СТИО
Стручна већа
опсревације

Током године

Сарадња са наставницима и другим тимовима
Интерна едукација запослених о : индивидуализацији,
ИОП-у са прописаним и измењеним стандардима,
упућивање на стручну литературу

Организовање додатних едукација у сарадњи са
спољним сарадницима ( логопед, дефектолог,
социјални радник, педијатар )
Одржавање састанака са другим школским тимовима
и стручним већима
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Активност

Носиоци

Начин праћења

Време

СТИО, Тим за
додатну подршку

Планови наставника,
продукти, педагошки досије
и портфолио ученика,
опсревације

Децембар, јануар

Анализа напредовања ученикакоји раде поИОП-уи
разменауспешнихстратегија,метода и техника рада

Одељенскестареши
не,
Предметнинаставн
ици, СТИО

Планови наставника,
продукти, педагошки досије
и портфолио ученика,
опсревације

Новембар

Анализа рада тима, анализа остварености акционог
плана и предлози за даљи рад

СТИО

Евалуација, извештај,
евиденција

Рад тимова за додатнуобразовнуподршку
Ученикуна креирањуИОП-а:
анализапостигнућаученика
ревизијастарихИОП-аилиписањеновихИОП-а

9.1.7.2План Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Активност
Формирање тима,избор координатора,израда Плана рада
тима
Упознавање и анализа нових правилника:
Правилника поступања установе у случају сумње или
утврђеног дискриминативног понашања и вређања угледа,
части или достојанстава личности
Правилника о обављању друштвено-корисног рада, односно
хуманитарног рада;
Програма заштите од дискриминације,
насиља,злостављања и занемаривања-упознавање и анализа

Носиоци
Координатор,
чланови
тима,директор,
секретар

Формирање Вршњачког тима Упознавање са активностима
планираним за школску 2019/20.год.
Састанак координатора тима са представницима ПУ
Остварене обуке у превенцији насиља,злостављања и
занемаривања и потребе даљег усавршавања,извештаји са
одржаних састанака на локалном нивоу

Координатор,Сарадн
ици ПУ , школски
полицајци са ШУ
координатор

Дечја права
Реализација активности планираних у оквиру Дечје недеље(Еколошка журка, дечји шкраб, Хуманитарни концерт ..)

ВТ
ВТ,

Спортска недеља-планирање и реализација предвиђених
активности-фер плеј навијање на спортским такмичењима
Разврставање насиља по нивоима
Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава
трговине људима
Остваривање обуке
Основе безбедности ,
представника ПУ у 1,4.и 6.раз.
Едукативна предавања на теме : Ненасилне комуникације,
електронског насиља, конвенције о правима деце,
вршњачког насиља, превенцију злоупотребе ПАС...

Координатор,
наставници физичког
васпит.,

Извештај о раду тима за период од септембар, 2019.до
јануар 2020.год.
Електронско насиље
Безбедност на интернету

Оснаживање спољашње мреже (СЗМ)

Анализа,извештавање
Организовање
семинара,трибина,сарад
ња и размена искустава
са умреженим школама
Форумовање
Журка у школском
дворишту
Дечији шкраб
Концерт
Планирање, презентација
пано

Време

Септембар

Септембар
Септембар

Октобар
Октобар
Октобар

Новембар

презентација

децембар

Чланови Тима ,
координатор и
психолог
Чланови тима ,
Црвени крст, ПУ,
ОптимУм
Институт за јавно
здравље, Удружење
младих
Координатор

Реализација циклуса
радионица и предавања
на различите теме
Реализација предавања

По плану
донетом на
нивоу града
У зависности
од плана
донетог на
нивоу града

Припрема извештаја

Директор,
представници
ПУ,чланови тима

Предавање за одељењске
старешине-припремити
закључке за родитељски
састанак
Анализа,дискусија

Јануар,
фебрауар
Јануар,
фебрауар

УЗМ, СЗМ-редослед у поступању
Интервенције према нивоима злостављања и занемаривања
и редослед поступања у интервенцији

Начин
Планирање,анализа
Разматрање и анализа
новог Правилника
Презентација програма
заштите на свим
нивоима/наставници,оде
љењска
заједница,ученички
парламент,стручни
органи,тела и
тимови,родитељски
састанци, родитељииндивидуално и групно
Спискови ученика
Предлог плана рада ВТ

Педагог,
директор,чланови
тима,школски
полицајац
Директор,
Координатор,
Чланови тима

Презентација,анализа
евидентираних облика
насиља и планирање
интервенција
Сарадња са, Центром за
социјални рад , МУП-ом,
Црвеним крстом,
Клиничким центром
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Активност

Носиоци

Израда едукативних паноа за ученике, запослене у школи
и родитеље у вези насиља у циљу информисања свих
учесника
Увођење кодекса понашања у спортске
активности,дефинисање критеријума и правила фер плеја

Чл. УП, ВТ

Спортска недеља-Спортом против насиља-турнир-умрежене
школе

наставници
физ.
васпитања, школски
полицајац
Кординатор,

Понашаље ученика на излетима и екскурзијамаи последице
прекршаја правила
Документација, анализа и извештавање

наставници физичког
васпитања

Координатор,
педагог
Педагог,психолог,
директор,чланови
тима,представници
ЦСР
Координатор,
чланови
тима,директор

Анализа рада тима,број васпитно-дисциплинских
поступака,предузете мере,сарадња са ЦСР
Извештај о раду
тима за школску 2019/2020.год.

Начин

Време

Припрема материјала ,
израда паноа,
хол школе
Консултација,формирањ
е правила и упознавање
ученика
Утакмица/фудбал,кошар
ка/

Март

организовање тематских
трибина за родитеље и
ученике
Извештај

Мај

Консултација,анализа
предлози

Јун

Извештај

Јун,август

Март
Април

Мај

9.1.7.3Тим за самовредновање рада школе
Активности
- Конституисање тима,
договор о раду, подела
задужења

Место
Школа

Начин
Консултације, размена

Носиоци
Директор,
чланови тима

- Заједнички састанак са
САРП и ТОКом

Школа

-Упознавање и анализа новог
Правилника о стандардима
квалитета рада установе
- Израда плана
самовредновања за школску
2019/2020.
-Предлог области за
самовредновање у школској
2019/20.години
- Припрема инструмената за
самовредновање у области
ПРОГРАМИРАЊЕ,
ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВЕШТАВАЊЕ
- Спровођење процеса
самовредновања у области
ПРОГРАМИРАЊЕ,
ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВЕШТАВАЊЕ

Школа

Разматрање акционог плана РПШ,
извештаја самовредновања из
протеклог периода
Разматрање и анализа новог
Правилника

Директор, координатор
Тима и координатор
САРП и ТОКа
Педагог , координатор

Школа

Договарање, планирање

Чланови Тима

школа

Договарање, планирање

Чланови Тима

Новембар,
децембар

Школа

Анализирање постављених задатака
Тима и постојећих
инструмената,поређење, комбиновање,
осмишљавање

Чланови Тима, педагог

новембар
Децембар

Школа

Обезбеђивање извора информација,
анкетирање, прикупљање података
анализирање стања

Чланови Тима

Јануар
фебруар
Март/
април

Школа

Статистичка обрада

Школа

Интерпретација и приказ резултата

Координатор и чланови
Тима
Координатор и педагог

Школа

Презентација на органима школе

Координатор тима

мај

Школа

Размена, дефинисање, акционо
планирање

Чланови тима

јун

Школа

Анализа извештаја, планова, размена

Директор,
координатори

август

Школа

Консултације, разматрање, анализа
примењених инструмената за
самовредновање, њихов квалитет и
динамика спровођења

Чланови тима, педагпг,
директор

- Обрада добијених података
- Анализа добијених података
Извештавање о добијеним
подацима
Израда акционог плана у
области ПРОГРАМИРАЊЕ,
ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВЕШТАВАЊЕ
Заједнички састанак са САРП
Евалуација плана ...

Време
септембар
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9.1.7.4 План рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
Време
реализације

Активности / теме

Начин
реализације

Носиоци
реализације

- Усвајање Плана рада Тима – до 15.септембра.
- Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе
за школску 2019/20.
- Разматрање остваривања Школског програма школе за школску
2019/20.
- Анализа и разматрање Анекса ШРП-а за наредну школску годину
анализа,
уколико је било предлога
Септембар
дискусија,
Чланови Тима
- Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2019/20 .
сугестија
(давање сугестија)
- Анализа усклађености рада Стручних већа , Тимова и Актива
школе Педагошког колегијума.
- Праћење реализације активности на основу Акционог плана,
отклањање недостатака, утврђених од стране Комисије за Екстерну
евалуацију рада школе.
- Анализа реализациje наставе у току првог полугодишта 2019 /20
- Анализа рада Стручних већа , Тимова, Актива школе и
Педагошког колегијума у току првог полугодишта
- Праћење реализације активности на основу Акционог плана,
отклањање недостатака, утврђених од стране Комисије за Екстерну
евалуацију рада школе.
анализа,
- Анализа Извештаја о обављеном редовном годишњем
Јануар
дискусија
Чланови Тима
инспекцијском прегледу.
извештај
- Сагледавање стања осипања ученика и деловања у смислу
заджавања истих.
- Праћење примене прописа у обезбеђивању квалитета и развоја
школе.
- Анализа Извештаја о реализацији Школског развојног плана.
- Анализа Извештаја о раду директора у првом полугодишту.
- Анализа постигнућа ученика у току наставне 2019/ 2020.
- Анализа реализациje наставе
- Разматрање стручног усавршавања наставника у току школске
године и могућност стицања звања наставника и стручног
сарадника.
- Давање сугестија за даља стручна усавршавања наставника на
анализа,
основу Извештаја о сталном стручном усавршавању.
Јун
дискусија,
Чланови Тима
- Анализa остварених активности везаних за Самовредновање
сугестија
школе у току школске 2019 / 2020.
- Сагледавање стања осипања ученика и деловања у смислу
заджавања истих.
- Праћење реализације активности на основу Акционог плана,
отклањање недостатака, утврђених од стране Комисије за Екстерну
евалуацију рада школе.
- Давање смерница и сугестија за Годишњи план рада школе за
школску 2020/2021.
- Давање смерница у планирању спровођења поступка.
Самовредновања за школску 2020 / 2021.
- Разматрање Извештаја о реализацији Школског развојног плана за
анализа,
школску 2018/19.) и предлог Анекса ШРП-а за наредну школску
Август
дискусија,
годину уколико се укаже потреба.
Чланови Тима
сугестија
- Анализа Записника, Извештаја и Планова стручних већа и Актива
извештај
- Давање сугестија за стицање звања наставника и стручног
сарадника.
- Разматрање припремљености школе за наредну школску годину
- Израда извештаја о раду Тима за школску 2019 / 2020.
* Начини праћења реализације програма рада Тимa за обезбеђивање квалитета и развој установе су: извештаји, записници,
разговор, непосредан увид и инспекцијски преглед
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9.1.7.5 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Циљ

Начин
реализације

Активности

Формирање
Тима и подела
задатка
Креирање плана
рада

Представљање циља
Тима за развој
међупреднетих
Подела на подтимове

Подела
задужења у
циљу
подстицања
наставника да
креирају
наставни процес
са акцентом на
међупредметну
корелацију
Презентација
плана Тима на
Наставничком
већу

Креирање припрема
часова за сарадничку
наставу

Промоција
предузетништва
у оквиру
пројектне теме
на продајним
изложбама
Развој
компетенције за
учење

Организовање продајних
изложба

Носиоци
активности

Инструмент
праћења

Време
реализације

Дискусија

Координатор,
Чланови Тима

Записници
Законска акта

август

Заједнички
договор чланова
тима
Одржавање
угледних часова

Координатор,
Чланови Тима

Записници

август

Координатор,
Чланови Тима

Записници
Извештаји

септембар

Дефинисање
кључних
активности на
развоју
међупредметних
компетенција
Укључивање
ученика у израду
тематских
радова

Координатор,
Чланови Тима

Записник са
Наставничког већа
Записник и
извештај Тима

Октобар

Методе и технике
успешног учења

Радионицаза
ученике 5. и 6.
разреда

Педагог
Предметни
наставници

Компетенције
Решавање
проблема

Упознавање ученика са
моделима решавања
проблема
Ненасилна комуникација

Превентивне
радионице и
посредовања

Компетенција
Комуникација

Дебате
Секција говорништва
Ненасилна комуникација

Одељењске
старешине
Предметни
наставници
Стручни
сарадници
Одељењске
старешине
Предметни
наставници
Стручни
сарадници
Одељењске
старешине
Предметни
наставници
Стручни
сарадници

Операционализација
задатака Тима

Сарадња
Неговање тимског рада у
наставном процесу
Рад на пројектима

Рад са подацима
и
информацијама

Оспособљавање ученика
за коришћење различитих
извора учења
Оспособљавање ученика
да разликују релевантне
од ирелевантних податка
Оспособљавање ученика
за коришћење
информационих
технологија

Радионице на
часовима
одељењске
заједнице
Неговање
сарадничких
односа на
часовима
Учешће у
ученичким
пројектима
На часовима
редовне наставе

Одељењске
старешине,
предметни
наставници

Наставници
разредне и
предметне
наставе

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

У току школске
године

Анкетни листићи
Дневници
образовноваспитног рада
Извештај
Записници
Извештаји

Октобар

Записници
Извештаји

У току школске
године

Записници
Извештаји

У току школске
године

Записници
Извештаји

У току школске
године

У току школске
године
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Циљ
Дигитална
компетенција

Одговоран однос
према здрављу

Одговоран однос
према околини
Одговорно
учешће у
демократском
друштву

Естетичка
компетенција

Активности
Оспособљавање ученика
да анализира и
систематизује податке у
електронском облику
Оспособљавање ученика
за коришћење ИКТ-а у
настави
Оспособљавање ученика
да правилно и одговорно
користи ИКТ и да
препознаје ризике и
опасности при њиховом
коришћењу
Изграђивање здравих
стилова живота
Јачање свести о
правилној исхрани
Упознавање са
штетностима коришћења
никотина, алкохола и
других психоактивних
супстанци
Остваривање пројекта
ЕКО ШКОЛА
Моја школа, моја
заједница
Развијање свести и
правима и одговорности
Активно деловање у
зајденици уз уважавање
демократских вредности
Оспособљавање ученика

Предузимљивост
и оријентација
ка
предузетништву

Оспособљавање ученика
за промовисање
сопствених идеја
Неговање личне
активације и иницијативе
у школским пројектима

Праћење и
вредновање
резултата рада

Евалуација рада Тима

Начин
реализације
На часовима
редовне наставе

Носиоци
активности
Наставици
разредне наставе

Инструмент
праћења
Записници
Извештаји

Време
реализације
У току школске
године

Часови разредне
наставе,
физичког
васпитања и
биологије

Наставници
разредне
наставе,
физичког
васпитања и
биологије

Записници
Извештаји

У току школске
године

Активности из
Еко пројекта
Часови одељеске
заједнице
Учешће у
ученичким
пројектима

Чланови Тима из
Еко пројекта
Одељењске
старешине
Наставници
грађанског
васпитања

Записници
Извештаји
Записници
Извештаји

У току школске
године
У току школске
године

Практични
радови
Неговање односа
према
уметничком
наслеђу и
културној
баштини свог и
других народа
Реализација
планираних
пројеката

Наставници
разредне
наставе, ликовне
културе,
историје…

Записници
Извештаји

У току школске
године

Наставници
разредне и
предметне
наставе;
Одељењске
старешине
Чланови Тима
Чланови Тима

Записници
Извештаји

У току године у
складу са
планираним
активностима
школе

Анкета
Извештај

Јун

Анализа
спроведених
активности

9.1.7.6. Тим за професионални развој
Задаци

Активности

Састанак Тима и анализа
рада у овој области у
току школске 2018/19.
године

Упознавање Тима са
стручним
усавршавањем
учитеља, наставника
и стручних
сарадника у периоду
од 2014-2018.године

Расподела задужења
међу члановима Тима и
договор о раду Тима
Израда годишњег плана
рада Тима

Избор записничара и
расподела задужења

Носиоци
активности
Координатор
Тима

Записничар
Координатор
Тима
Чланови
Тима

Временска
динамика
Септембар

Септембар

Критеријум
успеха
Тим информисан о
активностима и анализи
бодова стручног
усавршавања учитеља,
наставника и стручних
сарадника у периоду од
2014-2018.
Извршена расподела
задужења и направљен
договор о динамици
састајања Тима
Израђен годишњи
Акциони план

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Инструменти
праћења
Табеларни приказ
анализе стручног
усавршавања ван
установе

Записник са
састанка Тима
Акциони план рада
Тима
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Носиоци
активности
Чланови
тима и ПП
служба

Временска
динамика
Септембар

Упознавање Тима и
директора школе са
документом о
вредновању сталног
стручног
усавршавања у
установи, који
је усвојен као
јединствен за све
школе
Усмеравање, помоћ у
изради и
прикупљање личних
планова
професионалног
развоја
Позивање аутора
семинара и договор
око организације и
реализације семинара
Учитељи,
наставници и
стручни сарадници
достављају Тиму
доказе: фотографије,
извештаје,
сертификате,
уверења, потврде...о
стручном
усавршавању.
За све учитеље,
наставнике и стручне
сараднике постоји
документација која
се допуњава и
евалуира
Анализа стручног
усавршавања са
аспекта примене
стечених копетенција
и у функцији
побољшања
образовних
постигнућа ученика
Анализа стручног
усавршавања у
функцији
вредновања и
самовредновања рада
школе

Тим
Директор
школе
Секретар
школе

Септембар
-октобар

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

Задаци

Активности

Анализа потреба
стручних већа за
стручним усавршавањем
Израда Годишњег плана
стручног усавршавања
учитеља, наставника и
стручних сарадника ван
установе за
шк.2018/19.год.
Упознавање свих
школских органа са
документом о
вредновању сталног
стручног усавршавања у
установи

Прикупљање
података од стручних
већа и израда
годишњег плана СУ
на нивоу школе

Израда личних планова
стручног усавршавања на
основу самопроцене
развоја свих
компетенција
Рад на заказивању,
организацији и
реализацији семинара
Евиденција о стручном
усавршавању

Формирање и ажурирање
већ постојеће
електронске базе и
папирне документације
Стално стручно
усавршавање у функцији
побољшања образовних
постигнућа и практичне
примене новостечених
знања
Стално стручно
усавршавање у функцији
вредновања и
самовредновања рада
школе

Евалуација планираног
стручног усавршавања у
установи и ван установе
у школској 2019/20.год.

Тим
Август
Септембар

Критеријум
успеха
Прикупљени подаци о
избору семинара које
стручна већа желе да
похађају у
шк.2017/18.год.
Израђен годишњи план
стручног усавршавања
наше школе изван
установе
Са Документом о
вредновању стручног
усавршавања унутар
установе упознат
Тимдиректор школе,
Наставничко веће и
Документ усвојен на
Школском одбору

Инструменти
праћења
Записник са
састанака Тима
Акциони план за
стручно
усавршавање за
шк.2019/20.год.

Сви учитељи, наставници
и стручни сарадници
имају план стручног
усавршавања у установи
и ван установе за
шк.2019/20.год.
Заказани семинари

Електронска база и
документација у
папиру

Записник са
састанка Тима
Записник са
седнице НВ
Записник са
седнице Школског
одбора

Тим
Директор
школе
ПП служба
Тим

У току шк.
год.
У току
шк.год.

Постоји евиденција о
стручном усавршавању у
електонском облику и у
папиру

Тим
Учитељи
Наставници
Стручни
сарадници

Континуирано

Увид у
електронску базу и
портфолије
(фасцикле са
документацијом)

Стручна већа
Тим

Децембар
и јун

Постоји електронска база
података о стручном
усавршавању као и
папирна документација,
налази се код
Координатора Тима
Стално стручно
усавршавање је у
функцији побољшања
образовних постигнућа
ученика

Тим за
самовредновање
Тим

Јун

Стално стручно усаврша
вање је у функцији
вредно
вања и самовредновања
рада школе

Тим за
стручно
усавршавање
Наставничко
веће

Јун-август

Извршена евалуација
плана стручног
усавршавања

Извештај Тима за
вредновање и
самовредновање
рада школе
Анализа додата у
извештај о
реализацији
школског развојног
плана
Извештај о
реализованим
активностима које
су планиране у
годишњем плану
стручног
усавршавања
установе као и у
личним плановима
стручног
усавршавања.

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Извештај са
одржаних
семинара
Уверења
Електронска база и
папирна
документација
фотографије

Извештај стручних
већа
Записник са
седница већа
Извештај о раду
школе
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9.1.7.7. Тим за професионалну орјентацију
Активности

Носиоци активност

Договор о раду у новој школској
години,израда плана активности ПО
тима .
Промена координатора и увођење нових
одељенских старешина у програм

Чланови ПО тима
/координатор
Бојана

Одржавање састанка са свим
наставницима који учествују у
реализацији програма и пружање
помоћи у реализацији радионица,обука
у установиза све наставнике који
спроводе програм ПО у овој школској
години
Формирање вршњачког тима,сређивање
ПО кутка(огласне табле),обавештавање
родитеља на родитељском састанку о
спровођењу програма у овој
години,позив да учествују(реални
сусрети,посете установама и
предузећима)
Организација радионице,припрема од
стране наставника ликовног, за
родитељски састанак и разговор са
разредним старешинама након њеног
извођења
На часовима информатике спровести
тест завода за запошљавање,упутити
ученике на сајтове који им пружају
информације о мрежи
школа,образовним профилима
Преглед реализације радионица у првом
полугодишту,анкета међу наставницима
о успешности реализације планираних
садржаја,предлози за побољшање рада

ПО тим
Одељенске
старешине 7. и 8.
разреда

Време
реализације
Септембар 2019

Начин праћења
-извештаји у фасцикли тима,и
обавештења у посебном фолдеру на
сајту школе.

Септембар2019.

-извештаји у фасцикли тима,и
обавештења у посебном фолдеру на
сајту школе.
-списак наставника који су
присуствовали семинару у установи

Октобар 2019.

-извештаји у фасцикли тима,и
обавештења у посебном фолдеру на
сајту школе..

Новембар 2019.

-извештаји у фасцикли тима,и
обавештења у посебном фолдеру на
сајту школе.
-фотографије,дневник рада.

Децембар 2019.

-извештаји у фасцикли тима,и
обавештења у посебном фолдеру на
сајту школе.

Одељењске
старешине,
вршњачки тим, тим
ПО,наставници који
учествују у
реализацији пројекта
ПО тим,одељенске
старешине,ВТ

Јануар 2020.

-извештаји у фасцикли тима,и
обавештења у посебном фолдеру на
сајту школе.
-дневник рада.

Фебруар 2020.

-извештаји у фасцикли тима,и
обавештења у посебном фолдеру на
сајту школе.

ПО Тим, одељењске
старешине,родитељи
,учитељи,директор

Март 2020.

„0творена врата“– посете средњим
школама,фирмама,установама, „Дан
девојчица“,посете сајмовима
запошљавања,сајму науке
Посете средњих школа нашојшколи са
циљем упознавања наших ученика са
образовним профилима
Евалуација и извештаји за школске
органе

Одељењске
старешине, ПО
тим,родитељи

Април- мај 2020.

ПО тим,разредне
старешине,

Мај 2020,

ПО тим,разредне
старешине,родитељи

Након завршетка
пројекта

-извештаји у фасцикли тима,и
обавештења у посебном фолдеру на
сајту школе.
-фотографије са реалних сусрета и са
сајма.
-извештаји у фасцикли тима,и
обавештења у посебном фолдеру на
сајту школе.
-фотографије са ових догађаја.
-извештаји у фасцикли тима,и
обавештења у посебном фолдеру на
сајту школе.
-извештаји у фасцикли тима,и
обавештења у посебном фолдеру на
сајту школе.

Ажурирање сајта

Валентина Пузић

континуирано

Прикупљање информација са бироа за
запошљавање,анкетирање ученика о
жељама везаним за будуће
занимање,сарадња са родитељима који
желе да учествују у реалним сусретима
Реални сусрети у ОШ ,,Учитељ Таса'' са
родитељима – стручњацима
Организовање сајма ПО у школи

ПО тим,одељенске
старешине 7. и 8.

ПО Тим,вршњачки
тим,разредне
старешине

ПО тим,наставници
информатике

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

-извештаји у фасцикли тима,и
обавештења у посебном фолдеру на
сајту школе.
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9.1.7.8 Тим за подршку ученицима
Активност
Формирање Тима за
подршку ученицима у
учењу ( по 1представник
актива и 3 представника
Ђачког парламента
Анкетирање ученика о
стиловима учења које
најчешће користе
Упознавање ученика са
различитим техникама
учења како би
унапредили сопствено
учење
Идентификација
ученика са тешкоћама у
учењу
Обавештавање
родитеља
идентификованих
ученика о тешкоћама у
учењу
Анализа часова
допунске наставе према
прикупљеним
резултатима анкете
Идентификација
ученика за редовно
посећивање часова
допунске наставе кроз
сарадњу родитеља,
предметних наставника
и одељењских
старешинах
Вршњачка помоћ у
учењу кроз акцију
„Знам да учим и желим
да то поделим са
друговима“
Акција Ђачког
парламента измене
амбијента холова и
ходника
„Шта/како/зашто хоћу
да знам/Учим“
Анкетирање ученика о
секцијама и
ваннаставним
активностима које би
посећивали
Састанак Савета
родитеља и Тима за
промоцију школе
поводом обезбеђивања
материјално-техничких
услова за одржавање
секција и појединих
ваннаставнх активности
Повећати број ученика
укључених у
ваннаставне активности
кроз ученичку
презентацију
ваннаставних
активности које се
реализују у школи у
складу са ресурсима
школе

Време реализације активности
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Начин
реализације

Носиоци
активности

Одабир Тима и
конституисање

Предметни
наставници
Руководиоци
одељењских већа

Спровођење
анкете и
сређивање
резултата
На ЧОЗ
предавање о
техникама учења
и резултатима
анкете
Анализа
дневника рада и
записника ОВ
Разговор са
родитељима и
представљање
планираних
активности и
резултата
Посета часова
допунске
наставе,
анкетирање,
анализа

Стручна служба,
одељењске старешне
Одељенске
старешине, стручна
служба
Родитељи, одељењски
старешина, стручна
служба
Одељењске
старешине Стручна
служба
Ученици, наставници,
релевантне институције, одељењске
старешине, стручна
служба

Резултати
иницијалних
тестова, успех на
класификациом
периоду

Предметни
наставници и
одељењске
старешине

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Радионице

ОС у сарадњи са
предметним
наставницима и
ученицима,
Ученички парламент

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Израда паноа и
уређење школе

Ученички парламент,
Тим за уређење
простора школе

Анкетирање и
сређивање
података,
упознавање
Педагошког
колегијума

Ученички парламент,
Руководиоци
одељењских већа

*

Организација
састанка

Директор школе,
родитељи, тим за
промоцију школе,
локална заједница

*

Праћење
евиденције и
ефикасности
ваннаставних
активности,
израда и
презентација
презентација о
ваннаставним
активностима

Предметни
наставници
одељењске
старешине, директор
школе

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш
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Време реализације активности

Активност

IX

Презентација
ваннаставних
активности које се
реализују у школи у
складу са ресурсима
школе
Подршка и помоћ
ученицима при
организацији
различитих
манифестација, облика
дружења и унапређења
рада Ђачког парламента
Презентација
планираних активности
Тима за подршку
ученицима
Наставничком већу и
Савету родитеља
Сарадња Тима ЗПУ са
релевантним
институцијама у
пружању подршке
ученицима
Писање протокола за
пружање подршке
учениицима I и V
разреда у сарадњи са
родитељима
Обезбедити
родитељима стално
праћење успеха ученика
путем ИКТ технологије

*

*

*

X

*

*

*

XI

XII

*

*

*

*

*

*

I

*

*

*

II

*

*

*

III

*

*

*

IV

*

*

*

V

*

*

*

VI

*

*

*

VII

VIII

*

*

*

Начин
реализације

Носиоци
активности

*

Презентација на
сајту школе,
савету родитеља,
локалној
заједници

Тим за промоцију
школе и сарадњу са
друштвеном
средином, директор
школе

*

Помоћ и
подршка
организацији и
реализацији

Ученички парламент,
особа задушена за
рад УП, директор
школе, предметни
наставници

*

На
Наставничком
већу и Савету
родитеља
презентовање

Чланови тима,
родитељи,
одељењски
старешина, директор,
стручни сарадници

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Сарадња

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Израда
протокола

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Отварање вибер
група,
електронске
поште

Одељењске
старешине,
релевантне
институције,
директор, стручни
сарадници
Одељењске
старешине,
релевантне
институције,
директор, стручни
сарадници
Одељењске
старешине, стручни
сарадници,
предметни
наставници

9.1.7.9. Тим за медијацију
Задаци

Активности

Планирање и
организација рада
медијаторског
тима за школску
2019/20.годину

Креирање плана
рада, задатака и
активности, подела
задужења и
временска динамика

Реализација
семинара
Оснаживање
младих кроз
школску/вршњачк
у медијацију

Организовање обуке
за вршњачку
медијацију (ученици
7 и 8 разреда)

Вршњачка
едукација

Тематски састанци
медијаторског
тима

Презентација
медијације на
састанцима
одељењских
заједница, Савету

Одговорни

Подучавање и
оснаживање ученика
медијатора за
реаговање на
вршњачко учење
Креирање тема,
садржаја и
организација
састанака
медијаторског тима

Припрема
презентације и
симулација за
различите актере

Време
реализације

Медијаторски
тим

Септембар 2019.

медијаторски
тим

Новембар2019/
децембар 2019.

медијаторски
тим

Новембар 2019/
април 2020.

Медијаторски
тим

У току целе
школске године

Медијаторски
тим

У току целе
школске године

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Очекивани
резултати
Постоји и усвојен
је план за
реализацију
активности
Медијаторског
тима
Едуковани
ученици 7,8.
разреда
посредовање у
решавању сукоба и
сарађују са ВТ и
Медијаторским
тимом
Ученици
медијатори
оспособљени за
едукацију вршњака
у области
медијације
Медијаторски тим
редовно реализује
тематске састанке
које доприносе
унапређивању
програма
медијације
Ученици од 5-8.
разреда и органи
школе
информисани о
процесу

Показатељи
План, записник
са састанка тима

План,
обавештење за
семинар,
радионице за
основну школу,
извештај и
фотографије са
семинара
Радионице,
продукти,
фотографије,
видео запис
План рада са
темама,
записници са
састанка
медијаторског
тима, извештаји
план тима,
записници,
евиденција о
договору у
медијацији
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родитеља

Осмишљавање
клуба за
медијацију

Формирање
медијаторског клуба
и уређивање
простора за
медијацију

Координатор
Тима за
медијацију
Координатор
вршњачког тима
за медијацију
/директор школе

Прво
полугодиште2019

Подршка и
оснаживање
Вршњачког тима
за примену
медијације

Формирање тима за
вршњачку
медијацију (тријажа
чланова и израда
плана рада тима)

Три наставника
медијатора и
ученици који су
прошли обуку
/координатор
Тима за
медијацију

Прво
полугодиште
2019.

Коришћење обрасца
за евиденцију о
постигнутом
договору у
медијацији

Медијаторски
тим

У току целе
године

Креирање обрасца
за евиденцију о
постигнутом
договору у
медијацији

медијације, раду и
функционисању
медијаторског
тима
Обезбеђен и
уређен простор за
реализацију
медијација,реализа
тори медијатири и
вршњачки
медијатори
чланови клуба за
медијацију
вршњачки тим је
видљив у школи и
примењује стечена
знања у раду са
ученицима(7и 8
разред)

Школа има
евиденцију о
постигнутом
договору у
медијацији

Програм рада
клуба за
медијацију
Списак
присутних
чланова на
састанцима Тима
за медијацију
Извештај о
начину и исходу
тријаже
Списак чланова
Тима за
вршњачку
медијацију
План рада Тима
за вршњачку
медијацију
Лист за
евиденцију о
постигнутом
договору у
медијацији,
сумарни
извештаји,

9.1.7.10 План рада Тимa за уређење школе
Активност
Формирање тима,
доношење годишњег
плана рада,уређење
школског дворишта и
уређење учионоца
Континуирано
обнављање намештаја
и опреме
Функционално
опремање хола и
дворишта за
обележавање
пригодних датума

IX

X

Време реализације активности
XI XII I
II III IV V VI VII VIII

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

У делу школског
двориштапосадити
садницеукрасног
биља
Уређење паноа
Естетско уређење
ентеријера школе и
опремање слика
Опремање хола
цвећем и
одржавањеходника
Бирамо најбоље
уређену учионицу –
кабинет (акција на
нивоу одељења)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Начин
реализације
Конститутивни
састанак

Носиоци
активности
Тим за
уређењешколе,
помоћноособље

Снимање
ситуације и
Помоћно особље
упућивање захтева
Ликовна
Опремање и
секцијастаријих
састављање
разреда, ученици
пригодних датума млађих разреда,
за обележавање
помоћно особље

Садња и неговање

Тим за
уређење школе,
ученици

Израда паноа

Ликовнасекција,пред
метни
наставници,учитељи

Украшавање
школског
простора

Тим за
уређењешколе

Садња, одржавање
Помоћно особље
и чишћење
Конкурс

Одељенскестарешин
е иученици
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9.1.7.11 План рада Тима за промоцију школе
Време реализације активности

Aктивност
I
X

Израда плана рада
ТПШ-а избор нових
чланова родитеља и
наставника
Доношење посебног
плана у циљу
промовисања
резултата успеха
ученика и наставника

X

X
I

X
II

I

II

II
I

I
V

Фестивал науке
Тасијада

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Наступ хора
Калиграфија и
изложба здраве
хране
Израда
документа

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Упознавање
Саветародитеља и
ШО сапланираним и
реализованим
активностима

*

Сарадња са локалном
заједницом

*

Постављање и
ажурирање
фотографија са
активностима
ученика и
наставника
Поставка у
свечаној сали
Поставка у
школском
дворишту

Посета гробу
Атанасија
Петровића,
прикупљање
саксијскогцвећа

*

Бициклом до здравља
и здравог окружења

Састанак тима

Резултати
такмичења

*

*

Дечија недеља

Медијска промоција
рада школе и
постигнућа ученика и
наставника

*

*

*

Форум театар
Представе у школи,
вртићима и на јавним
просторима, у Чаиру,
тврђави
Презентација
Наставничком већу са
поделом задужења

*

*

Радост Европе

Среда –дан здраве
хране

*

Начин
реализације

Заједничка
израда плана

Фестивал науке
МИНТ

Мере превенције
осипања ученика

V
II

*

*

Цвет за учитеља Тасу

V
I

*

Израда плана за
уређење улазног хола
и ходника школе

Ажурирање сајта

V

V
II
I

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Вожња
бициклама
ученика,
родитеља и
наставника
школе
Израда плаката
Здрава ужина
средом
Извођење форум
представ на тему
из ђачког живота
и живота
породице
Излагање на
Наставничком
већу
Свичлановитима
сакоординаторим
а свих школских
тимова и
представници
родитеља
Презентација на
Саветуродитеља
и
Школскомодбор
у
Заједничке
активности у
области

Носиоци

Сви чланови тима

Сви чланови тимa

Тим за уређење
школског
простора, ТПШ
ОВ 7. разреда и
Милена
Младеновић
Особа задужена за
ажурирање сајта
школе
ТШП, ученици 7,8.
разреда,
одељењске
старешине,
повереник за
образовање
Марија Стојановић
Мирослав
Јовић,Братислав
Арсић
ТШП, Тим за
самовредновање,
стручна служба
Ученици,
родитељи и
наставници
Ученици,
родитељи и
наставници
Ученици,
родитељи и
наставници
Координатор тима

ТШП, стручна
служба, директор

Члан ТШП
родитељ
ТПШ. Клуб
наставника и
родитеља
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Сарадњасапедагошки
мколегијумом

*

Сарадњаса Клубом
наставника и
родитеља

*

*

*

*

*

*

Израдаизвештаја о
реализацији ТПШ-а

*

*

*

Анализа резултата
рада ТШП плана

*

*

*

*

*

*

*

*

екологије,
културе, спорта
Поделаупитника,
обрадаподатака,и
зрадаизвештаја ,
презентацијаобра
ђенихподатака,...
.
Заједничкисатан
акпедагошкогкол
егијума и актива
за ШРП
Састанак са
члановима клуба
родитеља
«Пријатељи
ОШ»Учитељ
Таса» и градским
клубом
наставника и
родитеља
«Партнерски за
образовање»
дефинисање
заједничких
активности
Анализаодрађен
ихактивности и
израдаизвештаја
Планирање и
поделазадужења
и
укњучивањеспо
љнихсараднкапо
потребизаодређе
неделовепројекта

Директоршколе ,
члановипедагошко
гколегијума

Чланови ТПШ-а и
Клуб наставника и
родитеља

Координатор тима

ЧлановиТШП

9.2 ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА
9.2.1

План рада школског одбора
Време реализације активности

Активност
IX X
Усвајање извештаја о раду
школе и директора у
прошлој школској години,
ГП рада за школску 2018/19,
Анекса школског програма,
*
Припремљеност школе за
почетак школске године
Решавање питања из
делокруга рада и живота
школе
Решавање и разматрање
питања на основу указаних
*
потреба
Анализа успеха и
дисциплине на крају првог
класификационог периода
Договор у вези пописа
школске имовине
(одређивање комисија)
Остала питања

XI XII

I

II

III

IV

V

VI VII

Начин реализације

Носиоци
активности

VIII

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Усвајање и анализа
ГП рада школе за
2018/19.
Решавање актуелних
проблема

Чланови ШО и
директор

Решавање актуелних
проблема

Чланови ШО и
директор

Организовање
комисија за попис
школске имовине,
актуелна питања

Чланови ШО,
директор и педагог
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Време реализације активности
Активност
Разматрање задатака
образовања и васпитања и
предузимање мера за
побољшање услова рада и
остваривања образовноваспитног рада
Анализа стања опреме,
учила и разматрање набавке
нових
Остала питања везана за рад
Школског одбора
Реализација ГП рада за прво
полугодиште
Извештај о успеху и
дисциплини ученика у првом
полугодишту
Усвајање извештаја о
пословању и годиши
обрачун
Анализа друштвених и
слободних активности
Извештај и усвајање
завршног рачуна
Текућа питања
Договор око уређења
школске средине
Остала питања
Анлиза успеха и дисциплине
на крају трећег
класификационог периода
Остала питања
Анализа реализације
планова редовне наставе,
друштвених слободнох
активности и
професионалне орјентације
ученика
Утврђивање предлога
финансијског плана
Усвајање извештаја
екскурзија
Доношење одлуке о
коришћењу одмора радника
школе
Разматрање предлога рада
школе за наредну школску
годину
Усвајање анекса школског
програма за наредну
школску годину
Доношење финансијског
плана установе
Разматрање извештаја о
успеху и дисциплини
ученика и извештај о
реализацији ГП школе

IX

X

XI XII

I

II

III

IV

V

Начин реализације

VI VII

VIII

Носиоци
активности

Актуелна
проблематика

Чланови ШО и
директор

Актуелна
проблематика

Чланови ШО и
директор

*

Извештај о
реализацији ГП за
први период, анализа
успеха и дисциплине

Чланови ШО,
директор и педагог

*

Извештај,
презентација

Чланови ШО,
директор и
рачуновођа

*

*

Акција уређења
школске средине,
израда плана
Решавање текућих
проблема у раду
школе
Табеларни преглед и
тумачење успеха и
дисциплине на крају
периода

*

*

*

*

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Чланови ШО и
директор

Чланови ШО и
директор

Састанак школског
одбора, анализа и
извештај

Чланови ШО
директор и педагог

Израда и анализа
плана рада школе за
наредну школску
годину

Чланови ШО и
директор

Презентација
извештаја о успеху и
дисциплини ученика,
извештај о
реализацији ГП рад
школе

Чланови ШО,
директор
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План рада директора

9.2.2
Активност

Време реализације активности
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Начин реализације

ПРОГРАМИРАЊЕ
Израда сопственог плана
рада (директора)
Учешће у изради програма
вредновања рада школе
Учешће у изради
финансијског плана
Учешће у изради програма
истраживања

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Учешће у изради ГП
*

Израда писаног плана рада
директора
Састанак и консултације са
школским тимом
Састанак и консултације са
школским тимом, општином,
инвеститорима
Састанак и консултације са
школским тимом, стручним
сарадницима, наставницима и
учитељима, локалном средином
Предлог за израду и израда
скице програмске структуре
рада

ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА
Организација рада на
почетку школске године
Дефинисање међусобних
односа и дужности
(службе, органи, активи,
секције)
Иницирање израде
наставног и ваннаставног
рада
Израда распореда за рад
помоћне и техничке
службе и „Дан отворених
врата“
Давање овлашћења
сарадницима у циљу што
ефикасније организације
рада
Пријем странака и
комуникација са
окружењем
Увид у оперативне
планове рада
Анализа резултата рада
школе у протеклој
наставној години
Припрема за прославу
дана школе: програм,
штампање материјала,
простор, израда списка
званица...
Прослава Дана школе и
Дана Светог Саве –
присуство и организација
Остали организациони
послови (подела уџбеника,
контрола уплата за
кухињу, уџбенике,
осигурање)
Организовање web site
школе (задужење,
редакција, скупљање
материјала, донатори)

Оргаизовање рада на почетку
школске године
Подела обавеза и задужења

*

*

*

Израда распореда наставног и
ваннаставног рада

*

Израда плана рада помоћне и
техничке службе

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Организовање рада, подела
задатака
Сарадња са окружењем

*

Анализа оперативних планова
рада
Анализа резултата рада школе

*
Организовање прославе Дана
школе
*

*

*
Организовање природе за дан
школе и прослава

*

Организациони послови
*

*

*
Организовање web site

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

РУКОВОДНА ФУНКЦИЈА
Упознавање прописа на
којима се заснива
руковођење (закон о
основној школи,
правилници, упутства и
други прописи)
Дневни ритам рада у
школи

Презентација и упознавање
прописа о руковођењу
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Рад у школи
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Активност
Иницирање израде нових
правилника у складу са
новим прописима
Упознавање
карактеристика наставника
и других радника,
индивидуалних особина,
ситуационих криза и
тешкоћа
Израда инструмената за
праћење интеракције са
наставницима
Упознавање стилова
руковођења и заснивање
одговарајућег стила
зависно од личности
радника
Седмична процена
ефикасности руковођења
Оцена стилова руковођења
са становишта
прихваћености од
појединца (повремено,
ненаметљиво сагледавање)
Припрема седница
стручних органа, комисија
– пословних договора...

Време реализације активности
IX

X

*

*

*

*

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Начин реализације
Израда кућног реда школе и
презентација запосленима и
ученицима
Карактеристике особља школе

*

*

*

*

*

*

*

*

Праћење интеракције с
наставницима кроз израду
инструмената за праћење
Увођење стилова руковођења

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Недељна самопроцена
ефикасности руковођења
Оцена стилова руковођења,
анкета, извештаја

*
План рада седница

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА
Израда документације за
праћење програма рада
школе (свакодневно
праћење, осавремењавање
васпитно образовног рада)
Израда документације за
праћење и вредновање
припреме наставника за
васпитно образовни рад
Учешће у процени
ивредновању организације
васпитно образовног рада
Праћење и вредновање
сарадње наставника са
родитељима (израда
инструмената, анализа и
сл.)
Праћење и вредновање
усавршавања наставника
Организација израде
инструмената за
објективније вредновање
ученика у настави
Праћење и вредновање
активности ученика у
слободном времену
(инструменти, анализе)
Праћење и вредновање
рада појединих служби
школе (административне,
рачуноводствене, техничке
и друго)
Праћење саветодавног
рада разредног старешине,
стручних сарадника,
библиотекара,
медијатекара. Стручњака
са родитељима
Организовање израде
педагошке документације
за праћење рада радника у
школи

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Вредновање стручног
усавршавања наставника
Израда инструмената за
вредновање ученика у настави
Праћење рада и вредновање
активности ученика кроз израду
инструмената за праћење и
вредновање
Праћење рада и вредновање
рада појединих служби у школи

*

*

Документација за праћење
документације рада школе
(свакодневно праћење,
осавремењавање васпитнообразовног рада)
Документација за праћење и
вредновање припреме
наставника за васпитно
образовни рад, мерни
инструменти
Процена и вредновање
организације
васпитнообразовног рада
Праћење рада и вредновање
сарадње наставника са
родитељима, анализа извештаја

*

*

*

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Праћење рада и вредновање
рада разредних старешина,
стручних служби, стручних
сарадника и других стручњака
Израда педагошке
документације
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Активност
Иницирање израде
адекватног профила
документације за праћење и
самопраћење рада
директора, помоћника
директора, стручних
сарадника, библиотекара,
секретара и других радника
школе (план директора,
месечни и дневни рад
директора, хронолошки
дневник рада, преглед
повремених задужења,
дневник рада осталих
служби)
Организација праћења
нивоа организације
наставе (иновације у
школи) путем
кумулативних
евидеционих листа и друго
Анализа извештаја
наставника о оствареним
резултатима на крају
тромесечја

Време реализације активности
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Начин реализације
Евалуација рада и праћење рада
стручних и осталих сарадника

*

*

*

Иновације у настави, анализа
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Анализа резултата рада
*

*

*

*

ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА
Указивање педагошко
инструктивне помоћи на
етапи припремања
васпитно образовног рад
(избор адекватних облика,
израда дидактичких
материјала за поједине
врсте наставе,
инструмената за
евалуацију рада ученика и
друго)
Указивање педагошко
инструктивне помоћи на
етапи извођења наставног
процеса
Eвалуација наставног часа
применом скала процене
(припрема ученика, климе
на часу, организација часа
и сл.)
Снимање часова на којима
се примењују елементи
савремене образовне
технологије
Посете часовима
наставника са мањим
радним искуством
(приправници и сл.)
Посета часовима у циљу
сагледавања праћења и
вредновања рада ученика у
настави

Педагошко инструктивна помоћ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Педагошко инструктивна помоћ

Примена нових техника за
снимање часа
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Прављење бележака за снимање
часа
Помоћ приправницима у раду

*

*

*

Посета часовима уз
консултације

*

ИСТРАЖИВАЧКА ФУНКЦИЈА
Учествовање у
реализацији
истраживачких пројеката
Истраживање
интересовања ученика за
ваннаставне активности
Професионална
орјентација ученика
Које особине ученици
основне школе цене а које
не код својих наставника

Реализација истраживачких
пројеката

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Израда анкета за упознавање
ставова ученика према
организацији рада у школи
Испитивање ПО ученика
Анкета, анализа

*

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш
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9.2.3 План рада помоћника директора
Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад установе, координира
рад стручних актива и других стручних органа установе и обавља друге послове, у складу са статутом
установе.
Време реализације активности

Активност
IX
Организациона питања у
вези са почетком рада и
упознавање са пословима
које ће обављати
Учешће у организацији
пријема ученика у први
разред
Учествовање у изради
решења о годишњем
задужењу наставника и
осталих радника
Израда распореда
дежурстава наставника

X

XI XII

I

II

III

IV

V

VI VII VIII

Начин
реализације
Прикупљање
потребног
материјала за
рад
Решавање
актуелних
проблема

*

*

*

Иѕрада решења

*

Израда
распореда

Преглед разредних књига
ради увида у припремљеност
*
педагошке документације за
школску годину

Сарадници
Директор,
стручни
сарадници,
секретар
Директор,
стручни
сарадници
Директор,
стручни
сарадници,
секретар
Директор,
стручни
сарадници

Извештај

Директор и
стручни
сарадници

Праћење радне дисциплине

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Извештај,
презентација

Директор

Увид у глобалне и
оперативне планове
наставника

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Извештај

Директор и
педагог
Директор,
стручни
сарадници,
учитељи и
васпитачи

Провера припремљености
продуженогборавка и
предшколских група за
почетак школске године

*

Решавање
текућих питања

Сарадња са Домом здравља
и зубном амбулантом у
школи(спискови првака)

*

Решавање
текућих питања

секретар

Решавање
текућих питања

Директор,учитељ
и и наставници
музичке и
ликовне културе

Извештај,
решавање
текучих
проблема

Директор,
стручни
сарадници

Извештај

Директор,
педагог, психоло,
наставници

Организација Дечје недеље
Праћење примене нових
наставних програма, радне
дисциплине, кућног реда и
кашњења на часове
Преглед дневника старијих
разреда, преглед оцена и по
потреби, организовање
ванредних седница
Одељенских већа

*

*

*

*

Посете часовима
Сарадња са стручни
сарадницима у решавању
*
актуелних васпитних
проблема
Праћење реализације фонда
часова редовне наставе,
*
додатног и допунског рада и
слободних активности
Ангажовање на припреми
прославе Светог Саве
Помоћ директору у
планирању набавке
наставних средстава и
опреме за школу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Извештај

Директор,
стручни
сарадници,
наставници

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Решавање
актуелних
проблема

Стручни
сарадници

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Извештај

Директор,педагог

*

*

*

Организација

Директор,
учитељи,
наставници

Решавање
актуелних
проблема

Директор

*

*

*
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Активност

IX

X

Време реализације активности
XI XII I
II III IV V VI VII VIII

Учествовање у организацији
школских такмичења
Учешће у припреми
организације наставе у
природи и ђачких екскурзија
Праћење учествовања
ученика на школским
такмичењима
Израда предлога задужења
наставника у настави и
осталим видовима
непосредног рада са
ученицима (исказивања
вишка наставника)
Израда и обрада
статистичких података и
анализа успеха
Израда и подношење
извештаја о раду школе
Учествовање у организовању
квалификационог испита за
ученике осмог разреда

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Организација
Организација

Учитељи,
од.старешине

Извештај

Педагог,
наставници

Извештај

Директор,стручни
сарадници

*

Извештај

Педагог

*

извештај

Директор

Организација

Директор, педагог

*

*

*

*

*

Организација почетка нове
школске године
Унос и ажурирање података
у програму Доситеј

Сарадници
Директор,
педагог,
наставници

*

*

Начин
реализације

*

Техничка
организација

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Прикупљање и
унос података

Праћење реализације
*
актуелних пројеката у школи

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Праћење и
извештај

Директор,
одељенске
старешине,
наставници
Директор,
стручни
сарадници,
секретар
Директор,
Педагошки
колегијум

9.3 ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
9.3.1 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ
IX
IX
IX
IX
IX
IX
X
X
X
X
X
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XII

- Организовање рада библиотеке: сређивање књига по разредима, припрема за извођење
наставе
- Упознавање ученика II разреда са фондом за овај узраст. Усвајање појмова: библиотекар,
медијатекар, књижара, писац.
- Упознавање ученика III разреда са фондом. Усвајање појмова: издавач, аутор, илустратор.
- Упознавање ученика разреда са фондом за овај узраст. Смештај и самосталан избор књижне
грађе.
- Обнављање чланства, отварање карте корисника
- Дежурство у библиотеци и издавање књига
- Организовање библиотечке секције и доношење плана рада
- Упознавање ученика V разреда са фондом. Појмови: аутор књиге - писац, састављач.
Упознавање са појмовима: стручна књига, приручник, издање, година издавања.
- Упознавање ученика VI разреда са фондом за овај узраст. Стручни каталог и његово
коришћење. Тражење и налажење књижне грађе.
- Сређивање књига, издвајање и лепљење оштећених
- Дежурство у библиотеци и рад на замени књига
- Упознавање ученика VII разреда са фондом. Упознавање са УДК системом класификације.
Налажење књижне грађе помоћу каталога. Упознавање сигнатуре подручја.
- Упознавање ученика VIII разреда са фондом.Израда анотација и фиша. Израда малих
тематских библиографија
- Сарадња са библиотекама и секцијама других школа
- Детаљно сређивање књига. Издвајање оштећених и припремање за отпис.
- Организовање изложбе књига
- Дежурство у библиотеци, пријем, издавање и сређивање.
- Час за ученике II разреда. Избор и налажење књижне грађе. Поступак при читању.
Упознавање дечје штампе. Читање, причање и рецитовање одабраних текстова.
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XII

XII
XII
XII
I
I
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI

- Час за ученике III разреда. Самостално тражење, налажење и коришћење књижне грађе.
Информисање о дечјим енциклопедијама, листовима и часописима. Тумачење правилника о
раду библиотеке.
- Сарадња са Народном библиотеком
- Контрола враћања књига, опомена неуредним корисницима
- Издавање књига - дежурство
- Учлањивање ученика I разреда и подела читалачких картона. Избор прве књиге.
- Дежурство и израда извештаја о броју прочитаних књига
- Час за ученике IV разреда. Упознавање енциклопедија, лексикона, речника и других
приручника и њихово коришћење у читаоници. Упознавање садржаја регистра.
- Час за ученике V разреда. Самостално тражење, налажење и коришћење књижне грађе.
Објашњење садржаја, предговора и поговора. Организовање такмичења.
- Информисање ученика о снабдевености литературом и новим књигама
- Рад на популаризацији књиге
- Час за ученике VI разреда. Упознавање са приручницима, приручном и стручном
литературом и њихово коришћење
- Организовање пригодних програма и такмичења
- Уређивање зидног паноа на тему НАШИ ПИСЦИ
- Сарадња са издавачима дечјих листова - слање радова
- Организовање читаонице у библиотеци
- Регистровање нових књига
- Пријем и издавање књига
- Замена старих и оштећених књига новим
- Час за ученике VII разреда. Усмени и писмени прикази књижевних дела.
- Израда извода и библиографија
- Обрада новокупљених дела и њихова каталогизација
- Књижевно поподне за ученике и чланове секције
- Укључивање у програм прославе Дана школе
- Сређивање и регистровање часописа приспелих у току школске године
- Анализа школских и других такмичења из језика
- Замена књига, издвајање и лепљење оштећених
- Час за ученике VIII разреда. Утврђивање, систематизација, и проверавање свих знања, умења
и навика у вези са тражењем и коришћењем библиотечко-информацијске грађе
- Прикупљање књига од ученика и њихово сређивање
- Издавање књига
- Организовање надокнаде за изгубљене или оштећене књиге
- Израда годишњег извештаја о коришћењу књига и часописа
- Сређивање наставничке библиотеке
- Детаљно сређивање књига и издвајање јако оштећених и неупотребљивих. - Припрема за
отпис.
- Прикупљање и регистровање књига које ученици поклањају библиотеци
- Дежурство у библиотеци и сређивање домаће лектире по разредима

5

час.

5
60
45
30
30

час.
час.
час.
час.
час.

5

час.

5
5
60
5

час.
час.
час.
час.

5 час.
5 час.
10 час.
10 час.
50 час.
20 час.
15 час.
5 час.
10 час.
30 час.
5 час.
10 час.
20 час.
10 час.
30 час.
5 час.
60 час.
40 час.
15 час.
5 час.
15 час.
30 час.
30 час.
40 час.

9. 3. 2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ШКОЛЕ
ЦИЉ
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси
остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима
образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним
законима.
ЗАДАЦИ
☺ Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовноваспитног рада,
☺ Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
☺ Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање
различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању,
☺ Пружање подршке васпитачу, односно наставникуна унапређивању и осавремењивању васпитнообразовног рада,
☺ Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција
и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање
деце и ученика,
☺ Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,
☺ Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од
значаја за успешан рад установе,
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☺ Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.
Начин
Носиоци
реализације
активости
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Израда школског
Учествовање у изради школског
програма, плана
Педагог,
програма, плана рада
*
*
*
*
* рада самовредно
тимови,
самовредновања и развојног плана
вања и развојног
директор
установе
плана установе
Учествовање у изради годишњег
плана рада установе и његових
Израда годишњег
појединих делова (организација и
плана рада
облици рада - стални, повремени,
установе и
посебни, редовни и приоритетни
Педагог,
његових
задаци, програма стручних органа
*
*
* *
*
*
тимови,
појединих делова
и тимова, стручног усавршавања,
директор
у складу са
рада стручних сарадника, сарадње
задужењима
са породицом, сарадње са
директора
друштвеном средином,
превентивних програма)
Припремање годишњих и
Израда личних
* * *
*
* * * *
* *
*
*
Педагог
месечних планова рада педагога
планова
Спровођење анализа и
истраживања у установи у циљу
Анкете, упитници
Педагог и
испитивања потреба деце,
* *
*
* *
и њихова обрада
директор
ученика, родитеља, локалне
самоуправе
Пружање помоћи васпитачима у
развијању програма, планирању и
документовању в-о рада у
Консултативни
Педагог и
васпитној групи у складу са
*
*
*
* разговори са
васпитачи у
нивоом групе и специфичностима
васпитачима
ППГ
средине, а у складу са потребама и
интересовањима деце
Разговор са
учеником,
Педагог,
Учествовање у припреми
родитељима,
родитељ,
индивидуалног образовног плана
* *
* *
*
*
консултативни
наставници,
за ученика
разговор са
директор
члановима тима за
израду ИОП-а
Учешће у планирању и
Посета
Педагог,
организовању појединих облика
* *
*
*
* институцијама,
директор
сарадње са другим институцијама
израда планова
Консултатуивни
Планирање набавке стручне
Педагог,
разговор са тимом
литературе, периодике и учешће у
директор,
*
*
*
* за попис и
набавци и изради дидактичког
руководилац
набавку наставних
материјала, наставних средстава
тима
средстав
Учествовање у писању пројеката
Педагог,
установе и конкурисању ради
Израда делова
директор и
* * *
*
* * * *
* *
*
*
обезбеђивања њиховог
пројеката
остали по
финансирања и примене
задужењу
Иницирање и учешће у
Саветодавни рад
Педагог,
иновативним видовима планирања
* * *
*
* * * *
*
*
са наставницима
наставници
наставе и других облика о-в рада
Учествовање у избору и
конципирању разних ваннаставних
Консултатуивни
Педагог,
и ваншколских активности,
разговор са тимом директор,
*
*
*
односно учешће у планирању
за екскурзије
руководилац
излета, екскурзија, боравка деце и
наставу у природи тима
ученика у природи
Учешће у планирању и
Консултатуивни
Педагог,
реализацији културних
разговор са тимом директор,
манифестација, наступа деце,
*
за јавну делатност
руководилац
односно ученика, медијског
школе
тима
представљања и слично
Пружање помоћи наставницима у
изради планова допунског,
Саветодавни рад
Педагог,
додатног рада, практичне наставе,
*
*
*
са наставницима
наставници
плана рада одељењског
старешине, секција
Активности

Временска динамика

IX X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
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Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

Активности

Учешће у избору и предлозима
одељењских старешинстава

Временска динамика
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI VII VIII

*

Начин
реализације
Консултативни
разговор са
директором,
стручним
сарадницима и
учитељима 4.
разреда

Носиоци
активости
Педагог,
психолог,
директор,
социјални
радник,
учитељи

Педагог,
психолог,
* * * * * *
социјални
радник,
директор,
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Систематско праћење и
Посете часовима,
Педагог,
вредновање наставног процеса
* * *
* * * * * * *
увид у
наставници
развоја и напредовања ученика
документацију
Посете часовима,
Праћење реализације образовноконсултативни
Педагог,
* * *
* * * * * * *
васпитног рада
разговори са
наставници
наставницима
Посете часовима
планираним за
Праћење ефеката иновативних
увођење
Педагог,
активности и пројеката, као и
* * *
* * * * * * *
иновација,
директор,
ефикасности нових
консултативни
наставници
организационих облика рада
разговори са
наставницима
Рад на развијању и примени
Педагог,
Израда нових и
инструмената за вредновање и
директор
прилагођавање
самовредновање различитих
*
*
*
* * *
чланови тима
постојећих
области и активности рада
за
инструмената
установе
смовредновање
Посета часовима и
Праћење и вредновање примене
Педагог,
увид у
мера индивидуализације и
* *
* * * * * * *
директор,
докуметацију
индивидуалног образовног плана
наставници
наставника
Посета часу за
Учествовање у раду комисије за
испит за лиценцу,
Педагог,
проверу савладаности програма
саветодавни
* * *
* * * * * * * * *
директор,
увођења у посао наставника,
разговор са
наставници
стручног сарадника
приправником и
ментором
Консултативни
Иницирање и учествовање у
разовори са
истраживањима васпитнонаставницима
образовне праксе које реализује
Педагог,
директором,
установа, научноистраживачка
*
* * *
* *
директор,
израда или
институција или стручно друштво
наставници
прилагођавање
у циљу унапређивања васпитноинструмената за
образовног рада
истраживање
Учешће у изради годишњег
извештаја о раду установе у
остваривању свих програма
васпитно-образовног рада
(програма стручних органа и
Израда извештаја
Педагог,
тимова, стручног усавршавања,
*
* * * и делова
психолог,
превентивних програма, рада
извештаја
директор
педагошко-психолошке службе,
сарадње са породицом, сарадње са
друштвеном средином, праћење
рада стручних актива, тимова)
Учествовање у праћењу
Учешће и узради
Педагог,
реализације остварености општих
* *
* * * * * * *
тестова и анализа
директор,
и посебних стандарда, постигнућа
резулта
наставници
ученика
Праћење анализе успеха и
Израда анализе
дисциплине ученика на
Педагог,
успеха и давање
класификационим периодима, као
*
*
* * *
*
психолог,
предлога мера за
и предлагање мера за њихово
директор
побољшањ
побољшање
Формирање одељења,
распоређивање новопридошлих
ученика и ученика који су упућени
да понове разред

Израда упитника,
тестирање,
анализа
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Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

Временска динамика

Активности

IX

Праћење успеха ученика у
ваннаставним активностима,
такмичењима, завршним и
пријемним испитима за упис у
средње школе
Учествовање у усклађивању
програмских захтева са
индивидуалним карактеристикама
ученика
Праћење узрока школског
неуспеха ученика и предлагање
решења за побољшање школског
успеха

Праћење поступака и ефеката
оцењивања ученика

*

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI VII VIII

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Начин
реализације
Анализа резултата
на такмичењима,
завршним и
пријемним
испитима за упис
у средње школе,
Консултативни
разговори са
наставницима

Анализа успеха,
индивидуални
разговори са
*
*
* * *
ученицима
којиимају слабије
резлтате и
родитељима
Увид у разредне
књиге, присуство
* * *
* * * * * * *
часовима
оцењивања
РАД СА ВАСПИТАЧИМА, ОДНОСНО НАСТАВНИЦИМА

Пружање помоћи васпитачима,
односно наставницима на
конкретизовању и
операционализовању циљева и
задатака образовно-васпитног рада

*

*

*

*

*

Консултативни
разговори са
васпитачима и
наставницима

Пружање помоћи наставницима и
васпитачима у усклађивању
програмских захтева са
специфичностима контекста
(индивидуалним карактеристикама
деце, породичног окружења,
установе и шире средине)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Консултативни
разговори са
васпитачима и
наставницима

Рад са наставницима и
васпитачима на преиспитивању
васпитно-образовне праксе,
разматрањем педагошких
приступа и конкретних проблема
васпитне праксе

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Консултативни
разговори са
васпитачима и
наставницима

Пружање стручне помоћи
васпитачима, односно
наставницима на унапређивању
квалитета васпитно-образовног
рада, односно наставе увођењем
иновација и иницирањем
коришћења савремених метода и
облика рада (уз проучавање
програма и праћење стручне
литературе)
Укључивање у рад на естетском и
педагошком обликовању простора
установе, а посебно простора у
којима бораве деца и ученици
Сарадња са васпитачима и
учитељима1. и 2. разреда на
изради дидактичког материјала,
прикупљању и коришћењу
материјала

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Носиоци
активости
Педагог,
директор

Педагог,
психолог

Педагог,
психолог,наста
вници,
директор

Педагог,
наставници
Педагог,
наставници,
Тим за развој
међупредметни
х компетенција
и
предузетништв
а
Педагог,
васпитачи,
наставници,
Тим за развој
међупредметни
х компетенција
и
предузетништв
а
Педагог,
васпитачи,
наставници,
Тим за развој
међупредметни
х компетенција
и предузет
ништва

Консултативни
разговори са
васпитачима и
наставницима,
упућивање на
стручну
литерауру у и
периодику

Педагог,
васпитачи,
наставници и
Тим за развој
међупредметни
х компетенција
и предузет
ништва

Сарадња са тимом
за уређење школе

Педагог,
директор, вођа
Тима за
уређење школе
Педагог
наставник
ликовне
културе и
техничког
образовања

Израда дела
дидактичког
материјала
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Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

Активности

Пружање помоћи наставницима у
проналажењу начина за
имплементацију општих и
посебних стандарда

Временска динамика
X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI VII VIII

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Консултативни
разговор

*

Консултативни
разговор са
наставницима и
упућивање на
савремене облике
наставе

Рад на процесу подизања
квалитета нивоа ученичких знања
и умења

*

*

*

Мотивисање васпитача, односно
наставника на континуирано
стручно усавршавање и израду
плана професионалног развоја и
напредовања у струци
Анализирање реализације
праћених часова редовне наставе у
школама и других облика
васпитно-образовног, односно
образовно-васпитног рада којима
је присуствовао и давање предлога
за њихово унапређење
Праћење начина вођења
педагошке документације
васпитача и наставника
Иницирање и пружање стручне
помоћи наставницима у
коришћењу различитих метода,
техника и инструмената
оцењивања ученика
Пружање помоћи васпитачима,
односно наставницима у
осмишљавању рада са децом,
односно ученицима којима је
потребна додатна подршка
(даровитим ученицима, односно
деци односно ученицима са
тешкоћама у развоју)
Оснаживање васпитача, односно
наставника за рад са децом,
односно ученицима из осетљивих
друштвених група кроз развијање
флексибилног ставапрема
културним разликама и развијање
интеркултуралне осетљивости и
предлагање поступака који
доприносе њиховом развоју
Оснаживање васпитача, односно
наставника за тимски рад кроз
њихово подстицање на
реализацију заједничких задатака,
кроз координацију активности
стручних већа, тимова и комисија
Пружање помоћи наставницима у
остваривању задатака
професионалне оријентације и
каријерног вођења и унапређивање
тога рада

Начин
реализације

IX

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Педагог,
наставници,
Педагошки
колегијум

Педагог

*

Консултативни
разговори са
наставницима

Педагог,
наставници,
Педагошки
колегијум

*

Утврђивање
потребе
задодатном
подршком, тимски
рад

Педагог,
наставник,
родитељи, Тим
за подршку
ученика

Консултативни,
саветодавни
разговори,
предавања,
радионице

Педагог,Тим за
професионалн
и развој,
сарадници из
центра за
Социјални рад
и сл.

*

Консултативни,
саветодавни
разговори,

Педагог, Тим
за
професионалн
и развој,
васпитачи,
наставницци,
директор

*

Консултативни,
саветодавни
разговори рад са
наставницима
задуженим за ПО

Педагог
директор,
руководилац
тима за ПО

*

*

*

Педагог,
директор,
секретар, Тим
за
професионалн
и развој

Увид у школску
документацију

*

*

*

*

Консултативни
разговор са
наставницима и
примена
правилника о
сталном стручном
усавршавању и
напредовању у
струци
Анализа
протокола
праћења
посећених часова
и консултативни
разговори са
наставницима

Носиоци
активости
Педагог,
психолог,
наставници,Ти
м за развој
међупредметни
х компетенција
и
предузетништв
а
Педагог,
наставници,
Тим за развој
међупредметни
х компетенција
и
предузетништв
а
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Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

Активности

Временска динамика
IX

Пружање помоћи васпитачима
односно, наставницима у
реализацији огледних и угледних
активности, односно часова и
примера добре праксе, излагања на
састанцима већа, актива, радних
група, стручним скуповима и
родитељским састанцима
Пружање помоћи наставницима у
изради планова допунског,
додатног рада, практичне наставе
и амбијенталне наставе, плана
рада одељењског старешине и
секција
Упознавање и одељењских
старешина и одељењских већа са
релевантним карактеристикама
нових ученика

X

*

XI

*

XII

I

*

II

*

III

*

IV

*

V

VI VII VIII

*

*

*

*

*

Пружање помоћи одељењским
старешинама у реализацији
појединих садржаја часа
одељењске заједнице

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Пружање помоћи васпитачима,
односно, наставницима у
остваривању свих форми сарадње
са породицом

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Носиоци
активости
Педагог, Тим
за професионал
ни развој, Тим
за развој међу
предметних
компетенција и
предузетништв
анаставници и
Тим за
обезбеђивање
квалитета и
развој установе

*

Консултативни,
саветодавни
разговори рад са
наставницима,
учешће у
припреми делова
часа, излагања,
радионице и сл

*

Консултативни,
саветодавни
разговори рад са
наставницима
приликом израде
разних планова

Педагог,
наставници

*

Консултативни,
разговори са
наставницима

Педагог,
наставници,
директор

*

*

Начин
реализације

*

Припрема
материјала и
повремена
предавања на
часовима ОС
Консултативни,
саветодавни
разговори и рад
са наставницима,
упућивање на
стручну
литературу
Консултативни,
саветодавни
разговори и рад
са приправником,
посета часовима
Помоћ у изради и
примени
различитих
техника и
поступака
самоевалуације

Педагог,
одељењске
старешине

Педагог,
психолог,
наставници,
директор
Педагог,
приправници,
секретар,
наставникментор
Педагог,
васпитачи,
наставници,
директор

РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА
Испитивање детета уписаног у
основну школу
Праћење дечјег развоја и
напредовања

*

*

Праћење оптерећености ученика
(садржај, време, обим и врста и
начин ангажованости детета
односно ученика)
Саветодавни рад са новим
ученицима, ученицима који су
поновили разред, преласка
ученика између школа
Стварање оптималних услова за
индивидуални развој детета
односно ученика и пружање
помоћи и подршке

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Примена тестова
Консултативни
разговори са
наставницима,
увид удневнике
рада- оцењивање
Анализа
распореда часова
и ваннастаних
активности, увид
у наствне планове

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Педагог
Педагог,
наставници,
директор
Педагог,
помоћник
директора и
директор

*

Саветодавни
разговор

Педагог

*

Предлог за набавку
наставних средстава, дидактичких
материјал, уређење
простора,
упућивање на
стручну литератур

Педагог
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Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

Активности
Пружање подршке и помоћи
ученицима у раду ученичког
парламента и других ученичких
организација

Временска динамика
XI

XII

I

II

III

IV

V

VI VII VIII

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Саветодавни рад

*

Анализа успеха,
консултативни
разовор са
наставницима,
саветодавни рад
са учеником,
упућивање на
методе и технике
учењa

Педагог,Тим за
подршку
ученицима и
одељењске
старешине

*

Саветодавни
разговори,
радионице

Педагог,
наставници
задужени за
ПО

*

Праћење и анализа
реализације
ваннаставних
активности,
консултативно,
саветодавни
разговори са
наставницима

Педагог,
наставницу

*

Рад на професионалној
оријентацији ученика и
каријерном вођењу

*

*

Пружање помоћи и подршке
укључивању ученика у различите
пројекте и активности стручних и
невладиних организација
Пружање помоћи на
осмишљавању садржаја и
организовању активности за
креативно и конструктивно
коришћење слободног времена
Промовисање, предлагање мера,
учешће у активностима у циљу
смањивања насиља, а повећања
толеранције и конструктивног
решавања конфликата,
популарисање здравих стилова
живота
Учествовање у изради педагошког
профила ученика за ученике
којима је потребна додатна
подршка, израда индивидуалног
образовног плана

Носиоци
активости
Педагог и
наставник
задужен за рад
парламента

X

Идентификовање и рад на
отклањању педагошких узрока
проблема у учењу и понашању

Анализирање и предлагање мера
за унапређивање ваннаставних
активности

Начин
реализације

IX

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Савеодавни рад,
радионице,
трибине

Педагог,
директор и
спољни
сарадници

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Саветодавни рад,
радионице

Педагог

*

Саветодавни рад,
радионице,
организација
предавања

Педагог, Тим
за заштиту
ученика,
радници МУПа, здравствени
радници

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Консултативни
разговори са
родитељима,
наставницима, рад
у тиму
Консултативни
разговори са
ученицима,
организовање
трибина

*

Анализирање предлога и сугестија
ученика за унапређивање рада
школе и помоћ у њиховој
реализацији
Учествовање у појачаном
васпитном раду за ученика који
врше повреду правила понашања у
школи или се не придржава одлука
директора и органа школе,
неоправдано изостане са наставе
пет часова, односно који својим
понашањем угрожава друге у
остваривању њихових права

*

*

*

*

*

*

Праћење ученика
са
неприлагођеним
облицима
понашања

*

Педагог,соција
лни
радник,наставн
ици
Педагог,
наставник
грађанског,
директор

Педагог,
разредни
старешина,
директор

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Организовање и учествовање на
општим и групним родитељским
састанцима у вези са
организацијом и остваривањем
васпитно-образовног, односно
образовно-васпитног рада
Припрема и реализација
родитељских састанака, трибина,
радионица са стручним темама

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

*

Израда
презентација,
анализа

Педагог

Радионице,
презентације

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

Временска динамика
IX

X

*

*

*

*

XI

XII

*

*

*

Сарадња са Саветом родитеља, по
потреби, информисањем родитеља
и давање предлога по питањима
која се разматрају на савету

*

*

*

*

*

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

II

III

*

*

Пружање подршке и помоћи
родитељима у осмишљавању
слободног времена ученика

I

*

*

*

*

V

*

*

*

*

VI VII VIII

*

*

*

*

*

*

*

IV

*

*

Педагог, ОС,
директор

*

Саветодавни рад

Педагог

*

Презентација на
Савету родитеља
закона и
правилника

Педагог, Тим
за заштиту
ученика и
секретар

Предавања,
радионице,
саветодавни
разговори
Консултативни
разговори, израда
и анализа
упитника

Педагог,
одељењски
старешина,
психолог

*

*

Носиоци
активости

Консултативно
саветодавни
разговори,организ
ација предавања и
сл.

*

*

Начин
реализације

*

Консултативно
саветодавни
разговори

Педагог,
директор,

Педагог и
директор

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА,
ОДНОСНО УЧЕНИКА
Сарадња са директором, стручним
сарадницима на истраживању
Аналза постојећег
Директор,
постојеће образовно-васпитне
стања, потреба и
педагог,
* *
* *
праксе и специфичних проблема и
могућности
чланови
потреба установе и предлагање
устаное
стручних већа
мера за унапређење
Консултативни
Сарадња са директором и
разговори, израда
стручним сарадницима у оквиру
извештаја, израда
Педагог,
* * * * * * * * * * * *
рада стручних тимова и комисија и
делова
СТИО
редовна размена информација
докумената
установе
Сарадња са директором и
Консултативни
стручним сарадницима на
разговори, израда
заједничком планирању
извештаја, израда
Педагог,директ
* * * * * * * * * * * *
активности, изради стратешких
делова
ор
докумената установе, анализа и
докумената
извештаја о раду школе
устаное
Сарадња са директором и
Консултатвни
Педагог,
психологом на формирању
*
*
* * * разговори увид у
психолог,
одељења и расподели одељењских
документацију
директор
старешинстава
Израда интерних
Тимски рад на проналажењу
образаца за
Педагог,
најефикаснијих начина
*
* * * планирање вођење директор,
унапређивања вођења педагошке
евиденције
наставници
документације у установи
оученицима и сл.
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Активности
Сарадња са директором и
психологом на планирању
активности у циљу јачања
наставничких и личних
компетенција
Сарадња са педагошким
асистентима и пратиоцима
ученика на координацији
активности у пружању подршке
деци/ученицима за које се доноси
индивидуални образовни план
Сарадња са директором и
психологом по питању приговора
и жалби ученика и његових
родитеља, односно старатеља на
оцену из предмета и владања.

Временска динамика
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

*

*

*

*

*

*

VI VII VIII

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Начин
реализације

Носиоци
активости

Консултативни
разговори

Педагог,
психолог,
директор

Консултативно
саветодавни рад

Педагог,
педагошки
асистент,
социолог,
натавници

Кoнсултативни
разговори

Педагог,
психолог,
наставници,
директор

*

Анализе,
извештаји

Педагог

*

Састанци,
консултативни
разговори,
саветодавни рад

Педагог

*

*

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Учествовање у раду васпитнообразовног, наставничког већа,
(давањем саопштења,
информисањем о резултатима
обављених анализа, прегледа,
истраживања и других активности
од значаја за образовно-васпитни
рад и јачање васпитачких односно
наставничких компетенција)
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
предшколског, школског програма

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Састанци,
консултативни
Педагог
разговори,
саветодавни рад
Израда извештаја
Предлагање мера за унапређивање
и предлога мера за
*
*
* *
Педаг
рада стручних органа установе
унапређење рада
установе
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Сарадња са образовним,
здравственим, социјалним,
Посета
научним, културним и другим
институцијма
Педагог,
установама које доприносе
* * * * * * * * * * * *
консултативни
директор
остваривању циљева и задатака
разговори
образовно-васпитног рада
установе
Учествовање у истраживањима
Дистрибуција и
Педагог,
научних, просветних и других
* * * * * * * * * * * * обрада материјала
директор
установа
за истраживаања
Осмишљавање програмских
Педагог,
активности за унапређивање
социјални
партнерских односа породице,
Консултативни
радник, Тим за
установе и локалне самоуправе у
разговори, израда
обезбеђивање
* * * * * * * * * * * *
циљу подршке развоја деце и
мини пројеката
квалитета и
младих
сарадње
Тим за
подршку
ученицима
Активно учествовање у раду
Присуство
стручних друштава, органа и
* * * * * * * * * * * * сатанцима,
Педагог
организација
излагања
Сарадња са канцеларијом за младе
Педагог,
Састанци,
и другим удружењима грађана и
директор и
извештаји,
организацијама које се баве
* * * * * * * * * * * *
Тим за
консултативни
програмима за младе
подршку
разговори
ученицима
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину

Активности
Учешће у раду и сарадња са
комисијама на нивоу локалне
самоуправе, које се баве
унапређивањем положаја деце и
ученика и услова за раст и развој
Сарадња са националном службом
за запошљавање.

Временска динамика
IX

*

X

*

XI

*

XII

*

I

*

II

*

III

*

IV

*

V

*

VI VII VIII

*

*

*

Начин
реализације
Састанци,
извештаји,
консултативни
разговори

Састанци,
консултативни
разговори
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Вођење евиденције о сопственом
раду на дневном, месечном и
* * * * * * * * * * * * Дневник рада
годишњем нивоу
Израда, припрема и чување
Израда, припрема
посебних протокола, чек листа за
протокола, чек
праћење наставе и васпитних
листа за праћење
активности на нивоу школе,
* * * * * * * * * * * * наставе и
васпитних
активности на
нивоу школе
Припрема за послове предвиђене
Израда анкета,
годишњим програмом и
упитника, листа за
* * * * * * * * * * * *
оперативним плановима рада
праћење, личног
педагога
плана и сл.
Прикупљање података о деци,
односно ученицима и чување
Израд досијеа
материјала који садржи личне
ученика, упитника
* * * * * * * * * * * *
податке о деци односно ученицима
за родитеље,
у складу са етичким кодексом
ученике и ОС
педагога
Стручни сарадник педагог стручно
се усавршава: праћењем стручне
литературе и периодике, праћењем
информација од значаја за
образовање и васпитање на
Праћење стручне
интернету; учествовањем у
литературе,
активностима струковног
периодике,
удружења (Педагошко друштво
учествовање на
Србије) и на Републичкој секцији
стручним
педагога и психолога Србије,
* * * * * * * * * * * * скуповима,
похађањем акредитованих
семинарима,
семинара, учешћем на конгресима,
конгресима,
конференцијама, трибинама,
сарадња са
осмишљавањем и реализацијом
институцијма и
акредитованих семинара,
сл.
похађањем стручних скупова,
разменом искуства и сарадњом са
другим педагозима и стручним
сарадницима у образовању.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

Носиоци
активости
Педагог,
социјални
радник и
директор
Педагог,
директор

Педагог

Педагог

Педагог

Педагог и
директор

Педагог,
директор,
Педагошко
друштво....
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9.3.3 ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА односно ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
Учешће у изради анекса Школских програма и Годишњег плана рада школе
۔
Израда глобалног плана рада психолога
۔
Планирање самовредновања рада школе
۔
Учешће у изради индивидуалних образовних планова
Припремање плана посете психолога васпитно- образовним активностима односно часовима у
школи,
Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја.

јун - август
август
током године
јун - август
јун - август
септембра

ПРАЋЕЊЕ ВРЕДНОВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ односно ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
۔
Праћење реализације образовно-васпитног односно васпитно-образовног рада (хоспитовање
часовима)
- Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе, а нарочито остваривања свих програма
васпитно – образовног рада, програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних
програма, рада психолошко-педагошке службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном
средином,
۔
Праћење прилагођености рада на часу образовно-васпитним потребама ученика (узрасноразвојне карактеристике и индивидуалне могућности ученика)
۔
Праћење образовних постигнућа ученика
۔
Учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада школе

током године
током године
током године
током године
током године

РАД СА ВАСПИТАЧИМА, ОДНОСНО НАСТАВНИЦИМА
۔
Упознавање одељенских старешина са узрасно-развојним карактеристикама ученика првог и
петог разреда
۔
Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за подстицање целовитог развоја
деце,
۔
Пружање помоћи у раду са даровитим ученицима
۔
Помоћ у вођењу педагошке документације
۔
Учешће у реализацији часова одељенског старешине
۔
Посета угледних часова
۔
Инструктивно-педагошки рад са наставницим,а анализа посећених часова
۔
Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима: комуникација и сарадња,
конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка развоју личности детета
۔
Оснаживање наставника за рад са децом, односно ученицима из осетљивих друштвених група
кроз упознавање са карактеристикама тих ученика, односно деце
۔
Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива, указивање на
психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у групама, односно одељењским заједницама и
предлагање мера за њихово превазилажење,
۔
Менторски рад сапсихолозима приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања
۔
Учешће у раду ваннаставних активности

септембар
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године

РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА
۔
۔
۔
۔
۔
۔
۔

Испитивање предзнања и зрелости полазника за полазак у школу
Праћење прилагођавања ученика првог и петог разреда
Распоређивање новопримљене деце и праћење њиховог прилагођавања
Индивидуални саветодавни рад са ученицима
Праћење успеха ученика
Идентификација и корективни рад са ученицима који заостају у развоју
Идентификација даровитих ученика и рад са њима
- Пружање подршке деци, односно ученицима из осетљивих друштвених група,
۔
Рад на професионалној оријентацији
۔
Учешће у раду тима заштита деце и ученика од насиља
۔
Учешће у раду тима за самовредновање – Подршка ученицима
- Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у школи
или се не придржавају одлука директора и органа школе, неоправдано изостану са наставе пет часова,
односно који својим понашањем угрожавају друге у остваривању њихових права,

мај
септембар
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
۔
Индивидуално саветодавни рад са родитељима
۔
Пружање помоћи одељенским старешинама и наставницима у раду са родитељима
Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито информисањем о
психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних консултација и облика групног
психолошког образовања родитеља,
Саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца врше повреду
правила понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад,
Учествовање уреализацијипрограмасарадње установе сародитељима, односно старатељима
деце
۔
Професионално информисање родитеља
۔
Сарадња родитеља укљученим у процес вредновања рада школе, школског развојног
планирања и пројеката школе
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током године
током године
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током године
по потреби
током године
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РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА
۔
۔
۔

Анализа успеха, дисциплине посећених часова
Учешће у вредновању и самовредновању рада школе
Истраживање у школи
- Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао васпитача,
односнонаставника,стручног сарадника,
- Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са другим стручним сарадницима у
установи,

током године
током године
током године
током године
током године

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
۔
Учешће у раду СТИО тима школе
۔
Учешће у раду тима за заштиту деце и ученика од насиља
۔
Информисање чланова Наставничког већа о резултатима анализа и истраживања, резултатима
корективног рада са ученицима...
۔
Учешће у раду тима за самовредновање

током године
током године
током године
током године

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
۔
Ниша
۔
۔
۔
۔

Сарадња са стручним институцијама Министарством просвете и науке и Активом психолога
Сарадња са здравственим службама и Центром за социјални рад
Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама, организацијама
Сарадња са културним и образовним институцијама
Сарадња са МУП-ом

током године по
потреби
по потреби
по потреби
по потреби
по потреби

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМЕ ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
۔
Дневник рада психолога
۔
Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада
психолога
۔
Документација о сарадњи са родитељима
۔
Документација о раду са ученицима
۔
Документација о стручном усавршавању, ивештајима, истраживањима, анализама

свакодневно
свакодневно
недељно
свакодневно
током године

9.3.4 ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ШКОЛЕ
1.
2.
-

-

Учешће у планирању и програмирању рада
реализација наставе, грађанско васпитање-сазнање о себи и другима
одељенске заједнице
стручни органи
ваннаставне активности, професионална оријентација
сарадња породице и школе
здраствено-социјалног васпитање и побољшање социјалне функције школе
Остваривање појединих активности
организовање, унапређење и подстицање социјално-хумитарних активности ученика
рад на санирању неповољних социјалних услова живота и рада ученика
упућивање ученика на правилно коришћење слободног времена , укључивањем у рад
секција, ученичких организација, хуманитарних активности
учешће у откривању ученика са сметњама у развоју и њихово упућивање на одговарајући
третман.
упознавање наставника и одељенских старешина са узроцима неуспеха појединих
ученика условљених породичним и социјалним разлозима и давање предлога зе пружање
одговарајуће помоћи
упознавање наставника са специфичним условима развоја ученика и потребом за
различитим образовно –васпитним поступком, у зависности од утврђених специфичности
упознавање одељенских старешина са социјалном структуром одељења
сарадња са наставницима и стручним сарадницима на превентивном откривању
проблема у васпитно-образовном раду.
учешће у структуирању одељења првог, а по потреби и других разреда са посебним
акцентом на социјалну структуру породице (образовни статус родитеља, запосленост,
стамбени и материјални услови, дефицијентност породице)
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3. Рад са ученицима и њиховим родитељима
- систематско праћење материјалних и друштвених услова живота и рада ученика и
њихових породица и предузимање одговарајућих подстицајних мера (у школи и ван ње)
- учешће у индетификовању и раду са ученицима који имају проблема у учењу и владању
- рад са ученицима који имају проблема у породици (поремећени односи родитеља ,
болести зависности, раздвојеност у другом граду, тешке хроничне болести и сл.)
- сарадња са родитељима на санирању лоших услова живота у циљу задовољавања
социјалних потреба ученика
- организовање саветодавног рада са родитељима чија деца имају проблема у учењу и
владању
- одлазак на терен, посећивање породице ученика, рад и сагледавање услова живота и
изналажење начина за превазилажење уочених проблема
4. Аналитичко истраживачки рад
- Истраживање: адаптација ученика 5. разреда на предметну наставу, анализа социјалне
структуре одељења
- праћење и проучавање узрока неуспеха условљених социјалним и породичним
приликама
- израда информација о социјано угроженим ученицима
- изучавање и примена савремених облика социјалног рада
- учешће у анализама и истраживањима која се преузимају у циљу унапређења образовноваспитног рада
5. Учешће у раду стручних органа
- информисање стручних органа о резултатима стручног истраживања и анализа
- сарадња са одељењским већима , директором и стручним сарадницима у решавању
образовно-васпитних проблема
6. Учешће у стручном усавршавању
- упознавање наставника са могућим мерама за превазилажење социјалних проблема
ученика
- упознавање наставника са социјалном функцијом школе
- упознавање образовно-васпитних проблема школе и њене социјално-заштитне функције
у циљу јединственог деловања у тиму стручњака
- перманетно стручно усавршавање
7. Сарадња са стручним и другим институцијама
- сарадња са образовним, здравственим, културним и спортским институцијама,
педагошким стручним установама, Центром за социјални рад, домовима за децу и другим
институцијама
8. Вођење евиденције и документације о раду
- вођење документације које се односе на планирање и реализацију живота и рада школе
- вођење евиденције о ученицима који се налазе у стању социјалне потребе и о
предузимању мера
- вођење посебне документације о ученицима који су на индивидуалном третману
- вођење евиденције о условима живота и развоја ученика
- вођење дневника рада
9. Припрема за рад
- планирање и припремање рада са ученицима, наставницима, родитељима
- анализа и саопштења
- предавања за наставнике, ученике, родитеље
- материјал за поједина истраживања и израда инструмената
- посета часовима
- увођење иновација
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10.

ГОДИШЊИ /
ГЛОБАЛНИ
ПЛАНОВИ
РАДА
НАСТАВНИКА
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10. ГОДИШЊИ / ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ РАДА
НАСТАВНИКА
Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су део годишњег плана рада у
прилогу. Планови се налазе код педагога школе који је и задужен за њихово праћење.
Вредновање спроводи Тим за самовредновање и директор школе заједно са педагошким
колегијумом.
Планирање и припремање су важан услов ефикасности наставног процеса пошто
доприносе бољем увиду наставника у сопствени рад и представљају основ за његово даље
унапређивање. Овај сегмент рада наставника конкретизује се кроз израду глобалног плана рада
(годишњи програм рада), оперативног плана (тромесечни или месечни план рада) и припреме за
час.
Глобално годишње планирање предвиђа: годишњи фонд часова по областима и
тематским целинама са бројем часова за обраду, за утврђивање, и укупним бројем часова
одређеним за тај предмет и разред од стране Министарства просвете РС, стандарде,
(само)евалуацију и запажања.
Месечно оперативно планирање предвиђа: теме, редни број часа, наставне јединице, тип
часа, методе рада, облике рада, средства, литературу, (само)евалуацију и запажања.
Дневно планирање у себи садржи писмену припрему за сваку наставну јединицу у складу
са образовним стандардима и сваки тип часа са комплетном артикулацијом часа, и то по
утврђеном дидактичком обрасцу. То је скица, методички водич и подсетник који служи
првенствено наставнику и илуструје наставников стил, креативност и професионалност.
Приликом планирања и програмирања наставе наставници ће користити Стручно
упутство за израду планова рада наставника и припрема за час и Препоруком за планирање
образовно-васпитног рада у складу са новим програмима наставе и учења за основно
образовање и васпитање Министарства просвете РС, са посебним освртом на питања која су
дата у упутству, о којима наставник треба да води рачуна и да размишља о њима када се
припрема за час. Планирање је у највећој мери индуковано образовним стандардима како за крај
првог и другог циклуса обавезног образовања тако и стандардима квалитета рада образовноваспитних установа.
Новина од ове школске године је појава исхода за ученика у првом и петом разреду.
Наставници приликом планирања свог рада полазе од наведених исхода и усмеравају наставу на
учење уз развој ученичких компетенција.
Сви индивидуални годишњи и оперативни планови рада наставника чине саставни део
Годишњег плана рада школе и служе као анекс.
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11. ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
И ТИМОВА
Настава може да реализује само један део васпитно-образовних задатака (претежно
образовних) и има одређене ограничености: она недовољно развија самосталност и
иницијативност ученика.
Ученичке организације представљају ученичке колективе који активирају и васпитавају ученике
према склоностима и личним опредељењима, што доприноси њиховом укључивању у друштвени
живот.
Зато савремена школа има развијен и разгранат читав систем активности ученика које
организује самостално или у сарадњи са другим институцијама и друштвеним организацијама,
чиме се омогућује деци да испоље, задовоље и даље развијају своје друштвене активности,
склоности и интересовања.
Главни носиоци ових значајних активности и манифестација у школи су:
Ученички парламент
Вршњачки тим
Црвени крст
Дечји савез

Одељењска
заједница

Ученички парламент са наставницима решава питања везана за наставу и
слободне активности.
Вршњачки тим има улогу да организује акције превенције насилничког
понашања, као и да учествује у решавању конфликтних ситуација и
свакодневних проблема ученика који се тичу понашања и комуникације.
Подмладак Црвеног крста развија хуманост, солидарнот и здравствену
културу.Деца изграђују осећај припадности људској заједници, која о
њима брине и они брину о њој.
Дечји савез је организација која обухвата све ученике школе. Циљ јој је
да деца путем многобројних активности осмишљено користе слободно
време. Дружењем кроз игру и песму, спорт и забаву делује се спонтано на
социјализацији ученика.
Одељењска заједница је организација коју чине сви ученици школе.
Сваком ученику се омогућује да развија осећања припадности колективу
и властите важности за функционисање заједнице. Деца уче да поштују
правила у школи, делујући једни на друге уз дискретно учешће
наставника.

Школа се повезује и са организацијама ван школе (Пријатељи деце Србије, Црвени крст,
организација горана, планинара, извиђача и сл.), у складу са законом при реализацији циљева и
задатака ученичких организација.
Ученичке организације

Намењен ученицима
узраста

Ученички парламент
Вршњачки тим

I – VIII разреда
VII и VIII разреда

Подмладак и омладина Црвеног крста

V – VIII разреда

Дечји савез

II – VIII разреда

Одељењска заједница

До IV разреда

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Задужени наставник
Станојевић Ивана
Виолета Ђорђевић,
Теа Свилар Пејић
Петровић Горан,
Миодраг Николић,
Јелена Крстић и
Андријана Јанковић Марковић
Крстић Емилија
Ивана Ђорђевић
Љиљана Савић
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11. 1. План рада ученичког парламента

Активност

Време реализације активности
IX

• Кoнституисaњe
пaрлaмeнтa (избoр
рукoвoдствa)
• Усвajaњe Прoгрaмa рaдa и
дoгoвaрaњe o прeдстojeћим
aктивнoстимa
• Aнaлизa рaдa пaрлaмeнтa
*
у прeтхoднoj шкoлскoj
гoдини
• Самовредновање
• Наставак и завршетак
јунске акције сакупљања
старих уџбеника и школског
прибора за ученике слабијег
материјалног стања
• Oбeлeжaвaњe вaжних
дaтумa у мeсeцу oктoбру:
✓ 16. oктoбaр – Свeтски
дaн хрaне
• Учешће у обележавању
Дечије недеље
• Aктуeлни шкoлски
прoблeми
Aктуeлни шкoлски
прoблeми:
✓ Oднoси мeђу учeницимa
и нaстaвницимa
✓ Aнaлизa успeхa учeникa
и изoстajaњe у првoм
трoмeсeчjу
Oбeлeжaвaњe вaжних
дaтумa у мeсeцу нoвeмбру:
✓ 16. нoвeмбaр –
Meђунaрoдни дaн
Toлeрaнциje;
✓ 20. нoвeмбaр - Свeтски
дaн дeтeтa(Конвенција о
дечијим правима)
• Укрaшaвaњe шкoлe зa
прeдстojeћe зимскe
прaзникe
• Oбeлeжaвaњe вaжних
дaтумa у мeсeцу:
✓ 01. дeцeмбaр – Свeтски
дaн бoрбe прoтив СИДA-e;
✓ 10. дeцeмбaр – Дaн
људских прaвa
Разматрање успeха
учeникa, владања и
изостајања нa крajу првoг
пoлугoдишта – прoцeнa и
прeдлoг мeрa зa
пoбoљшaњe…
Oбeлeжaвaњe вaжних
дaтумa у мeсeцу:
✓ 27. Jaнуaр –
Свeти Сaва и Дан
школе

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI VII VIII

Начин
реализације

Дискусија

*

*

*

*

*

*

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Носиои
активности
Прeдстaвници
ученичког
пaрлaмeнтa из
прошле школске
године, педагог,
социјални радник и
руководилац
парламента

Радионица

Ученички
пaрлaмeнт,
зaинтeрeсoвaни
учeници шкoлe,
задужени
наставници, тим за
подршку ученицима

Радионица

Ученички
пaрлaмeнт, стручнa
службa шкoлe

Радионица

Ученички
пaрлaмeнт,
зaинтeрeсoвaни
учeници шкoлe, Тим
за медијацију,
Вршњачки тим,
нaстaвници

Радионица

УП, зaинтeрeсoвaни
учeници шкoлe, тим
за естетско уређење
школе, наставници
биологије,
вршњачки
едукатори

Анализа,
дискусија

Ученички
пaрлaмeнт, стручнa
службa шкoлe

Радионица

Ученички
пaрлaмeнт,
зaинтeрeсoвaни
учeници шкoлe,
нaстaвници
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Активност
Oбeлeжaвaњe вaжних
дaтумa :
14. фeбруaр – Дан
заљубљених (украшавање
школе)
Заједничке активности УП
и ВТ
Aнaлизa пoнaшaњa
учeникa у шкoли
Aктуeлни шкoлски
прoблeми :
Aнaлизa успeхa и
изoстaнaкa учeникa нa
крajу трoмeсeчja
Oбeлeжaвaњe вaжних
дaтумa у мeсeцу:
✓ 22. мaрт – Свeтски дaн
вoдe;
✓
✓ 27. мaрт - Свeтски дaн
пoзoриштa
Зaвршни испит зa учeникe
VIII рaзрeдa (анализа,
припреме...)
Aктуeлни шкoлски
прoблeми :
✓ Прeдстojeћe eкскурзиje
учeникa шкoлe, пoнaшaњe
учeникa нa eкскурзиjaмa…
Eдукaтивнe трибинe нa
тeмe :
✓ здрaвљу пoвoдoм
свeтскoг дaнa здрaвљa (07.
aприл) ;
✓ Дaн плaнeтe Зeмљe (22.
aприл)
✓ Свeтски дaн књигe (23.
aприл)
Прoдajнa излoжбa и
aукциja ускршњих jaja
(хумaнитaрнa aкциja)
Сaрaдњa сa Црвeним
крстoм (8. мaj – Свeтски
дaн Црвeнoг крстa)
Oбeлeжaвaњe вaжних
дaтумa :
✓ 09. мaj - Дaн Eврoпe;
✓ 31. мaj - Свeтски дaн бeз
дувaнскoг димa
Прoцeнa успeшнoсти
рeaлизoвaних eкскурзиja
Успeх учeникa нa крajу
шкoлскe гoдинe,
Aнaлизa успeхa,
Aнaлизa изoстaнaкa
• Прoцeнa рaдa Ученичког
пaрлaмeнтa и прeдлoзи зa
дaљи рaд,обeлeжaвaњe
вaжних дaтумa:
05. jун – Свeтски дaн
зaштитe живoтнe срeдинe

Време реализације активности
IX

X

XI

XII

I

Начин
реализације

Носиои
активности

*

Радоница

Ученичкипaрлaмeнт,
тим за естетско
уређење школе,
вршњачки тим

*

Радионица

УП, Тим ЗЗУОНЗЗ

Радионица

Ученички
пaрлaмeнт, стручнa
службa шкoлe

Радионица

Ученички
пaрлaмeнт,
зaинтeрeсoвaни
учeници шкoлe,
нaстaвници jeзикa,
истoриje, ликoвнoг,
биoлoгиje…

Анализа

УП, стручнa службa
шкoлe

II

III

IV

V

VI VII VIII

*

*

*

*

Дискусија

*

*

Предавање и
радионица

*

Изложба и
радионица

Ученички
пaрлaмeнт,
вршњачки тим

Ученички
пaрлaмeнт,
eдукaтoри, задужени
насатвници,
Дом здравља
УП, учeници шкoлe,
нaстaвници
ликoвнoг, учитeљи,
ВТ
Ученички
пaрлaмeнт, Црвeни
крст
Ученички
пaрлaмeнт,
зaинтeрeсoвaни
учeници шкoлe,
нaстaвници

*

Радионица

*

Радионица

*

Анализа

УП, дирeктoр шкoлe

*

Анлиза и
дискусија

Ученички
пaрлaмeнт, стручнa
службa шкoлe

*

Предавање и
радионица

Ученички
пaрлaмeнт, секција
еколога/биолога
школе
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Чланови ученичког парламента у школској 2019/2020. години су:
VII разред

VIII разред

VII/1
VII/1
VII/2
VII/2
VII/3
VII/3
VII/4
VII/4
VII/5
VII/5

VIII/1
VIII/1
VIII/2
VIII/2
VIII/3
VIII/3
VIII/4
VIII/4
VIII/5
VIII/5

Током целе године чланови Ученичког парламента сарађиваће са другим ученичким
организацијама, наставничким тимовима, ученичким параламентима других школа и локалном
самоуправом.

11. 2. План рада вршњачког тима
Вршњачки тим има улогу да организује акције превенције насилничког понашања, као и
да учествује у решавању конфликтних ситуација и свакодневних проблема ученика који се тичу
понашања и комуникације.
Вршњачки тим је формиран од ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда. Свако
одељење има по два главна представника и једну замену (за случај да оба представника нису у
школи одређеног дана), члан замене има право и обавезу да учествује у свим активностима
вршњачког тима. Чланови тима су ученици који су тимски играчи, креативни и конструктивни, у
добрим су односима са највећим бројем ученика, не испољавају насилно понашање, стрпљиви су
и толерантни, а такође уживају поверење осталих у одељењу. Све укупно броји 40 ученика.
Циљ постојања Вршњачког тима јесте промоција вредности: толеранција, једнакост,
заједништво, сарадња. Да би то могли да обављају чланови вршњачког тима кроз едукативне
радионице треба да стекну вештине и знања која ће им помоћи да организују школске акције, да
негују и развијају атмосферу подршке и узајамног оснаживања међу вршњацима који су
изложени насиљу, да промовишу и заговарају права оних који су изложени насиљу, а такође и да
у “кризним ситуацијама” у погледу насиља мотивишу остале ђаке да се укључе у спречавање
насиља.
Од ове школске године бирају се одељенски медијатори и чланови Вршњачког тима. Они
су укључени у процес медијације, помажу дежурним наставницима за време великог одмора и
укључени су у разне активности које имају за циљ спречавање насиља.
Садржај
Подела инструкција разредним старешинама за одабир ученика у ВТ од петог до
осмог разреда
Избор представника за ВТ по одељенским заједницама (два представника)
Формирање ВТ и договор о начину рада
Одредити кутак посвећен теми ненасиља
Обележавање Дечије недеље ( спортски турнири , зидне новине , честитке ,
изложба ликовних и литералнх радова , приредба...)
Mесец адаптације ВТ (упознавање нових чланова, анализа одељенских правила ,
креирање „Сандучета поверења“)
Обележавање дана 20.11 – Конвенција о дечијим правима
Вештина комуникације ( „ЈА“ и „ТИ“ поруке )
Решавање конфликта ( радионице )
Предлог за прославу Нове године
Форум позориште

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Време
реализације

Носиоци
посла

IX

X

XI
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Садржај

Време
реализације

Носиоци
посла

XII

Чланови
тима

Радионице на часовима одељенског старешине на тему комуникације и
конструктивног решавања конфликта
Креирање паноа на тему толеранције и лепих порука
Дружење ученика: у сусрет Новој години (стварање позитивне празниче атмосфере
у школи )
Прослава школске славе Свети Сава и Дана школе
Шта смо урадили у првом полугодишту
Повезивање са члановима вршњачких тимова других школа ради размене
искустава
Месец медијације
Акције Ученичког парламента и ВТ
Месец борбе против електронског насиља ( добре и лоше стране интернета , савети
за децу, родитеље и школу )
Прављење зидних новина са месечном темом
Реализација одељењских заједница са темом толеранције, уважавања, прихватања
других
Месец хуманитарних акција (помозимо онима којима смо потребни ) и дружења
(заједничке активности Ученичког парламента и ВТ )
Помоћ члановима тима осмог разреда у прослави матуре
Месец дружења и планирања ( приредба „Музиком против насиља“ , анализа оног
што смо радили ове школске године и смишљање нових планова за школу у идућој
школској години )
Анализа рада ВТ

I
II

III

IV

V,VI

11. 3. Програм рада ''Црвеног крста''

Активност
Акција
„Безбедности
деце у
саобраћају“
Субота, „Трка за
срећније
детињство“
Обележавање
месеца старих
Превенција ХИВ
вируса и болести
СИДЕ – 01.12.
Формирање
екипа прве
помоћи
Припремање
екипа за
такмичење уз
сарадњу са
едукаторима
Црвеног крста
Општинско
такмичење у
„Првој помоћи“
Конкурс за
литерарне и
ликовне радове
на тему „Крв
живот значи“

Време реализације активности
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Начин
реализације

*

Предавање

*

Учешће у
манифистацији
Посета старачком
дому

*

Предавање,
радионица

*

*

*

*

*

Носиоци
активности
Наставници
техничког
Наставници
физичког
Одељењске
старешине
Одељенске
старешине
и грађанског
васпитања
Наставници
биологије

Састанак,
предавање, вежба

Наставници
биологије и
наставници
физичког

Учешће на
такмичењу,
израда радова

Наставници
разредне наставе,
српског језика и
ликовне културе
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Активност
Међуопштинско
такмичење у
„Првој помоћи“
првака у
организацију
Црвени крст
Учешће у
организацији
хуманитарне
акције “Чеп за
хендикеп“

Време
IX

X

XI

XII
I
II
III

IV

V

VI

VIII

Време реализације активности
IX

*

X

*

XI

*

XII

*

I

*

II

*

III

*

IV

*

Начин
реализације

Носиоци
активности

*

Припремање за
учешће, вежбање,
такмичење

Наставници
разредне наставе и
одељенске
старешине са
координатором

*

Организација и
реализација
акције

Наставници
разредне наставе и
одељенске
старешине са
координатором

V

VI

*

VII

*

VIII

*

11. 4. Програм рада Дечијег савеза
Садржаји
1. Припрема за активности поводом Дечје недеље
1. Дечја недеља:
− Програм у школи, дечијим установама, општини
− Дечији хепенинг – смотра дечијег стваралаштва
− Светски дан детета - пријем код председника СО
− ''Добродошлица првацима – програм“
− Хуманитарна акција "Деца-деци"
− Дрво генерације
− Расписивање литерарног и ликовног конкурса
1. Избор и презентација Дечјих игара ''Игродром''
2. Презентација квизова знања:
− ''Колико познајеш Ниш''
− ''Основи православља''
3. Школска такмичења "Најраспеваније одељење"
4. Шаховски турнир
1. Ђачка песничка сусретања -Школска такмичења
3. Новогодишњи дечји вашар
4. Новогодишњи програм у школама и вртићима
1. „Најраспеваније одељење“
2. Прослава школске славе ''Свети Сава''
3. Стари занати
1. "Најуиграније одељење"
2. Зимске игре на снегу
1. Такмичење рецитатора – општинско
2. Такмичење хорова и оркестара
3. Вашар књига
1. Позоришне игре
2. Еколошки програми – избор најлепше учионице
3. Ускршњи дани
4. Квиз знања ''Основи Православља''
5. Литерарни час – ''Да ти кажем'' – гост песник
6. Велики час цртања
1. Квиз знања - ''Колико познајеш град''
2. Ђачка песничка сусретања
3. Позоришне игре деце
4. Такмичење ритмике
5. Конкурс ''Кућица за птице''
6. Дечје игре без граница
1. Ђачка песничка сусретања
2. Дечје игре без граница
3. Ревија победника
4. Анализа остварених програма у 2018/2019. години
5. Израда годишњег извештаја
1. Припрема за почетак нове школске године. Избор
кадрова и сарадника
2. Рад на изради беџева и добродошлица
3. Програмирање рада за школску 2019/2020. годину

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Носилац задатка

Бобан Дејановић
Општина
Дечији савез
Руководиоци Одељењских већа I – IV
разреда

Руководиоци Одељењских већа I – IV
разреда
Вероучитељ
Руководиоци Одељењских већа I – IV
разреда
Руководиоци Одељењских већа I – IV
разреда
Руководиоци Одељењских већа I – IV
разреда
Руководиоци Одељењских већа I – IV
разреда, задужен наставник српског
језика и музичке културе
Руководиоци Одељењских већа I – IV
разреда, задужени наставник за
драмску секцију,
задужени наставник за екологију
Вероучитељ
Руководиоци Одељењских већа I – IV
разреда
Задужени наставник историје и Тио
задужени наставник за драмску
секцију,

Руководиоци Одељењских већа I – IV
разреда
Руководиоци Одељењских већа I – IV
разреда
Наставници у продуженом боравку
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11.5. ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА
Васпитни рад у оквиру одељењске заједнице прожима целокупан рад школе и њен је
основни задатак. Васпитни рад није тако директан и очигледан за ученике као у одељењској
заједници. Оне су окосница васпитања у школи,пошто се зна да су ученици више
окренути разредном старешини, него другим наставницима.
Раду одељењске заједнице прикључује се васпитни рад у свим наставним и ваннаставним
активностима,што укључује и понашање наставника који он чини свакодневно и на сваком месту
у школи. Одељењске заједнице још увек представљају место где се могу напустити сви остали
садржаји у име оних који тог тренутка окупирају ученике одређеног узраста. Сачињен је и
систематски планиран васпитни рад с децом, који се неће тицати само наставних садржаја.
Отворен дијалог усмерен на ученичко „ја“, директни на оно што га тишти и што представља
његов и њихов главни проблем утом тренутку. Рад одељенских заједница неће бити од велике
користи ако се слични васпитни поступци не протежу и на друге активности школе.
Ближе и конкретније постављени су циљеве и предложенисадржаји и облици рада. Циљ
таквог оперативног плана и програма је у томе да подстакне идеје наставника, а не да их
ограничи. Разлози за прављење оперативног програма рада одељенских заједница су у њеном
великом васпитном значају, посебно када је у питању друштвено ангажовање деце. Планови
одељењске заједнице саставни су део Школског програма а налазе се и у Анексу Годишњег
плана рада школе за разреде.
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12.

ПЛАНОВИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПОСЕБНИХ
ПРОГРАМА ИЗ
ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА
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ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Годишњи план рада школе сачињен је на основу школског програма и оперативно разрађује
његове структурне елементе.
Поред већ наведених планова, у ГП улазе и планови осталих програма предвиђених
школским програмом, а то су:
1) План културних активности школе
2) План реализације школског спорта и школских активности
3) План реализације програма заштите ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
4) План реализације професионалне оријентације ученика
5) План реализације здравствене заштите
6) План социјалне заштите ученика у школи
7) План реализације програма заштите животне средине
8) План сарадње са локалном самоуправом
9) План реализације програма сарадње са породицом
10) План излета и екскурзија, наставе у природи
11) План мера за превенцију осипања
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12. 1. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ
Садржаји
програма
Обележавање
почетка школске
године – пријем
првака
Обележавање
Дечје недеље
Обележавање
Дана града
Обележавање
државних
празника који се
славе (21.X, 8.XI,
11.XI, 27.I,17.II,
22.IV, 9.V, 28.VI)

Обележавање
школске славе –
Светог Саве и
Обележавање
Дана Школе

Обележавање 8.
марта

Обележавање
Васкрса

Посете
позоришту,
музеју, архиву,
галерији

Време

Активности
ученика

Активности
наставника

октобар

Учествовање у
конкурсима,
изложбама

-одабир ученика и
пригодних
текстова ОВ III р.
-организовање
-координирање
-координирање
-усмеравање
активности

октобар

Учешће
активностима
града, јавном
часу, цртања

-координирање
-усмеравање
активности
ученика

прво и друго
полугодиште

Прављење
паноа,
организовање
изложби,
писање
реферата

јануар

Припрема и
извођење
приредбе,
учешће на
ликовном и
литерарном
конкурсу,
израда паноа

-задуживање
ученика
-усмеравање
активности
-презентовање
садржаја
-израда сценарија
за приредбу
-припремање
-усмеравање
активности
-презентовање
садржаја
- одабир ликовних
и литерарних
радова за јавну
публикацију

август септембар

март

април

прво и друго
полугодиште

Учествовање у
приредби

Припрема
честитки,
изложба
радова,
организовање
приредбе
Украшавање,
фарбање
васкршњих јаја,
цртање,
сликање,
вајање,
изложба
Посете
ученика,
презентовање

-координисање
-усмеравање
активности
ученика

-усмеравање
активности
ученика

-координисање
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Начини и
поступци
остваривања
садржаја

Циљеви и
задаци
садржаја
програма

тимски рад

-пружање
подршке
ученицима и
родитељима
-добродошлица

тимски рад

-развијање
хуманих осећања

рад у групама
тимски рад

-указивање на
значај годишњице
-сарадња са
локалном
заједницом

рад у групама
тимски рад
демонстративни
истраживачки

-указивање на
значај културних
и националних
вредности

тимски рад

-указивање на
значај и дело
Светог Саве
-обележавање
школске славе
-неговање
поштовања према
лику и делу
Учитеља Тасе

тимски рад
истраживачки

-указивање на
историјски значај
и вредност мајке
као ослонца
породице

тимски рад

-очување
традиције
-развијање
креативности

тимски рад

-развијање
естетских и
културних
вредности
-стицање знања
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12.2 ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Садржаји
програма

-штафетне игре
-атлетски
полигон
-између две
ватре
-мали фудбал
-крос
( I -IV)

Активности
ученика

Време

Активности
наставника

-Октобар
-Maj

-ходање
-трчање
-вежбање
-анализирање
-такмичење

-анализирање
-поређење
-показивање
-објашњавање
-суђење

-штафетне игре
-атлетски
полигон
-између две
ватре
-мали фудбал
-кошарка
-одбојка
-крос
( V -VIII)

-Октобар
-Maj

-ходање
-трчање
-вежбање
-анализирање
-такмичење

-анализирање
-поређење
-показивање
-објашњавање
-суђење

„Да сваки
школски дан
буде активан“ –
Покренимо
нашу децу

Свакодневна
15то
минутна
активност

-ходање
-трчање
-вежбање
-анализирање
-такмичење

-активно
учешће у раду
-охрабрује,
помаже и
подстиче
ученике

Начини и
поступци
остваривања
садржаја

-спортска
такмичења и
турнири према
полу и узрасту

-спортска
такмичења и
турнири према
полу и узрасту

- применa
превентивних
вежби намењен је
ученицима од 1.
до 4. разреда.

Циљеви и задаци
садржаја програма
Правилан
развој,практиковање
здравог начина
живота,развој свести о
важности сопственог
здравља и безбедности,
потреба неговања и
развоја физичких
способности, превенција
насиља,наркоманије и
малолетничке
деликвенције
Правилан
развој,практиковање
здравог начина
живота,развој свести о
важности сопственог
здравља и безбедности,
потреба неговања и
развоја физичких
способности, превенција
насиља,наркоманије и
малолетничке
деликвенције
Посредна едукација деце
и родитеља
о значају свакодневне
примене физичких
активности
за здравље, како њихове
деце, тако и њих самих.

12.3. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ
ПОНАШАЊА
Садржаји
програма
(активности)

Састанци Тима

Упознавање НВ
са интерним
процедурама у
ситуацијама
када се дешава
насиље

ОријентаАктивности
циони број
ученика
активности
10
редовних
састанака
или више
према
потреби

4

Активности
реализатора

Начин и поступци
остваривања
програма

-

анализира,
дискутује ,
предлаже, прати
реализацију
планова и
предложених
мера;

Састанак

-

презентује,
објашњава,
дискутује,
сугерише

Презентација,
дискусија,
демонстрација

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Циљеви и
задаципланираних
активности
Превенција,
анализирање и
праћење различитих
облика насиља уз
примену Посебног
протокола ради
смањења насилног и
ризичног понашања у
школи
Упознавање НВ са
процедурама
интервенције ради
ефикаснијег
реаговања и поступака
деловања и
одговорности у
ситуацијама када се
дешава насиље
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Часови
одељењског
старешине са
темама које се
баве
превенцијом
насиља и
часови ГВ
Промоција
хуманих
вредностиЦрвени крст
Болести
зависности и
вршњачко
насиље

Сузбијање
трговине
људима –

Према
плану ЧОС
и предмета
ГВ

Слушање,
дискусија,
рад у групи,
рад у пару,
коментариса
ње

6

Слушање,
дискусија,
рад у групи,
гледање
филма

фацилитација,
презентација,
објашљавање,
дискусија

радионице,
предавање,
емитовање филма

6

Слушање,
дискусија,
рад у групи,
гледање
филма

фацилитација,
презентација,
објашљавање,
дискусија

радионице,
предавање,
емитовање филма

3

Слушање,
дискусија,
рад у групи,
гледање
филма

фацилитација,
презентација,
објашљавање,
дискусија

радионице,
предавање,
емитовање филма

фацилитација,
презентација,
објашљавање,
дискусија

радионице,
предавање,
емитовање филма

презентација,
објашљавање,
дискусија

радионице,
предавање,
презентација

5

Слушање,
дискусија,
рад у групи,
коментариса
ње

фацилитација,
презентација,
објашљавање,
дискусија

радионице

15

Слушање,
дискусија,
рад у групи,
коментариса
ње

фацилитација,
презентација,
објашљавање,
дискусија

радионице

7

Слушање,
дискусија,
рад у групи,
коментариса
ње

фацилитација,
презентација,
објашљавање,
дискусија

радионице

Превенција
насиља и
асоцијалног
понашања

3

Употреба
психоактивних
супстанци

10

Радионице из
програма
Дигитално
насиље за
ученике 4.-8.
разреда

Радионице из
програма
Медијација за
6. разред

Радионице из
програма
Адолесценција
за 7. разред

Слушање,
дискусија,
рад у групи,
гледање
филма
Слушање,
дискусија,
рад у групи,
гледање
презентације

фацилитација,
презентација,
објашљавање,
дискусија

радионице,
дискусија, излагање

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Превентивне
активности са циљем
да доприносу
смањењу насилних и
ризичних облика
понашања
Упознавање ученика
са вредностима
хуманих начела,
промовисање начела и
понашања која
доприносе њиховом
остваривању
Превенција ризичних
облика понашања и
упознавање ученика са
последицама ризичних
облика понашања
Уознавање ученикама
са појмом трговине
људима и различитим
облицима ове појаве
ради превенције
ризичних понашања
која за последицу
могу довести ученике
у ситуацију да буду
жртве
Упознавање ученика
са различитим
облицима насиља и
асоцијалног понашања
и превенција истих
Превенција ризичних
облика понашања и
употребе
психоактивних
супстанци
безбедност ученика/
ца на интернету и
адекватна подршка и
ослонац за
преузимање
одговорности
ученика/ца за
сопствено понашање и
репутацију на
интернету
Боље међусобно
упознавање ученика
одељења, толеранција
и прихватање
различитости,
побољшање групне
кохезије.
Боље међусобно
упознавање ученика
одељења,
самоспознаја,
толеранција и
прихватање
различитости,
побољшање групне
кохезије.
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Извештавање
Школске
управе о
случајевима
насиља 3. нивоа
Вршњачака
едукација из
области
превенџије
насиља –
Ученички
парламент и
Вршњачки тим
Програм
Основи
безбедности
деце

према
потреби

13

8

-

израда и
прослеђивање
извештаја

извештај

Упознавање Школске
управе са случајевима
насиља

Слушање,
дискусија,
рад у групи,
коментариса
ње

фацилитација,
презентација,
објашљавање,
дискусија

радионице

Допринос смањењу
насилних и ризичних
облика понашања

радионице

Стицање нових и
унапређење
постојећих знања,
вештина и ставова
ради подизања
безбедносне културе
ученика 4. и 6. разреда
основне школе

Слушање,
дискусија,
рад у групи,
коментариса
ње

предавање,
презентација,
објашљавање,
дискусија

12. 4 ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА
Активности

1

2

3

Носиоци активности

Договор о раду у новој школској
години,израда плана активности ПО
тима

Чланови ПО тима
/координатор

Одржавање састанка са свим
наставницима који учествују у
реализацији програма и пружање
помоћи у реализацији
радионица,семинар за све наставнике
који спроводе програм ПО састављен из
три дела,Реални сусрети,електронско
умрежавање и приказ радионице
Формирање вршњачког тима,сређивање
ПО кутка,договор са ментором и
контакт са другим школама

ПО тим

Време
реализације
Септембар 2019.

Септембар 2019.

1Бојана Илић

Октобар 2019.

ПО Тим,вршњачки
тим,разредне старешине

Новембар 2019.

Начин реализације
-извештаји у фасцикли
тимаи обавештења у
посебном фолдеру на сајту
школе.
-извештаји у фасцикли тима
и обавештења у посебном
фолдеру на сајту школе
-списак наставника који су
присуствовали семинару у
установи
-извештаји у фасцикли тима
и обавештења у посебном
фолдеру на сајту школе
-извештаји у фасцикли тима
и обавештења у посебном
фолдеру на сајту школе
-фотографије, дневник рада.
-извештаји у фасцикли тима
и обавештења у посебном
фолдеру на сајту школе

4

Организација радионице за родитељски
састанак и разговор са разредним
старешинама након њеног извођења

5

Електронско повезивање са другим
школама,новости на мрежи,електронски
семинар за остале школе у пројекту

6

Преглед реализације радионица у првом
полугодишту,анкета међу наставницима
о успешности реализације планираних
садржаја,предлози за побољшање рада

Одељењске старешине,
вршњачки тим, тим
ПО,наставници који
учествују у реализацији
пројекта

Јануар 2020.

-извештаји у фасцикли тима
и обавештења у посебном
фолдеру на сајту школе
-дневник рада.

Прикупљање информација са бироа за
запошљавање,анкетирање ученика о
жељама везаним за будуће
занимање,сарадња са родитељима који
желе да учествују у реалним сусретима

ПО тим,одељенске
старешине,ВТ

Фебруар 2020.

-извештаји у фасцикли тима
и обавештења у посебном
фолдеру на сајту школе

8

Реални сусрети са родитељима –
стручњацима, позив БОШ школама,
Организовање сајма ПО у школи

ПО Тим, одељењске
старешине,родитељи,учитељи

Март 2020.

-извештаји у фасцикли тима
и обавештења у посебном
фолдеру на сајту школе
-фотографије са реалних
сусрета и са сајма.

9

Реални сусрети – посете
школама,фирмама, „Дан девојчица“ –
27.04.“ Реални сусрети са родитељима“
– стручњацима, позив БОШ
школама,посете сајмовима
запошљавања,сајму науке

Одељењске старешине, ПО
тим,родитељи

Април- мај 2020.

-извештаји у фасцикли тима
и обавештења у посебном
фолдеру на сајту школе
-фотографије са ових
догађаја.

7

ПО тим

Децембар 2019.

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш
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10

Посете средњим школама у оквиру
манифестације “Дан отворених врата”

ПО тим,разредне
старешине,родитељи

Мај 2020.

-извештаји у фасцикли тима
и обавештења у посебном
фолдеру на сајту школе

11

Евалуација и извештаји за школске
органе

ПО тим,разредне
старешине,родитељи

након завршетка
школске године

-извештаји у фасцикли тима
и обавештења у посебном
фолдеру на сајту школе

12

Ажурирање сајта и вики радионице

Валентина Пузић

континуирано

13

Континуирана сарадња са МОШ и БОШ
школама и ментором

Координатор и ПО тим

континуирано
током године

-извештаји у фасцикли тима
и обавештења у посебном
фолдеру на сајту школе
-извештаји у фасцикли тима
и обавештења у посебном
фолдеру на сајту школе.

12. 5. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Редни
број
теме

Број
часова,
разред,
време

Садржај
програма

1
1.

IV разред

Правилна
исхрана

октобар

1
2.

V разред
октобар

Здрави
стилови
животапревенција
гојазности

1
3.

I разред

Чисте рукебезбедно
здравље

октобар

1
4.

VI разред

Пубертет

новембaр

1
5.

VIII
разред

Полно
преносиве
болести

децембар

1
6.

VII разред
јануар

Психоактивн
е супстанце

Активности
ученика у
образовноваспитном
раду
-слушају
-повезују
-схватају
развијај у свест о
значају
здравствене
заштите
-учествују у
радионицама
-слушају
-повезују
-схватају
развијај у свест о
значају
здравствене
заштите
-учествују у
радионицама
-слушају
-повезују
-схватају
развијај у свест о
значају
здравствене
заштите
-учествују у
радионицама
-слушају
-повезују
-схватају
развијај у свест о
значају
здравствене
заштите
-учествују у
радионицама
-слушају
-повезују
-схватају
развијај у свест о
значају
здравствене
заштите
-учествују у
радионицама
-слушају
-повезују
-схватају
развијај у свест о
значају
здравствене

Активности
наставника у
образовноваспитном раду
- презентују наставни
садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и усмеравају рад
ученика
- презентују наставни
садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и усмеравају рад
ученика
- презентују наставни
садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и усмеравају рад
ученика
- презентују наставни
садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и усмеравају рад
ученика
- презентују наставни
садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и усмеравају рад
ученика
- презентују наставни
садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање и примену

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Облици
остваривања
програма

Оперативни
задаци
извођења
програма

презентација

подизање свести
о значају
правилне
исхране

презентација

подизање свести
о значају
правилне
исхране

презентација

развијање
културе хигијене
руку

презентација

упознавање са
психофизич-ким
карактеристикама узраста

презентација

подизање свести
о ризицима раног
ступања у
сексуалне односе

презентација

упознавање са
последицама и
ризицима
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1
7.

VIII
разред

Употреба
психоактивн
их
супстанци-

фебруар

1
8.

V разред

Пубертет

фебруар

1
9.

III разред
март

Ко не брине
о води не
брине о
сутразаштита вода

1
10.

VII разред

Репродуктивно
здравље

март

20

11.

V-VIII
разред

Курс прве
помоћи

Током
године

1
12.

VII разред

Здрави
стилови
живота

април

1
13.

II разред
мај

Сачувајмо
леп осмех

1
14.

Сви
разреди

Зубари

заштите
-учествују у
радионицама
-слушају
-повезују
-схватају
развијај у свест о
значају
здравствене
заштите
-учествују у
радионицама
-слушају
-повезују
-схватају
развијај у свест о
значају
здравствене
заштите
-учествују у
радионицама
-слушају
-повезују
-схватају
развијај у свест о
значају
здравствене
заштите
-учествују у
радионицама
-слушају
-повезују
-схватају
развијај у свест о
значају
здравствене
заштите
-учествују у
радионицама
-слушају
-повезују
-схватају
развијај у свест о
значају
здравствене
заштите
-учествују у
радионицама
-слушају
-повезују
-схватају
развијај у свест о
значају
здравствене
заштите
-учествују у
радионицама
-слушају
-повезују
-схватају
развијај у свест о
значају
здравствене
заштите
-учествују у
радионицама
-слушају
-повезују
-схватају
развијај у свест о
значају
здравствене
заштите
-учествују у
радионицама

знања
-прате и усмеравају рад
ученика
- презентују наставни
садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и усмеравају рад
ученика
- презентују наставни
садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и усмеравају рад
ученика
- презентују наставни
садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и усмеравају рад
ученика
- презентују наставни
садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и усмеравају рад
ученика
- презентују наставни
садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и усмеравају рад
ученика
- презентују наставни
садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и усмеравају рад
ученика
- презентују наставни
садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и усмеравају рад
ученика
- презентују наставни
садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и усмеравају рад
ученика
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презентација

упознавање са
последицама и
ризицима

презентација

упознавање са
психофизич-ким
карактеристикама узраста

презентација

презентација

презентација

презентација

подизање свести
о коришћење
воде као
природног
ресурса

развој свести о
репродукцији и
биолошком
наслеђу

формирање
вештина за
пружање прве
помоћи

упознавање
ученика са
правилном
исхраном и
важности
бављење спортом

предавање

правилна нега
зуба и усне
дупље

редовна
контрола

систематска
контрола неге и
заштите зуба
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36
15.

Сви
разреди

Акција
Среда – дан
здраве хране

-слушају
-повезују
-схватају
развијај у свест о
значају
здравствене
заштите
-учествују у акцији

- презентују наставни
садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате, подржавају
понашајно и усмеравају
рад ученика

предавање и
реализација

подизање свести
о значају
правилне
исхране

12. 6. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Социјална заштита ученика подразумева систем различитих мера и активности чији је циљ пружање
најбоље подршке ученицима са социјалним проблемима тј. ученицима који припадају осетљивим групама
као што су материјално угрожене породице, деца без родитељског старања, деца самохраних родитеља,
ромска национална мањина, деца са хроничним болестима, деца са инвалидитетом, деца са тешкоћама у
развоју и деца мигранти
Циљеви и задаци програма
- пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању
- пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима који долазе из дефицијентних
породица или породица са проблематичним односима
- сарадња са установама и организацијама које се баве социјалним питањима
- упознавање и праћење социјалних прилика ученика (упућивање у остваривање социјално - заштитних
мера)
- утврђивање социјалноекономског статуса родитеља
- развијање вредности пријатењства, солидарности
Помоћ социјално угроженим ученицима
Идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима врши се стално. Одељењске старешине,
социјални радник на почетку сваке школске године снимају социјално стање ученика и на основу њега
планирају активности.
Школа уочене проблеме покушава да реши сарадњом са родитељима (службеним позивима у школу и
информативним разговорима), а уколико нема резултата, у току школске године укључују се установе и
организације социјалне заштите.
Помоћ материјално угроженим ученицина
Идентификација ученика који се налазе у тешкој материјалној ситуацији обавља се како на почетку, тако и
током целе године. Школа израђује план помоћи овим ученицима у виду:
- бесплатне екскурзије, излета
- бесплатне позоришне представе, концерта
- бесплатних уџненика
- бесплатне ужине и исхране у продуженом боравку
Школа периодично и по потреби организује хуманитарне акције (акције прикупљања одеће и школског
материјалам, акције продаје новогодишњих честитки, ускршњих јаја) за ученике тешког материјалног
стања.
План социјалне заштите
Школа у сарадњи са надлежним установама и организацијама брине о социјалној заштити, посебно
ученика из осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите. Уколико буде потребе,
школа ће организовати прикупљање средстава за ове сврхе кроз разне добротворне школске акције.
Садржаји
програма
(активности)
Израда
социјалне карте
школе
Сарадња са
институцијама
(Центар за
социјални рад,
Црвени крст;
Град и др.)

Број
активности

На почетку
школске
године

Према
потреби

Активности
ученика

-

-

Активности
реализатора
Прикупљање,
обрада података
и израда
социјалне карте
Контакти,
договори,
планирање,
пружање
података

Начин и поступци
остваривања
програма

Циљеви и задаципланираних
активности

Анкетирање,
упитници, анализа,
презентација,
планирање
активности

Утврђивање социо- економског
статуса породица ученика и
евидентирање ученика и породица
којима је потребан неки облик
подршке

Састанци,
разговори,
прослеђивање
података, писама

Сарадња институција ради
свеобухватније подршке ученицима
у циљу њиховог квалитетнијег
развоја
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Хуманитарне
акције
(спортске,
културне и сл.)

Према
потреби

Учествују,
прикупљај
у средства,
покрећу и
промовиш
у акције

Координација
Састанци,
разговори,
прослеђивање
података, писама

Подизање свести о хуманим
вредностима

12. 7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Редни
Број
Садржај
број
часова програма
теме

Активности
Активности
Облици
ученика у
наставника у остваривања
образовнообразовнопрограма
васпитном раду васпитном раду

1.

10.

Примарна
селекција
отпада.
Посета
санитарној
депонији

- слушају
-повезују
-схватају
-развијају
еколошку свест
-истражују
-учествују у
радионицама и
еко-патролама
-учествују у
вршњачкој
едукацији и
едукацији
грађана
-представљају
резултате и
продукте свога
рада на сајту
школе
-сарађују са
другим
секцијама у
школи
-сарађују са
другим школама
у граду

2.

6

Екологија и
инклузија

-слушају
-повезују
-схватају
-учествују у
радионицама
-представљају
резултате и
продукте свога
рада на сајту
школе

Оперативни задаци
извођења програма
(Ученици треба да:)

- презентују
наставни садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и
усмеравају рад
ученика
-подстичу свест
о значају
примарне
селекције
-организују
радионице и
практичан рад
ученика
-организују
сарадњу са
осталим
школама

фронтални,
индивидуални,
групни
рад у пару
теренски рад

-упознају значај
примарне и
секундарне селекције
отпада и рециклаже
папира, пластике,
метала, стакла и
органског отпада
-развију способност
преношења знања на
остале ученике и
чланове своје
породице
-развијају
креативност,
еколошки пожељно
понашање и
способност лобирања
и презентовања
резултата рада
-развију способност
преношења знања на
остале ученике и
чланове своје
породице

- презентују
наставни садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и
усмеравају рад
ученика
-организују
радионице и
практичан рад
ученика

фронтални,
индивидуални,
групни
рад у пару

-укључивање деце
којима је потребна
додатна подршка а
показују интересовање
за заштиту животне
средине
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10

Обележава
ње
значајних
еколошких
датума

- слушају
-повезују
-схватају
-сарађују са
другим школама
у граду
-упознају
-усвајају
-представљају
резултате и
продукте свога
рада на сајту
школе и

- презентују
наставни садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и
усмеравају рад
ученика
-подстичу свест
о значају
озонског
омотача и
његовом
уништавању

фронтални,
индивидуални,
групни
рад у пару

Ученици треба да:
- да ученици разумеју
зашто се неограничен
развој човечанства не
може одржати у
ограниченим
условима целе планете
- да ученици схвате
значај коришћења
алетернативниих
извора енергије због
самњивања
загађености животне
средине и ограничене
количне
необновљивих извора
енерије
- да ученици схвате
основне принципе
одрживог развоја:
користити природ у, а
не искоришћавати
- да ученици повезују
сродна знања из
различитих наставних
предмета и примењују
их у свакодневном
животу
- да ученици схвате да
су количине воде за
пиће ограничене и да
ће дефицит у
будућности бити још
већи
- да ученици схвате
значај воде као извора
енергије
-да ученици схвате
значај воде као услова
живота и животне
средине за многа жива
бића
- да ученици схвате да
је неопходна промена
човековог односа
према природи

4.

10

Зелени
кључ

-слушају
-повезују
-схватају
-истражују
-учествују у
радионицама
-представљају
резултате и
продукте свога
рада на сајту
школе
-сарађују са
другим школама
у граду

- презентују
наставни садржај
-подстичу на
размишљање,
повезивање,
закључивање
и примену знања
-прате и
усмеравају рад
ученика
-организују
радионице и
практичан рад
ученика

фронтални,
индивидуални,
групни
рад у пару
теренски рад

Ученици треба да:
-упознају еколошке
факторе и њихов
значај за живи свет
-схвате повезаност
загађивања и
климатских промена
-схвате узајамне
односе живих бића и
животне средине
-схвате значај
еколошке равнотеже
за одржавање
екосистема
-остваре сарадњу са
ученицима из других
школа и презентују
добијене резултате
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12. 8. Програм сарадње са локалном самоуправом
Општина
Медијана

Градска
управа

Заштита и уређење животне
средине

Повремено

Октобар/Април

Родитељи,ученици, Школа

Акција помоћи

Повремено

Новембар

Савет општине

Прославе Дана школе

јануар

Мај

Родитељи,ученици, Школа

Акције општине

Повремено

Током шк.год.

Родитељи,ученици, Школа

Планирање/буџетских
средстава

Повремено

Јун/октобар

Директор/сарадници

Учешће у заједничким
пројектима

Сталан

Током године

Стручни сарадници из градске
управе

Консултације са инспекц. и
другим органима

Сталан

Током године

Инспектори

12. 9. Програм сарадње са породицом
Садржаји
програма
(активности)

Број
активности

Активности
родитеља

Родитељски
састанци

На почетку
школске
године и на
класификацио
ним
периодима

Коментаришу,
слушају,
предлажу,
дискутују,
усвајају

Према
потреби

Коментаришу,
слушају,
предлажу,
дискутују

Индивидуални
разговори

Присуство
часовимаотворена врата
школе

Активности
наставника
Упознају,
излажу,
предлажу,
саветују,
информишу,
евидентирају
Упознају,
излажу,
предлажу,
саветују,
информишу,
евидентирају
Излажу,
информишу,
организују,
коментаришу,
дају повратну
информацију,
сугеришу

Начин и
поступци
остваривања
програма
Родитељски
састанак

разговор

Једном
месечно

Прате, слушају

Према
потреби

Организују,
демонстрирају,
излажу,
дискутују,
информишу

Организују,
коментаришу,
дају повратну
информацију,
сугеришу

Посете
институцијама,
школама и
присуство
родитеља
часовима

Сарадња са
родитељима
деце/ученика
којима је
потребна додатна
подршка

Према
потреби

Коментаришу,
слушају,
предлажу,
дискутују, дају
сагласност,
информишу

Организују,
коментаришу,
дају повратну
информацију,
сугеришу,
саветују,
предлажу

Разговори,
састанци Тимова
за додатну
подршку

Сарадња са
родитељима
ученика у вези са
решавањем

Према
потреби

Коментаришу,
слушају,
предлажу,
дискутују, дају

Организују,
коментаришу,
дају повратну
информацију,

Разговори,
родитељски
састанци

Професионална
оријентација

Реализација
часова
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Циљеви и
задаципланираних
активности

Анализа успеха
ученика, дисциплине,
договор у вези са
екскурзијама и
наставом у природи,
решавање проблема у
одељењу

Праћење успеха и
дисциплине ученика и
одељења и договарање
мера за побољшање;
унапређивање сарадње
са родитељима
Помоћ ученицима у
професионалној
оријентацији,
упознавање са
образовним профилима
средњих школа и
светом занимања
Пружање додатне
подршке ученицима
којима је потребна,
унапређивање развоја и
напредовања ученика,
сарадња са
родитељима и
добијање сагласности
за ИОП.
Праћење дисциплине,
предлагање и примена
мера за побољшање.
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дисциплинских
проблема

Анкетирање
родитеља у вези
са сарадњом са
школом
Остала
анкетирања
предвиђена
ГПРШ, ШРП,
ШП и акционим
плановима
Тимова

сагласност,
информишу

сугеришу,
саветују,
предлажу

На крају
сваког
полугодишта

Попуњавају
анкете,
сугеришу,
предлажу

Примењују
анкете,
обрађују
податке,
изводе
резултате

Према
потреби

Попуњавају
анкете,
сугеришу,
предлажу

Примењују
анкете,
обрађују
податке,
изводе
резултате

Анкетирање

Анкетирање

Стицање увида у
ставове родитеља у
вези са сарадњом са
школом, унапређивање
сарадње и
унапређивање рада
школе
Стицање увида у
ставове родитеља у
вези са разним
питањима ,
унапређивање сарадње
и унапређивање рада
школе

12. 10. План излета и екскурзија, наставе у природи
Екскурзије, излети и настава у природи биће организоване у складу са Правилником о
измени правилника о наставном плану и програму основног образовања, поглавље „Упутство за
остваривање плана и програма ваннаставних и осталих активности у основној школи ", одељак
Екскурзија, „ (Сл.гл. PC- Пр.гл. бр. 1/2009) уколико родитељи ученика изразе спремнност за
њихову реализацију, што ће школа утврдити на основу анкете која ће бити спроведена на
родитељским састанцима.
Излети, настава у природи и екскурзије ученика у школској 2019/2020.години биће
организоване на следећим правцима и терминима:
- једнодневне екскурзије
за предшколце
за ученике 1. разреда
за ученике 2. разреда
за ученике 3. разреда
за ученике 4. разреда

-

пролеће 2020.године
пролеће 2020.године
пролеће 2020.године
пролеће 2020.године
пролеће 2020.године

настава у природи

за ученике 1. разреда:
за ученике 2. разреда:
за ученике 3. разреда:
за ученике 4. разреда:

-

Ниш – Јагодина – Ниш
Ниш – Јагодина – Ниш
Ниш – Врњачка Бања – Ниш
Ниш – Maнастир Раваница–Ресавска пећина
Ниш
Ниш– Крагујевац – Топола Опленац – Ниш

Ниш – Копаоник – Ниш
Ниш –Сокобања– Ниш
Ниш – Сокобања– Ниш
Ниш –Копаоник– Ниш

пролеће 2020.године
пролеће 2020.године
јесен 2019.године
јесен 2019.године

екскурзије

дводневна екскурзије за
ученике 5. разреда:
дводневна екскурзије за
ученике 6. разреда:
дводневна екскурзије за
ученике 7. разреда:
тродневна екскурзије за
ученике 8. разреда:

Ниш – Источна Србија– Ниш
Ниш –Тршић -Троноша- Ваљево- Бранковина–
Ниш
Ниш – Војводина – Ниш
Ниш – Западна Србија - Вишеград- Ниш

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

пролеће 2020.године
пролеће 2020.године
пролеће 2020.године
јесен 2019.године
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12. 11. ПЛАН МЕРА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ОСИПАЊА
Основна школа „Учитељ Таса“ је у оквиру пројектних активности пројекта „Обрзовање за права
детета“ сачинила и усвојила План мера за превенцију осипања.
Специфични циљеви
1.

Имплементација система за рану
идентификацију ученика код којих
постоји ризик од напуштања школе

2.

Утврђивање и спровођење мера и
активности за превенцију раног
напуштања школе

3.

Подизање капацитета свих
запослених у школи за
правовремено препознавање и
адекватно реаговање у ситуацијама
ризика од напуштања школовања

Очекивани резултати
1.1 Обучени стручни сарадници и наставници за примену Инструмента за
идентификацију ученика под ризиком од осипања
1.2 Идентификовани ученици на основу Инструмента и одлучено са тимом за
које ће се ученике израдити ИППО
1.3 Израђени и примењени индивидуални планови превенције осипања за све
идентификоване ученике
2.1 Повећана сарадња са родитељима и њихова укљученост кроз различите
активности
2.2 Формиран вршњачки тим за подршку у учењу и другим активностима
2.3 Активно укључивање ученика у ваннаставне и културне активности
3.1 ТПО је оспособљен за примену различитих активности које спречавају
осипање
3.2 Наставници оспособљени за ефикасно подстицање учења, мотивације,
контроле понашања и самопоуздања ученика у настави
3.3 Наставници обучени за израду и примену ИОПа и упознати са стратегијама
прилагођавања наставе

Активности у оквиру компоненте 2 – Додатне мере превенције и интервенције на нивоу школе
Специфични
циљ 2

Утврђивање и
спровођење
мера и
активности за
превенцију
раног
напуштања
школе

Активности
Креирање мера и
активности за
превенцију раног
напуштања школе
Упознавање
одељењских
старешина и родитеља
са креираним мерама
(уз могућност
преправке, допуне
истих)
Успостављање
сарадње родитеља и
одељењских
старешина у
спровођењу мера и
активности
Сарадња родитеља и
одељењских
старешина у пружању
подршке у учењу и у
променама у
понашању

Време
остваривања

Показатељи
успешности

Новембар
2019.год

Успостављен
систем мера и
активности

Новембар
2019.год

Упознати
родитељи и
одељењске
старешине

Одговорне
особе

Актери

Докази о
остварености
активности
Извештај са
састанка, листа
успостављених
мера

ТПО

Стручни
сарадници,
наставници,
ТПО

ТПО

Одељењски
старешина,
родитељи,
ТПО

Извештаји са
Наставничког
већа и
родитељских
састанака

Родитељи,
одељењски
старешина

Извештај са
састанка

Родитељи,
одељењски
старешина

Извештаји,
план

Стручни
сарадници,
одељењски
старешина,
родитељи

Креиран и
одштампан
флајер

Договорени
термини
Родитељи,
састанака
Континуирано
одељењски
родитеља и
старешина
дељењских
старешина
Спровођење
договорених
Родитељи,
састанака једном
Континуирано
одељењски
недељно,
старешина
осмишљавање
даљих мера
Подељени
флајери о праву и
Информисање
начину
родитеља о праву и
остваривања
Стручни
начину остваривања
Новембар
социјалне
сарадници,
социјалне помоћи,
2019.год.
помоћи, дечијег одељењски
дечијег додатка, о
континуирано
додатка, о
старешина
постојању
постојању
афирмативних мера
афирмативних
мера
Укључивање родитеља
Родитељи имају
Према календару
у припремању и
конкретна
Одељењски
школских
реализацији школских
задужења и
старешина
активности
приредби и
доприносе

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Одељењски
Фотографије,
старешина,
видео записи,
родитељи,уче
извештаји
ници
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манифестација

успешној
реализацији

Едукације родитеља
( о значају образовања,
променама у
понашању деце,
променама у
пубертету)
Могућност коришћења
термина Отворених
врата, ради
консултација,
саветавања, давања
примедби...

Почетак школске Одржани
године,
родитељски
континурано
састанци

Стручни
сарадници,
одељењски
старешина

Према календару Евиденција броја
Одељењски
школских
посета
старешина
активности
Отворених врата

Стручни
сарадници,
одељењски
старешина,
родитељи

Одељењски
старешина,
наставници, Извештаји
родитељи,уче
ници

Одељењски
старешина,
наставници,
ТПО,
родитељи
Одељењски
Број обезбеђених
старешина,
Обезбеђивање
Почетак школске
Социјални
бесплатних
социјални
бесплатних уџбеника године
радник
уџбеника
радник,
родитељи
Упознавање ученика
Одељењски
Ученици
Одељењски
са пројектом и
старешина,
Октобар 2019.год упознати,
старешина,
члановима тима за
ТПО,
разредни час
ТПО
превенцију осипања
ученици
Одељењски
Формиран тим на
старешина,
Формирање
редовном
Новембар
Координатор ученички
вршњачког тима за
састанску
2019.год
парламента парламент,
подршку ученицима
ученичког
одељењска
парламента
заједница
Одељењски
Одређени
Одређивање
Одељењски старешина,
ментори на
менторства (ученици
старешина, наставници,
редовном
са бољим успехом
Континуирано
наставници, ученички
састанку
помажу слабијим
координатор парламент,
ученичког
ученицима)
парламента одељењска
парламента
заједница
Укључивање ученика
Број укључених
у ваннаставне
Према календару ученика,
Наставници,
активности ( секције, школских
задовољство и
Наставници
ученици
креативне радионице, активности
осећај
спортска такмичења)
припадности
Укључивање ученика
у активности које
реализује локална
Новембар
Активно учешће
Реализатори
заједница (изложбе,
Реализатори
2019.год,
ученика и њихов
активности,
културне и спортске
активности
континуирано
долазак
ученици
активности, трибине,
гостовања спортиста,
уметника)
Реализација радионица
Одељењски
на тему
старешина,
мултикултуралности,
Број ученика
Према плану
стручни
уважавања
укључених у ове ТПО
рада ТПО
сарадници,
различитости,
активности
ТПО,
ненасилног решавања
ученици
сукоба
Организовање
Број укључених
читалачког клуба у
Одељењски
Децембар
ученика,
библиотеци са циљем
старешина,
2019.год,
задовољство и
Библиотекар
обезбеђивања књига
библиотекар,
континуирано
осећај
материјално
ученици
припадности
угроженим ученицима
Месечни сусрет
родитеља и
предметних
наставника

Према календару Евиденција броја
школских
посета Месечних ТПО
активности
сусрета

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Записници са
родитељских
састанака

Извештаји

Достављени
бесплатни
уџбеници
Записник са
разредног часа

Записник са
састанка

Записник са
састанка

Записници,
фотографије,
видео запис,
медаље

Евиденције
присуства
ученика

Извештај о
реализацији
радионица

Записници,
фотографије,
видео записи
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Укључивање ученика
у релизацију
активности
професионалне
оријентације

Према плану
рада ТПО

Ученици су
упознати са
занимањима и
схвватају значај
даљег
образовања

Педагог

Педагог,
ТПО,
Записници,
ученици,
фотографије,
средње школе панои
у граду

Активности у оквиру компоненте 3 – Јачање капацитета запослених у школи
Специфични
циљ 3

Активности

Интерно стучно
усавршавање

Подизање
капацитета
свих
запослених у
школи за
правовремено
препознавање
и адекватно
реаговање у
ситуацијама
ризика од
напуштања
школовања

Време
остваривања

Периодично

Организовање учешћа
у семинару:Од
квалитетног
Школска
наставника до
2020/2021.
успешног и задовољног година
ученика (каталошки
број 11 К2

Показатељи
успешности

Одговорне
особе

Актери

Докази о
остварености
активности

ТПО је
оспособљен за
примену
Координатор Координатор, Записник,
различитих
ТПО
ТПО
извештај
активности које
спречавају
осипање
Наставници
оспособљени за
ефикасно
подстицање
учења,
Наставници,
мотивације,
Директор
Сертификат
директор
контроле
понашања и
самопоуздања
ученика у
настави

Организовање учешћа
у семинару:
Ни црно ни белоШколска
програм за рад са
2021/2022.
децом/младима,
година
против предрасуда, за
толеранцију и
интеркултурност

Наставници
обучени за
примену
Директор,
различитих
ТПО
начина пружања
подршке

Директор,
ТПО,
наставници

Сертификат

Организовање учешћа
Школска
у семинару: Подршка
2021/2022.
образоању деце из
година
сиромашних породица

Ојачани
капацитети
наставника кроз
увођење мера
Директор,
подршке
ТПО
сиромашној деци
у васпитно
образовним
установама

Директор,
ТПО,
наставници

Сертификат

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш
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13.

АКЦИОНИ
ПЛАН
ШКОЛСКОГ
РАЗВОЈНОГ
ПЛАНА ЗА
ТЕКУЋУ
ГОДИНУ

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш
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13. АКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ
ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ
Стручниактивза развојно школско планирање формулисао је визију, мисију, циљеве и задатке и
направио план активности за њихову реализацију.

II ВИЗИЈА И МИСИЈА
ВИЗИЈА: „ Мрак незнања над којим владаше, тај у тами ко болан лежаше;
чуј роде и знај, на науке сина дај.“

МИСИЈА:Изградња функционалних знања ученика као основе за развој компетенција и
вештина оснаживањем способности:
• решавања проблема критичким мишљењем
• познавања и управљања властитим учењем кроз преузимање одговорности за
резултате учења као и опредељење за целоживотно учење;
• решавања сукоба ефикасном и ненасилном комуникацијом;
• критичког, одговорног, садржајног и ефикасног коришћења информација, медија и
технологије;
• неговања вредности солидарности, толеранције, мирољубивости, равноправности,
самопоштовања, поштовања других, другачијих и различитих, људских права,
људског живота и достојанства.
• континуираног професионалног развоја наставника
• реализације програма Професионалне оријентације ученика и упознавање са светом
рада
• Бриге за животну околину и одрживи развој
• Развоја интеркултуралности, мултикултуралности (сарадња са школама у окружењу и
региону)
Стручни актив за развојно школско планирање након детаљног упознавања са резултатима
формулисао је циљеве и задатке и направио план активности за њихову реализацију у периоду
септембар 2019 - август 2023. године.

Општи циљ:

Унапређивање области квалитета обазовања и васпитања
у Основној школи „Учитељ Таса“
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Специфични циљеви:
Циљ
I
II
III
IV
V
VI
VII

Опис
Унапређивање програмирања, планирања и извештавања
Унапређивање квалитета подршке ученицима
Подизање нивоа образовних постигнућа
Побољшање квалитета етоса у ОШ „Учитељ Таса“
Унапређивање инклузивне праксе
Подизање нивоа заштите ученика од насиља и рад на стварању безбедног школског окружења.
Коришћење ресурса на најефикаснији начин

Задаци:
Циљ I: Унапређивање квалитета наставе подстицањем и употребом иновативних облика, метода
рада и савремених наставних средстава
Задатак Опис
Усаглашавање наставних планова и програма на нивоу стручних већа у циљу тематског
I-1
планирања
I-2
Оснаживање наставника у коришћењу различитог материјала на часовима редовне наставе
I-3
Демонстрација угледних часова редовне наставе као примера добре праксе
Циљ II:Унапређивање квалитета подршке ученицима
Задатак Опис
II-1
Упознавање свих ученика са доступним врстама подршке учењу у школи
Мотивисати ученике за укључивање у ваннаставне активности и упознавање ученика са
II-2
постојањем система подршке у школи за ученике из осетљивих група, новопридошле ученике и
ученике са изузетним способностима
II-3
Партнерство родитеља и школе
II-4
Афирмисање здравих стилова живота кроз конкурсе, акције и трибине
II-5
Подстицање ученика за развој предузимљивости и предузетничких вештина
II-6
Реализација програма професионалне оријентације
Циљ III: Подизање нивоа образовних постигнућа ученика
Задатак
III-1

Опис
Анализа резултата иницијалних тестова

III-2

Анализа пробних и завршних тестова и мере за побољшање постигнућа ученика

III-3

Употреба ИК технологија у учењу

Циљ IV: Побољшање квалитета етоса у ОШ „Учитељ Таса“
Задатак
IV-1

Опис
Неговање професионалних односа уз међусобно уважавање и толеранцију

IV-2

Промовисање позитивниих резултата ученика и наставника

IV -3

Унапређивање међусобне сарадње свих учесника у образовном поцесу

Циљ V: Унапређивање инклузивне праксе
Задатак Опис
V -1
Укључивање ученика са потребом за додатном подршком у ваннаставне активности
V2
Сензибилизација родитеља за процес инклузије
V -3
Подизање квалитета наставе кроз сарадњу са школама „Бубањ“ и „14.октобар“,,
Пружање подршке чланова СТИО наставницима
V-4
V-5

Давање подршке надареним ученицима, спровођење ИОП-3

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш
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Циљ 6: Подизање нивоа заштите ученика од насиља и рад на стварању безбедног школског
окружења
Задатак
VI-1

Опис
Организовање активности за развијање социјалних вештина (конструктивно решавање
проблема, ненасилна комуникација...)

VI-2

Рад на сензибилизацији свих актера у образовном процесу ради постизања нулте толеранције
на насиље

VI-3

Рад на унапређивању унутрашње заштитне мреже и сарадње са спољашњом заштитном
мрежом,

VI-4

Евидентирање, праћење и анализирање свих појединачних случајева насилног понашања (у
складу са Правилником за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања)

Циљ 7-Коришћење ресурса на најефикаснији начин
Задатак Опис
VII-1
Коришћење постојећих наставних средстава
VII-2

Учешће у пројектима за добијање нових наставних средстава

VII-3

Потраживање средстава од локалне заједнице

VII-4

Одређивање просторије (кутка) за пријем родитеља

VII-5

Одређивање просторије за окупљање и дружење ученика

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш
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14.

ПЛАН
САМОВРЕДНОВАЊА
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14. ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА
План рада тима за самовредновање за школску 2019/20. годину
14.1 АКЦИОНИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ : ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Показатељи

Активности

Време

Носиоци активности

Начин реализације

Докази

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи квалитетног рада школе.
1.1.1. Школски програм се заснива
на прописаним начелима за израду
овог документа.
1.1.2. У изради Развоjног плана
установе учествовале су кључне
циљне групе
(наставници, стручни сарадници,
директор, ученици, родитељи,
локална заjедница).
1.1.3. Садржаj кључних школских
докумената одржава
специфичности установе.
1.1.4. Програмирање рада заснива
се на аналитичко-истраживачким
подацима и проценама квалитета
рада установе.
1.1.5. У програмирању рада
уважаваjу се узрасне, развоjне и
специфичне потребе ученика.

Школски програм израђен
заснован на прописаним
начелима
У изради Развоjног плана
установе учествују кључне
циљне групе
Кроз садржаjе кључних
школских докумената одржава
сеџспецифичности установе.
Програмирање рада засновано
на аналитичко-истраживачким
подацима и проценама
квалитета рада установе.
У програмирању рада уважене
се узрасне, развоjне и
специфичне потребе ученика.

Чланови тима школско
развојно планирање, за
Прво
развој школског програма
полугодиште
и самовредновање рада
школе

Анкетирање, фокус групе,
упитници, разговори,
израда докумената

Записници са
састанака,
израђена
документа,
упитници,
анкете,
извештаји
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Показатељи

Активности

Време

Носиоци активности

Начин реализације

Докази

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова jе у функциjи ефективног и ефикасног рада у школи.
1.2.1. Годишњи план рада донет jе
у складу са школским програмом,
развоjним планом и годишњим
календаром.
1.2.2. У оперативним/акционим
плановима органа, тела, тимова,
стручних сарадника и директора
конкретизовани су циљеви из
развоjног плана и школског
програма и уважене су актуелне
потребе школе.
1.2.3. Планови органа, тела и
тимова jасно одсликаваjу процесе
рада и проjектуjу промене на свим
нивоима деловања.
1.2.4. Оперативно планирање
органа, тела и тимова предвиђа
активности и механизме за
праћење рада и извештавање током
школске године.
1.2.5. Годишњи извештаj садржи
релевантне информациjе о раду
школе и усклађен jе са садржаjем
годишњег плана рада.

Годишњи план рада је донет у
складу са школским
програмом, развоjним планом и
годишњим календаром.
У оперативним/акционим
плановима органа, тела,
тимова, стручних сарадника и
директора конкретизовани су
циљеви из развоjног плана и
школског програма и уважене
су актуелне потребе школе.
Планови органа, тела и тимова
Друго
Запослени у школи,
jасно одсликаваjу процесе рада
полугодиште органи и тела у школи
и проjектуjу промене на свим
нивоима деловања.
Оперативно планирање органа,
тела и тимова предвиђа
активности и механизме за
праћење рада и извештавање
током школске године.
Годишњи извештаj садржи
релевантне информациjе о раду
школе и усклађен jе са
садржаjем годишњег плана
рада.

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Планирање, разговарање,
усаглашавање, чек листе

Донета
документа,
записници,
планови рада у
школи
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Показатељи

Активности

Време

Носиоци активности

Начин реализације

Докази

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено jе на развоj и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда
постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметих и предметних компетенциjа.
Међупредметне и предметне
1.3.1. Наставници користе
међупредметне и предметне
компетенциjе 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 коjима jе планирано
активно учешће ученика на часу.
1.3.3. Планирање допунске наставе
и додатног рада jе функционално и
засновано jе на праћењу
постигнућа ученика.
1.3.4. У планирању слободних
активности уважаваjу се резултати
испитивања интересовања ученика.
1.3.5. Планирање васпитног рада са
ученицима засновано jе на
аналитичко-истраживачким
подацима, специфичним потребама
ученика и условима непосредног
окружења.
1.3.6. Припреме за наставни рад
садрже самовредновање рада
наставника и/или напомене о
реализациjи планираних
активности.

компетенциjе и стандарде за
глобално планирање наставе и
исходе постигнућа наставници
користе за оперативно
планирање наставе.
Видљиве су методе и технике
коjима jе планирано активно
учешће ученика на часуу
оперативним плановима
наставника и у њиховим
дневним припремама.
Израђени планови допунске
наставе и додатног рада jе
функционалан и заснован jе на
праћењу постигнућа ученика.
У планирању слободних
активности уважени су
резултати испитивања
интересовања ученика.
На аналитичко-истраживачким
подацима, специфичним
потребама ученика и условима
непосредног окружења
засновано jепланирање
васпитног рада са ученицима
Припреме за наставни рад
садрже самовредновање рада
наставника и/или напомене о
реализациjи планираних
активности.

Током
школске
године

Педагошки колегијум

Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш

Посете часовима,
анкетирање, фокус групе,
аналитичко –
истраживачки рад

Записници,
планови рада,
планови органа
школе,
упитници,
извештаји
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15. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ
МАРКЕТИНГА
"Маркетинг је друштвени и управљачки процес
којим путем стварања, понуде и размене производа
од вредности с другима,
појединци и групе добиjају
оно шта им је потребно или што желе"
Филип Котлер

Односи с јавношћу су функција управљања која користи двосмерно комуницирање у
настојању да усклади интересе институције или појединаца са потребама и интересима
различитих група јавности у окружењу, са којима та институција или појединац морају
комуницирати.
Односи с јавношћу означавају праксу засновану на умећу и друштвену (научну)
дисциплину. Баве се анализом прилика и трендова у окружењу и предвиђањем могућих ефеката
и последица.
Свесни времена у коме живимо школа је оформила тим за односе са јавношћу након
похађања семинара УПРАВЉАЊЕ СТРАТЕГИЈОМ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ У ОСНОВНОЈ И
СРЕДЊОЈ ШКОЛИ. Аутори и реализатори: Проф. др Алемпије Вељовић и Мр Наташа
Цвијовић
Односи с јавношћу као дисциплина менаџмента баве се проучавањем начина понашања и
ставова појединаца и организација са задатком да утичу и обликују јавно мњење. Public relations
(ПР) служи за саветовање руководства организације и спровођење планираних програма акција
који ће користити интересима организације, а истовремено ће бити у складу са интересима
јавности.
Пет принципа ПР-а којима ће се тежити у школи:
1.
руководство пажљиво анализира свеукупне односе са јавношћу,
2.
стварање система информисања свих запослених о општој политици и
активностима школе,
3.
стварање система образовања запослених (у директној вези са јавношћу) о
умерености и љубазности према јавности,
4.
стварање система прихватања питања и критика јавности упућених школи и
давање одговора на њих,
5.
обезбеђивање искрености и објективности при саопштавању активности и
догађаја .
Функције ПР-а:
1.
Односи са медијима,
2.
Публицитет,
3.
Организацијско комуницирање – промоција организације путем интерних и
екстерних комуникација,
4.
Лобирање – односи са законодавцима и владиним (државним) службеницима ради
промовисања или укидања закона и прописа,
5.
Саветовање – подразумева саветовање руководства о општим питањима о
позицији и имиџу организације.
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15.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Интерни маркетинг подразумева маркетиншке напоре усмерене према запосленима с
циљем избора, мотивисања и задржавања најбољих људи који ће обављати своје послове на
најбољи могући начин. Интерни маркетинг води дугорочном расту и успеху без обзира на
делатност којом се подузеће бави. Јако је важан за васпитно-образовну установу јер знање,
стручност, активности и понашање запослених чине производ који потрошачи купују на
екстерном тржишту.
Два су темељна циља:
☺ Мотивисати запослене да послове обављају као стручњаци који су оријентисани
на потрошача и концентрисани на услугу, како могу успешно испунити своје
обвезе
☺ Привући и задржати добре запослене
Интерни комуникацијски програми усмерени су на:
развијање добрих међуљудских односа
јачање мотивисаности запослених
стварање осећаја припадности успешном колективу
креирање препознатљивог идентитета и стила пословања
Интерна комуникација је део укупног корпоративног идентитета школе. Предуслов је за
успешно представљање екстерној јавности.
Функције Интерне комуникације:
1.
Оријентација и информација
2.
Одређивање и давање упутстава
3.
Координација различитих активности
Интерни односи с јавношћу представљају потпору циљевима, политици и програмима
школа:
-

успостављање културних норми у школи
ажурирање тачних и истинитих информација
успостављање координације између запослених
успостављање координације између ученика (родитеља) и наставника
стварање поверења између група у оквиру школе
редовно информисање о променама у школи
осећај заједништва и припадности школи
стални дијалог, мање неспоразума и сузбијање гласина.

Главни методи рада у интерним односима с јавношћу: обавештења за запослене,
саопштења за медије, публикације, специјални догађаји, промотивни предмети, конференције за
штампу,трибине и прикази.
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15.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Екстерни комуникацијски програми изводе се ради стварања добрих односа с јавношћу и
услова за успешну пословну сарадњу. Читав низ специфичних активности, са циљем да у
јавности створе жељени имиџ помажу организацији да у борби са конкурентима придобије
наклоност јавности.
Активности екстерног тока су усмерене на:
✓
анализу околине и конкуренције,
✓
планирање будућих пројеката,
✓
уочавање предности и недостатака понуђених идеја и програма,
✓
предвиђање будућности.
Задаци односа с јавношћу у школама:
▪
утврђивање потреба школе,
▪
анализа конкуренције и окружења,
▪
одређивање циљне групе,
▪
стратегија планирања,
▪
дефинисање програма са којим се наступа у јавности.
Екстерна јавност, ресорно министарство, локална самоуправа, широка јавност- грађани
(локани, регионални, национални), уже стручне групе и појединци, друштвене организације
(клубови и удружења), медији и бивши ученици ће редовно бити информисана о свим
активностима у нашој школи уз уважавање свих одговора на „5 W“ ( Ко, кад, коме, шта и због
чега).
У оквиру екстерног маркетинга школе реализоваће се следеће :
☺
у месецу септембру обележићемо 16.09. Дан заштите озонског омотача,
Међународни дан мира 21. септембра акцијом Мир један дан – мир једнога дана као део
промоције пројекта Образовне институције имплементирају Образовање за мир Nansen Dialogue
Centre Srbia, Nansen Dialogue Centre Montenegro уз подршку Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије и Министарства образовања Црне Горе и 26.09. Дан
чистих планина
☺
у месецу октобру одржаће се изложба дечијих ликовних и литерарних радова,
у оквиру Дечије недеље, на тему Дечија права., 4.10. Дан заштите животиња и 16. oктoбaр –
Свeтског дaна хрaне. Радови ће бити изложени у централном холу, паноима у ходницима и
учионицама
☺
у месецу новембру организоваће се изложба литерарних радова поводом
Вукове недеље на тему Пиши као што говориш, читај како је написано и обележити 16.
нoвeмбaр – Meђунaрoдни дaн Toлeрaнциje и 20. нoвeмбaр - Свeтски дaн дeтeтa (Конвенција о
дечијим правима)
☺
децембра месеца организоваће се Новогодишњи маскембал од првог до
четвртог разреда, избор најлепше маске и израда фигура од снега за све разреде у школи;
Изложбама у холу школе и акцијама обележићемо 01. дeцeмбaр – Свeтски дaн бoрбe прoтив
СИДA-e и 10. дeцeмбaр – Дaн људских прaвa
☺
поводом Дана школе и Светосавске прославе на паноима у ходницима и
учионицама изложиће се најуспешнији ликовни и литерарни радови ученика наше школе;
☺
у фебруару месецу обeлeжићемо 14. фeбруaр – Дан заљубљених (украшавање
школе)
☺
у марту месецу биће одржана изложба поводом Осмог марта и 22. мaрт –
Свeтски дaн вoдe и 27. мaрт - Свeтски дaн пoзoриштa хуманитарним представама на језицима
који се у школи изучавају;
☺
априла месеца школа ће организовати хуманитарну акцију Изложба
осликаних Ускршњих јаја ученика од првог до четвртог разреда у просторијама библиотеке
школе, а активности ће бити и поводом свeтскoг дaнa здрaвљa (07. aприл), Дaна плaнeтe Зeмљe
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(22. aприл) и Свeтског дaна књигe (23. aприл);
☺
мај месец посвећен је екологији и очувању околине. У оквиру те акције
вршиће се избор најлепше уређене учионице и песама на еколошке теме; (8. мaj – Свeтски дaн
Црвeнoг крстa, 09. мaj - Дaн Eврoпe, 31. мaj - Свeтски дaн бeз дувaнскoг димa
☺
05. jун – Свeтски дaн зaштитe живoтнe срeдинe
☺
изложба фотографија са екскурзија и излета, школа у природи, матураната и
матурске забаве биће у јуну месецу на нивоу целе школе.
Школа ће о резултатима свога рада у настави, слободним активностима и другим
васпитно-образовним достигнућима, редовно информисати јавност преко јавних наступа,
културних смотри, средстава јавног информисања, родитељских састанака и школског одбора, а
делимично и преко Савета родитеља ученика.
Рад школе јавности биће представљен на сајту школе (www.uciteljtasa.edu.rs).
Ученичке трибине, сусрети са песницима, сусрети са глумцима, наградни темати,
такмичења одељењских заједница, пријем првака, пријем у Дечји савез, светосавска прослава,
испраћај генерације и видовданска прослава, биће промовисани на локалним телевизијским и
радио станицама.
Сајт школе, који је отворен претходних година, нашао је своју велику улогу у току
реализације завршног испита. Резултати су у исто време објављивани на огласној табли школе и
на сајту, што је ученицима и родитељима у тим тренуцима било од велике важности. Ефикасно,
брзо и тачно добијали су информације за њих у том тренутку веома битне и значајне. Сајт је био
извор информација и осталим учесницима образовно-васпитног процеса, увек доступан, тачан и
прецизан, са најактуелнијим обавештењима везаним за рад школе. Поред тога, посредством сајта
школе могуће је пропратити актуелна дешавања у школи, преузети наставне садржаје, законске и
подзаконске акте, календаре активности, фотографије...
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16.

ПРАЋЕЊЕ И
ЕВАЛУАЦИЈА
ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА РАДА
ШКОЛЕ
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16. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ШКОЛЕ
16. 1 План праћења и евалуације годишњег плана рада школе
Активност
1. Документација за
свакодневно
континуирано праћење
осавремењавања
васпитно-образовног
процеса
А-евиденциона листа
праћења нивоа
организације васпитнообразовног рад у школи
2. Израда
документације за
свакодневно праћење
остваривања фонда
радног времена за
реализацију
програмских задатака
школе
А-реализација фонда
часова
Б-одсуство са посла
због боловања и
приватних потреба
В- стручно
усавршавање
наставника
3. Израда кумулативног
извештаја о раду
наставника у току
школске године
4. Израда
документације за
планирање рада у
школи (наставног рада)
5. Израда адекватног
профила педагошке
документације за
израду годишњег
програма рада школе
6. Усавршавање допуна постојеће
документације за
праћење рада у школи

Време реализације активности
XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Припрема и подела
документације

Директор,
педагог

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Попуњавање
евиденционе листе

Директор,
педагог

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Достављање
решења о радној
обавези

Директор,
секретар

*

Провера педагошке
документације

Директор,
педагог

*

*

VIII

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Обрада дознака

Сектретар,
књиговођа

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Организација
семинара

Директор, Тим за
СУ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Презентација
извештаја о раду
наставника

Директор,
педагог

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Израда наставног
плана

Директор,
педагог и
наставници

*

*

*

Израда припреме
за годишњи
програм

Директор,
педагог и
наставници

Допуна релевантне
педагошке
документације

Директор,
педагог

*

А-Вођење хронологије
рада школе

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Б-Регистар програма
рада школе

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

В- Регистар планова и
припрема

*

*

*

*

Г- Регистар извештаја о
раду школе

*

*

Д- Фото-документација
школе сређена у
албумима и по
рубрикама

Носиоци
активности

X

*

VII

Начин
реализације

IX

*

*

*

*

*
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Израда дневника за
вођење
хронологије рада
школе
Формирање
и
попуњавање
школског регистра
Израда
регистра
планова
и
припрема
Израда регистра о
извештају
рада
школе
Израда и
сређивање
фотодокументације

Директор,
библиотекар,
секретар
Директор,
секретар
Директор,
педагог
наставници

и

Директор,
психолог
Директор,
социјални
радник и
наставници
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Активност

Време реализације активности
IX

X

Ђ- Картотека стручног
усавршавања
наставника

*

Е-Картотека родитеља
ученика

*

XI

XII

I

II

III

IV

V

Начин
реализације

VII

VIII

*

*

*

Израда и
сређивање
картотеке

*

*

*

Израда и
сређивање
картотеке

Ж- Фото-документација
о ученицима школе
З – Књига награђених и
похваљених ученика

*

И- Концепти одржаних
предавања
Ј-Картотека
дидактичких материјала
(индивидуализована,
програмирана)
К-Регистар додељених
признања школи
Л- Документација
карактеристичних
радова ученика

VI

*

*

Израда и
сређивање
фотодокументације

*

*

Формирање књига
похвала и награда

*

*

*

*

Израда и увид у
концепте

*

*

*

*

Попис дидактичког
материјала

*

*

*

Израда регистра

*

*

Оснивање
зборника радова

Носиоци
активности
Директор,
педагог и
наставници
Директор,
социјални
радник и
наставници
Директор,
социјални
радник и
наставници
Директор,
педагог и
секретар
Директор,
психолог и
наставници
Директор,
педагог и
наставници
Директор,
секретар
Директор,
педагог и
наставник

16.2 Праћење и вредновање квалитета остварене сарадње наставника са родитељима
ученика
Активност

Време реализације активности
IX

Праћење квалитета
сарадње са родитељима
ученика

*

X

*

XI

*

XII

*

I

*

II

*

III

*

IV

*

V

*

VI

*

VII

*

VIII

*

Начин
реализације

Носиоци
активности

Родитељски
састанци, Савети
родитеља,
педагошкокорективни рад

Директор,
педагог, разредне
старешине,
родитељи

16.3 Праћење и процењивање стручног усавршавања наставника
Активност

Време реализације активности
IX

X

Праћење и
процењивање стручног
усавршавања (дневник
и евиденционе листе)

XI

XII

I

*

II

III

IV

V

*

VI

VII

VIII

*

Начин
реализације

Носиоци
активности

Преглед
педагошке
документације,
увид у припреме,
семинари

Директор,
педагог,
наставници

Начин
реализације

Носиоци
активности
Директор, педагог

16.4 Поступци и технике самоевалуације
Активност

Време реализације активности
IX

1.Инструменти за
самоевалуацију
наставника (припрема)
А- Евиденционе листе о
праћењу нивоа
организације наставе и
примене иновације у
раду
Б- евиденционе листе за
праћење сарадње са
родитељима ученика
В- Упитник – извештај
кумулативног
карактера о васпитнообразовном процесу

X

XI

XII

*

*

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

*

*

Праћење примене
инструмената за
самоевалуацију

*

*

Израда
евиденционих
листа

*

*

Израда
евиденционих
листа

*

Израда упитника
и обрада података
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Директор,
педагог,
наставници
Директор,
педагог
Директор,
педагог
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16.5 План праћења вредновања ученика у наставном процесу
Активност
1. Примена микро тестова
за петоминутна
испитивања (у току
године) према договору са
наставницима
2. Став ученика према
појединим наставним
областим
3. Тестирање ученика

Време реализације активности
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

VIII

*

Начин
реализације

Носиоци
активности

Израда и
примена микро
тестова

Директор,
стручни
сарадници,
наставници

Израда анкета и
упитника
Израда анкета и
упитника

Директор,
педагог
Директор,
психолог

16.6 План праћења и вредновања садржаја активности ученика у слободном времену
Активност

Време реализације активности

Вредновање интересовања
ученика за ваннаставне
активности

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

VIII

Начин
реализације

Носиоци
активности

Израда
инструмената за
вредновање

Директор,
психолог,
наставници

16.7 План праћења односа ученика према дужностима
Активност
Праћење односа ученика
према дужностима –
дежурног и редара у
школи

Време реализације активности
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

VIII

Начин
реализације

Носиоци
активности

Израда денвника
праћења

Директор,
педагог,
разредне
старешине

16.8 План праћења вредновања социјалног понашања и прихваћености ученика у
одељенском колективу
Активност

Време реализације активности
IX

Социометријско
испитивање положаја
ученика у одељенском
колективу

*

Процена понашања ученика

*

X

XI

XII

I

*

*

*

II

III

*

*

*

*

IV

V

*

*

*

VI

VII

VIII

Израда и
примена
социометријских
тестова

*

*

*

Начин
реализације

*
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Израда упитника
за процену

Носиоци
активности
Директор,
социјални
радник,
разредне
старешине
Директор,
психолог
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17.

АНЕКС
ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА РАДА
ШКОЛЕ
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ПРОГРАМИ КОЈЕ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ШКОЛЕ/АНЕКС
1. ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА оперативно разрађен пo разредима, кроз садржаје и време
реализације, као и сараднике у реализацији садржаја.
2. РАСПОРЕД ЧАСОВА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
3. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТАЧА И НАСТАВНИКА
Предшколских активности
Редовне наставе
Допунске наставе
Додатне наставе
Припремне наставе
4. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
5. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ
6. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ (оперативно и прецизно планиране активности,
временска динамика и носиоци активности)
Продужени боравак
Ученичке организације (ученички парламент, подмладак Црвеног крста...)
Слободне активности
7.САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
7.1. Акциони план за унапређење рада школе који је настао након процеса самовредновања у претходној
школској години:
7.2. План самовредновања за текућу школску годину (садржи назив изабране кључне области за
самовредновање, чланове тима за самовредновање, активности у току процеса самовредновања и
инструменте и технике за спровођење самовредновања)
8. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ТЕКУЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ
(планом прецизирати активности из развојног плана које ће се реализовати у текућој школској години)
9. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
10. ДРУГИ ПРОГРАМИ које је школа планирала да реализује у текућој школској години.
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