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I УВОДНИ

ДЕО

Гoдишњи План рaдa школе прeдстaвљa институциoнaлни oквир
цeлoкупнe дeлaтнoсти кojу ћe школа рeaлизoвaти у тoку школскe године. Oн
прeдстaвљa функциoнaлни збир рeлaтивнo рaзличитих програма рaдa пojeдинaчних
субjeкaтa у школи кojи су мeђусoбнo пoвeзaни jeдинствeним и зajeдничким циљeм
кojи трeбa oствaрити рeaлизaциjoм пoсeбних, пojeдинaчних и кoнкрeтних зaдaтaкa.
План рaдa школе имa вeлику врeднoст кao пeдaгoшки, a нe сaмo кao
aдминистрaтивни дoкумeнт, пa oтудa прoистичe oбaвeзa дa школa сaчини План
бoгaтe и рaзнoврснe структурe и сaдржaja aктивнoсти, пoчeв oд утврђивaњa и
дeфинисaњa примeрних и aктуeлних зaдaтaкa, прeкo сaдржaja кoнкрeтних
aктивнoсти, мeтoдa, oблиka и срeдстaвa путeм кojих ћe сe сaдржaje oствaрити, пa дo
утврђивaњa мeстa,врeмeнa и нoсиoцa њиховe рeaлизaциje. За реализацију плана
рaдa школе трeбa oбeзбeдити синхронизовано, јединствeнo, кoнтинуирaнo и
интeнзивнo дeлoвaње свих чинилаца oбрaзoвнo-васпитног рaдa.
Годишњи план рада школе представља основни документ у коме су
планиране све педагошке активности, одређени задаци и циљеви, као и начин
координирања свих делатности педагошких субјеката у школи и непосредној
друштвеној заједници. На тај начин континуирано се обезбеђује одговарајући
утицај на ученике, перманентно побољшава квалитет образовно-васпитних
активности и стварају повољни услови за свестрени и слободни развој личности
ученика.
Кроз Годишњи план рада разрађени су и конкретизовани васпитнообразовни задаци, синхронизоване су све радне делатности, организовано је
праћење и информисање о
квалитету извршених послова, све у циљу објективног вредновања остварених
резултата.
Успех у реализацији планираних садржаја зависи, како од ангажовања
запослених у школи у смислу савесног извршавања обавеза из оквира сопствених
радних места и испољене
креативности у раду, тако и од односа родитеља ученика према школи и подршке
шире друштвене заједнице.
Школа као веома организовани друштвени субјект, настоји да у
континуитету обезбеди висок степен одговорности и професионалности
сопствених кадровских потенцијала у извршавању постављених задатака и циљева.
Дирeктoр школе, Школски oдбoр и стручнa тeлa школе, прaтићe кaкo сe
oствaруjу пoстaвљeни циљeви и зaдaци кojи су прeдвиђeни oвим Планом.
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1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА И РАДА ШКОЛЕ
Полазне основе програмирања и рада школе су: Закон о основама система
образовања и васпитања, Законом о основном образовању и васпитању, који прате
подзаконска акта, наставни планови и програми са изменама и допунама, школски
календар, нормативи, основи програма рада, упутства и остали педагошко стручни
прописи који одређују структуру и садржај годишњег плана основне школе.
Искуство и резултати постигнути у претходним школским годинама, такође
су основ програма рада школе.
Обзиром на низ измена и допуна током последњих година, Министарство је
школске 2010/2011. год. дало стручно упутство за израду годишњих и оперативних
планова рада наставника.
Предлажу да се у глобалном плану наведе број и назив наставних тема, број
часова за сваку тему у току године и приближан број часова који се планирају за
обраду и вежбање.
Маја месеца 2009 године Национални просветни савет донео је одлуку о
Образовним стандардима за крај обавезног образовања по свим предметима.
Наставници су ове стандарде уградили у своје планове по нивојима задатака.
При изради оперативног плана, при распоређивању наставних јединица потребно је
водити рачуна о корелацији са осталим активностима у Годишњем плану рада
школе.
У оперативном плану треба навести број наставне теме са приближним
бројем часова и назив наставне јединице.
Наставници су у обавези да у својим глобалним и оперативним плановима
уврсте стандарде за дати разред и наставну јединицу
Што се тиче припреме за час, да би током исте било укључено што више
иновативних момената и обезбедио се што квалитетнији рад, предлаже се
коришћење чек листе сачињене од стране стручњака Министарства просвете и
науке, на основу избора из стране и домаће литературе.
Годишњи план рада за сваки наставни предмет je прилог Годишњем плану
рада школе те ћемо исте приложити као анексе и озваничити као документе.
1.2. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПЛАНА
Сврха плана образовања је:
-Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке,
математичке научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и
инфор.писмености неопходне за живот у савременом и сложеном друштву;
-Подстицање ученика за стицање што вишег нивоа образовања и што већег
укључења у процес доживотног учења;
-Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају
ученика да успешно задовољава, сопствене потребе и интересе, развија
сопствену личност и потенцијале, поштују друге особе и њихов идентитет,
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потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском,друштвеном
и културном животу и доприноси демократском, економском и културном
развоју друштва.
Циљеви и задаци плана образовања су:
-Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за
разумевање природе, друштва, себе и свет у коме живе, у складу са њиховим
потребама, могућностима и интересовањима;
-Подстицање и развој физичких и здравстевих способности деце и
ученика;
-Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са
начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења;
-Оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се
односе на сопствени развој и будићи живот;
-Развијање свести о државној и националној припадности, неговање
српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина;
- Омогућавање укључивања у процесе европског међународног
повезивања;
-Развијање свести о значају заштите и очувања природе и жив. сред.;
-Усвајање,разумевање и развој основних социјалних и моралних
вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;
-Уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и
изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на
начелима различитости и добробити за све;
-Развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе
традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске
толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања
која нарушавају остваривање права на различитост;
-Поштовање права деце,људских и грађанских права и основних слобода
и развијање слобода за живот у демократски уређеном друштву;
-Развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности
заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.

I I ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
2.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ И УСЛОВИМА РАДА
Реон школе чине осам насеља која се налазе између основних школа „Петар
Тасић“ у Лесковцу , „ Вожд Карађорђе“ у Лесковцу , „Вук Караџић“ у Вел.
Грабовници, „Бора Станковић“ у Вучју , „Светозар Марковић“ у Лесковцу а то су
Велико Трњане, Пресечина, Шаиновац, Стројковце, Накривањски Чифлук, Горња
Јајина, Паликућа и Рударе.
Разредна настава се одвија у Великом Трњану за децу из Великог Трњана и
Пресечине, у Стројковцу за децу из Стројковца ,Шаиновца и Накривањског
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Чифлука , у Гор.Јајини за децу из Г.Јајине и Паликуће у два комбинована одељења
и у Рудару за децу из Рудара у два комбинована одељења.
Предметна настава за децу од V до VIII разреда одвија се делом у Великом
Трњану и то са по 1 одељење у V,VI,VII и VIII , за децу из Вел.Трњана, Пресечине,
Г.Јајине и Паликуће ,а делом у Стројковцу са по једно одељење од V до VIII
разреда за децу из Стројковца, Шаиновца и Накривањског Чифлука. Деца из
Рудара иако припадају школи у Великом Трњану похађају наставу од V до VIII
разреда у основним школама у Лесковцу на основу слободног опредељења.
2.2. ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ И ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ У ТОКУ
ШКОЛСКЕ 2019/2020.
Општи задаци
За ову школску годину општи задаци усмерени су у три основна правца:
- обезбеђивање што бољих материјално-техничких услова за одвијање образовно
васпитног процеса;
- унапређивање извођења редовне наставе, додатне и допунске наставе, секција и
слободних активности;
- јачање васпитног утицаја школе;
- стручно усавршавање наставника и стручних сарадника.
Посебни задаци
а) наставна материјална база
- набавка неопходних и савремених наставних средстава и дидактичког материјала;
- набавка потрошног материјала неопходног за квалитетно одвијање наставног
процеса
(папир за фотокопирање, графофолије, фломастери, креде у боји,....);
- даљи рад на уређивању и оплемењивању школског дворишта, ходника,
учионица,...
- постављање огласне кутије за утиске родитеља и ученика о раду школе.
б) дидактичко-методички захтеви
- Да се спроведе школски програм за генерацију I,II,III и IV разреда
- Да се спроведе школски програм за генерацију V,VI,VII иVIII разреда
- Да се спроведу образовни стандарди за први и други циклус обавезног
образовања
- Да се редовна настава организује према календару за школску 2019/2020. годину
- Осавремењивање наставног процеса применом савремених наставних облика,
метода и
средстава за рад, првенствено коришћењем рачунара као наставних помагала;
- припрема и извођење што већег броја часова активне наставе;
- већа примена видео-бима у наставном процесу;
- реализација наставе из предмета информатика са ученицима млађих разреда;
- иновирање и усавршавање праксе провере и вредновања знања ученика, посебно
на крају II и VI разреда;
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- ангажовање стручних актива на уједначавању критеријума оцењивања, на
утврђивањуминимума захтева за позитиван успех, као и стандарда за све поједине
оцене;
- на састанцима стручних актива корелативне садржаје конкретизовати и
временски ускладити приликом годиђњег планирања садржаја наставе;
- стручном усавршавању у школи и ван школе посветити посебну пажњу, нарочито
у погледу едукације што већег броја наставника за савремене облике рада кроз
форму коришћења савремених техничких средстава, пратити новине у образовању;
- примена тестова у циљу професионалне оријентације ученика VIII разреда;
- примена психолошких радионица ради учења техника ненасилног решавања
сукоба;
- примена критеријских тестова знања у циљу индивидуализације допунске и
додатне наставе;
- примена критеријских тестова знања у циљу откривања даровитих ученика;
- стручни обиласци часова и организовање угледних часова и стручних предавања
у циљу унапређивања васпитно- образовног рада у школи.
в) сарадња са спољном средином
- примена програма ваннаставних активности и посебних програма васпитнообразовног рада у васпитно-образовном раду;
- интензивна сарадња са родитељима и кроз одговарајуће форме рада са
родитељима (радионице) у циљу већег укључивања родитеља у свакодневни живот
и рад школе;
- остварена отвореност школе ка друштвеној средини у свим сегментима живота и
рада школе и обрнуто;
- превенција и санација изостанака ученика са наставе;
- примена програма за развој, мир и толеранцију, боља комуникација између
ученика и наставника као и унутар ученичких колектива;
- школско партнерство кроз сарадњу са школама у земљи и иностранству;
- масовно учешће ученика, родитеља и наставника у реализацији програма
естетског, еколошког и хигијенског уређивања школе, превенција малолетничке
деликвенције,
здравствено-васпитни рад, примена Конвенције о правима детета и рад ученичких
организација;
- континуирани рада на превенцији и смањивању испољавања вербалне и физичке
агресије;
- развијање спортске културе и такмичарског духа кроз активности ученика (у
оквиру трећег часа физиког васпитања – изабрани спорт).
Свакодневним вежбањем у школи допринућемо промовисању здравља и физичких
активности ученика у првом циклусу образовања. Учитељи ће у својим програмима
урадити програмске активности за вежбање ученике у слободним активностима.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у Просветном
гласнику РС бр 6, 8 и 9 од 2017. и бр.12 од 2018 годинедонело Правилник о
наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и
наставном програму за пети шести разред основног образовања и васпитања.
Нови наставни план и програм у петом шестом и седмом разреду предвидео је
изучавање три нова наставна предмета. И то: Техника и технологија, Физичко
и здравствено васпитање и Информатика и рачунарство.
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Наставни предмет Информатика и рачунарство ученици петог, шестог и
седмог разреда изучаваће у статусу обавезног наставног предмета.
Обавезни наставни предмети Техника и технологија и Физичко и здравствено
васпитање изучаваће се по упутствима Министарство просвете, науке и
технолошког развоја.
У оквиру избора другог изборног предмета школа ће ученицима петог шестог
и седмог разреда понудити три изборна предмета. И то: Цртање,сликање и
вајање, Свакодневни живот у прошлости и Шах.
Сви наставници петог и шестог разреда су упознати са новим наставним
планом и програмом и новим предметима у шестом и седмомразреду:
информатика и рачунарство, техника и технологија и физичко и здравствено
образовање.
За први циклус основног образовања и васпитања Министарствон просвете,
науке и технолошког развоја је донело нови правилник о плану наставе и
учења и програму наставе иучења за дри разред.(Службени гласник бр.10. од
2017. године и бр.12.од 2018. године. Наставници разредне наставе другог
разреда су упознати са новим планом и програмом наставе и учења.
2.3. БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА
Разредна настава

Место
Вел.Трњане
Стројковце
Гор. Јајина
Рударе
СВЕГА

разред
I
8
6
5
1
20

Предметна настава
Место
разред
V
Вел. Трњане
9
Стројковце
10
СВЕГА
19

разред
II
8
12
3
6
29

разред
VI
12
19
31

разред
III
12
9
8
2
31

разред
IV
14
11
6
3
34

разред
I - IV
42
38
22
12
114

разред
VII
11
7
18

разред
VIII
12
13
25

разред
V-VIII
44
49
93
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Укупно ученика у школи
Врста
одељ.
Број
Центр
школа
Издвој.
одељ.

р

а
IV

I комб
одељ.

учен.

з
непод
одељ.

р

е
VБрој
одељ.
4

д
VIII
учен.
44

I VIII
Број
одељ. учен.
8
86

Једнодељ.
4

разр.
учен.
42

2

23

5

49

4

49

11

121

6

65

5

49

8

93

19

207

учен.

Укупно
2.4. ЧАСОВИ ПО РАЗРЕДИМА
Редовна настава

Предмет
Српски језик
Немачки језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Природа и друштв.
Свет око нас
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техн.и информатичко
образовање
Физичко васпит.

I
18o
72
36
36

Р
II
180
72
72
36

a
III
180
72
72
36
72

з
IV
180
72
72
36
72

р
V
180
72
72
72
72
-

e
VI
144
72
108
36
36
-

д
VII
144
72
72
36
36
-

72
180
-

72
180
-

180
-

180
-

36
36
144
72
-

72
72
72
144
72
-

72
72
72
144
72
72

108

108

108

108

-

-

VIII
136
68
68
34
34
68
68
68
136
68
68
68
68

Изборни спорт

34

Техника и технологија

72

72

72

Информатика и
рачунарство
Физичко и здравствено
васпитање
УКУПНО

36

36

36

72+54 72+54
684

720

720

720

990

936

108
1080

11

986

2.5. ПРЕГЛЕД БРОЈА ЧАСОВА
2.5.1. Разредна настава
Разред
Одељ./ час
Број

од.
4

I
Час.
2736

од.
4

II
час.
2880

од.
3

III
час.
2160

од.
4

IV
час.
2880

Iод.
15

IV
час.
10656

2.5.2. Предметна настава
р
Предмет

V

а
VI

Oд.

чaс.

o чaс
д.

Српски језик

2

360

2

Енглески језик

2

144

Ликовна култура

2

Музичка култура
Историја

з

р

е

VII

д
VIII

V

VIII

oд.

чaс

o чaс
д.

288

o чaс.
д
.
2 288

2

272

8

1.208

2

144

2 144

2

136

8

1.288

144

2

72

2 72

2

68

8

356

2
2

144
72

2
2

72
144

2 72
2 144

2
2

68
136

8
8

356
496

Географија

2

72

2

144

2 144

2

136

8

496

Физика

-

-

2

144

2 144

2

136

6

424

Математика

2

288

2

288

2 288

2

272

8

1.136

Биологија

2

144

2

144

2 144

2

136

8

568

Хемија

-

-

-

-

2 144

2

136

4

280

Физичко васпит.

2

136

4

544

Изборни спорт
Техничко и
информатичко
образовање

2
2

68
136

4
2

136
136

Техника и
технологија
Информатика и
рачунарство
Физичко и
здравствено
васпитање
УКУПНО

2

144

2

144

2 144

6

432

2

72

2

72

2 72

6

216

2 216

6 504+216

2

144+108

1834

2

144+108

1800

1944

1624

6714
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2.5.3.Изборна настава
Обавезни изборни наставни
предмети
Немачки језик
Изборни спорт

Разред и одељење

Бр.ученика

Бр.часова

V1,V2,VI1,VI2,VII1,VII2,VIII1,VIII2
VIII1,VIII2

102
54

560

I1,I2,(I3,III3) (I4,III4)
II1,II2,II3,(II4,IV4)
III1,III2,IV1,IV2
V1,V2,
VI1,VI2
VII1,VII2
VIII1,VIII2

39
30
25
16
12
13
15

144
144
144
72
72
72
68

#
#
#
#

V1,V2
VI1,VI2
VII1,VII2
VIII1,VIII2

15
5
12

72
72
72

14

68

#
#
#
Други изборни предмет

Разред и одељење

Број
ученика

Број
часова

Од играчке до рачунара
#
Чувари природе
Народна традиција
Слободна физичка активност
Информатика и рачунарство
Шах

III1,IV1
III2,III3,IV4
IV2,IV3,III4
V1,V2,VI1,VI2,VII1, VII,2
VIII1,VIII2
V1,V2,VI1,VI2,VII1,VII2

14
30
20
48
54
48

72
108
108
216
68
216

Пројектна настава

I1,I2,I3,I4,II1,II2,II3,II4

30

288

Верска настава
#
#
#
#
#
#
#
#
Грађанско васпитање

68

13

2.6. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ
2.6.1.Разредна настава
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Презиме и име наставника
Јовић Јадранка
Стојановић Сузана
Михајловић Јагода
Николић Драгана
Јовић Синиша
Стојановић Светлана
Стојановић Снежана
Ранђеловић Иванка
Николић Данијела
Стојковић Иван
Пешић Весница
Костић Марјан

разред
II1
I4 III4
II3-IV3
II4-IV4
III1
I2 III2
IV1
IV2
II2
I3-III3
I1
Техн.вишак

школа
Вел.Трњане
Рударе
Горња Јајина
Рударе
Вел. Трњане
Стројковце
Вел. Трњане
Стројковце
Стројковце
Горња Јајина
Вел. Трњане
Рударе

број
часова
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2.6.2.Предметна настава
Ред
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Презиме и име

Предмет

Ђорђевић Дејан
Гавриловић Биљана
Крстић Ружица
Стојановић Александра
Савић Виолета

срп.језик
срп.језик
математика
математика
енг.језик

Рангелов Лепосава

енг.језик

7.

Горановић Милена

енг.језик

8.

Стевановић Ивана

енг. језик

9.
10.
11.

Марковић Станиславка
Мишић Алекс
Тошић Марјан

лик.култ.
лик.култ.
муз.култ.

12.

Антанасијевић Јовица

историја
географи.

13.

Васић Братислав

Разред-одељење
V1,VI1,VII1,VIII1
V2,VI2,VII2,VIII2
V2,VI2,VII1,VII2,VIII2
V1,VI1,VIII1
V1,VI1,VII1,VIII1,I1,II1,
III1,IV1, VI2,
Технолошки вишак
(I3,III3),(II3,IV3)(I4,III4)
(II4.IV4)
(I2,III2),II2,IV2,V2,VII2,
VIII2
V2,VI2,VII2,VIII2
V1,VI1,VII1,VIII1
V1,VI1,VII1,VIII1
V2,VI2,VII2,VIII2
V1,VI1,VII1,VIII1,V2,VI2,
VII2,VIII2
V2,VI2,VII2;VIII2
V1,,VI1,VII1,VIII1

Број
часов
а
17
17
20
12

Број
часова
1 ГВ
1 ГВ

18

8
12
5
5
10
21
7
14

Хор и
оркес.
10

14.

Пиповић Владан

15.

Николић Зоран

16.

Јаћимовић Драган

17.
18.

географ.
физичко
васпитaње
Изб.спорт
Сл.актив.
биологија

Стојковић Новица
Стојковић Драги

19.

Крстић Бојан

20.

Младеновић-Радовић
Љиљана
Панајотова Слободанка

21.
22.

Стевановић Срђан

23.

Стевановић Срђан

24.

Ранђеловић Љубинка

24.

Илић Лидија

25.

Крстић Ивана

26.

Јовановић Марина

V1,V2,VI1,VI2,VII1,VII2
VIII1, VIII2
VIII2
V2,VI2,VII2
V1,V2,VI1,VI2,VII1,VII2,
VIII1,VIII2
хемија
VII1,VII2,VIII1,VIII2
физика
VI1,VI2,VII1,VII2,VIII1,
VIII2
Инф.
и V1,VI1,VII1,VIII1
рачунарств. V2,VI2,VII2,VIII2
Техн. и
V2,VII2,VIII2
инфо обра.
Техника и
VI2
технологија
Техн. и
VIII1
Инфо. обр.
Техника и
V1,VI1,VII1
технологија
Немачки
V1,VI1,VII1,V2,VIII1,
језик
VIII2
Немачки
VI2,VII2
језик
Грађанско
VI1,VII1,
VIII1,V2,VII2
васпитање VIII2
Верска
I1,I2,(I3-III3),(I4настава
III4),II1,II2,II3,(II4IV4),III1,III2,IV1,IV2,V1,
V2,VI1,VI2,VII1,VII2,VIII1,
VIII2

16
4
16
8
12
8
6
2
2
6
12
4
6

20

2.7. ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Име и презиме
Драги Михајловић
Иван Митић
Бобан Васић
Павлина Пешић
Стана Ђорђевић
Бранкица Костић
Петар Јовановић
Марјан Здравковић
Звонко Петковић
Александар Тодоровић

Радно место
Директор
Педагог
Библиотекар
Секретар
Рачуновођа
Чистачица
,,
,,
,,
„

%
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
15

Сл.акт.
4
шах 6
часa

11.
12.
13.
14.

Горан Илић
Оливера Цветковић
Братислав Ђорђевић
Виолета Васић

„
„
Домар/мајстор одрж.
Административни рад.

80
50
100
50

2.8. ДОПУНСКА НАСТАВА
Иако је циљ допунске наставе јасно постављен,ипак ће се посебна пажња
обратити на:
-дијагностицирању ученика код којих се може појавити неуспех (дисграфија,
дислекција, емоционални поремећаји,ментални дефицити и сл.)
-допунску наставу изводе сви наставници који ученицима предају тај предмет;
-да се на часу допунске наставе примењује,у што могуће већој мери
индивидуализирана настава и да се што више користе наставна средства.
Допунска настава ће се организовати :
За ученике од првог до осмог разреда за које наставници утврде да из
појединих васпитно образовних области нису стекли неопходно знање за
савладавање новог градива . За такве ученике допунски рад се организује од часа
када се установи да им је таква помоћ неопходна . Рад са учницима ће се
организовати у току часа с тим пре или после редовних часова а увек ће се
настојати да се она што више индивидуализује како би ученици од таквог рада
имали што више користи.
Сваки час допунског рада мора да буде евидентиран у разредној књизи.
2.9. ДОДАТНА НАСТАВА
Додатна настава ће се организовати за боље ученике од трећег до осмог
разреда.У трећем и четвртом разреду биће организован из математике и српског
језика .У предметној настави пружиће се помоћ групи ученика и појединаца из:
- математике од петог до осмог разреда ,
- физике од седмог до осмог разреда,
- биологије од седмог до осмог разреда
- историје и географије од петог до осмог тразреда
- енглеског језика у осмом разреду.
Нарочито ће се пружити помоћ у току такмичења ученика из свих области.Ове
задатке ученици Основне школе „Никола Скобаљић“ оствариће свакодневном раду
са својим професорима и наставницима.

I I I ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
3.1. УЧEНИЧKE ОРГАНИЗAЦИJE
У циљу свeoбухвaтниjeг друштвeнoг васпитања ученика у школи,
фoрмирaнe су дeчje организaциje ученика.
Ученичке организaциje су нoсиoци рaзнoврсних програма и akтивнoсти у
школи. Oвe организaциje у свoj рaд уkључуjу jeдaн брoj или свe ученике прилиkoм
извoђeњa пojeдиних рaдних, хумaнитaрних, зaбaвних и других akциja и akтивнoсти.
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Пoлaзeћи oд вaспитних циљeвa школе нoрмaтивних и Програмсkих
дokумeнaтa, oдгoвaрajућих друштвених организaциja - руkoвoдствa oвих ученичких
организaциja уз пoмoћ oдгoвaрajућих нaстaвниka дoнoсe oпeрaтивнe Планове kojи
су сaстaвни дeo Гoдишњег програма рaдa школе.
У школскоj 2019/2020.гoдини организoвaћe сe рaд слeдeћих ученичких
организaциja
Дeчjи сaвeз
Дечји сaвeз je друштвена и вaспитнa организaција oснoвнo-школскe дeцe
Србиje. У њoj дeцa oствaруjу пoтрeбe зa игрoм, дружeњем, учешће у културнoзaбaвнoм и културнoм живoту. Дечји сaвeз пoлaзи oд жeљa, интeрeсa и пoтрeбa
дeтeтa.
Циљ Дечјих сaвeзa je дa дoпринoси склaднoм физичкo-здрaвствeнo,
интeлeктуaлно-рaднoм, друштвено-мoрaлнoм и eстeтском рaзвojу дeтeтa.
Тeмe из програма дeчjeг сaвeзa уkoмпoнoвaнe су у гoдишње програмe
одељењских зajeдница.
Пoдмлaдak црвeнoг kрстa
Oснoвни зaдaтaк пoдмлaткa црвeнoг крстa je дa свojим члaнствoм oбухвaти
свe ученике a програмoм сoциjaлнo-мoрaлнo и здрaвствeнo вaспитaње програм
oбухвaтa aкциje нa рeшaвaњу сoциjaлних и хумaних питaњa у школи"
- пoмoћ стaриjим и изнeмoглим лицимa
- aкциja "Друг- другу"
- организaциja вeћих aкциja: нeдeљa црвeнoг крстa, нeдeљa бoрбe прoтив
тубeркулoзe, aлкoхoлизaм, бoрбe прoтив рaкa и другo.
рeд. бр Врстe akтивнoсти

1.
2.

Дeчjи сaвeз
Пoдмлaдak
крстa

Црвeнoг

Брoj Брoj часoвa Свeгa
групa
I-IV V-VIII
2
1

15
-

15
15

30
15

Зaдужeни
нaстaвници
Јадранка Јовић
Милена Горановић

Ђачки парламент
Ђачки парламент окупља ученике у својеврсну организацију која има за циљ
да удруживањем ојача њихове снаге и да им пружи могућност да се боре за своје
интересе и интересе школе. Конструктивним и покретачким идејама ученици
својим активностима у оквиру школе треба да допринесу унапређивању живота и
рада у школи.
Задужени наставник за организацију и рад ђачког парламента је Јаћимовић Драган
наставник биологије.
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Мај- Јун

Фебруар
Март
Април

Новембар
Децембар
Јануар

Септембар
Октобар

Време

План ђачког парламента
Садржај активности
-Формирање ђачког Парламента, избор чланова,
избор представника одељења, разреда и
председника Парламента;
-Сарадња са председницима Парламента других
школа;
-Учешће у раду тима за заштиту деце од насиља;
-Организација Дана школе;
-Израда паноа у оквиру Дечје недеље
-Израда постера на тему ,,Постером против
наркоманије,
- Учешће у Програму заштите ученика од насиља
-Спровођење хуманитарних акција (по потреби);
-Организовање Светосавске свечаности
-Учешће у орнизовању екскурзије,дестинација;
- Учешће у Програму заштите ученика од насиља
-Извођење акције сређивања школе и школског
дворишта;
-Израда паноа
-Такмичење ученика
-Учешће у Програму заштите ученика од насиља;
- Извођење акције сређивања школе и школског
дворишта;
-Израда извештаја о раду ђачког Парламента за
текућу годину.
3.2. БУКВАР ДЕЧЈИХ ПРАВА

Носиоц активности
РС, Педагог
Председник Парл.
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
Председник Парла.
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
Председник Парла

Програм рада радионице ,,Буквар дечјих права,,
Месец
Септембар
I разред

Опис
Израда програма рада
Упознавање наставника са конвенцијом УН и Букваром
а) Уводна реч о конвенцији
б) врста права,
в) упознавање са књигом Буквар дечјих права
г) радионица бр. 1 „Потреба и жеља“

I-II разред

Упознавање са Букваром дечјих права преко игрица из књига како да се
ради и Буквара дечјих права

Октобар:

Игра : 1. Буквар дечјих права
2. Дам ти буквар
чл. 1 - 2 - читати деци песмице из Буквара дечјих права
Игра : 1. Ко је мргуд
2. Хвалим се имам име
чл. 12-19 - читати песме из буквара
Игра : 1. Тражим, дајем, примам

Децембар
Фебруар
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Април / мај

III-IV разред
Октобар
Децембар
Фебруар / март
Април / мај
V- VI разред
Октобар
Децембар
Фебруар / март
Април / мај
VII- VIII разред
Октобар
Децембар
Фебруар/ март
Април / мај

2. Нећу да будем сам
чл. 22- 31 - читати песме из буквара
Игра: 1. Следи крила птице
2. Растимо
чл. 32-42 - читати песме из буквара
Приредба за родитеље.
Упознавање са конвенцијом и букваром дечјих права
1. Радионица : ,,Како се зове ово право,,
2. Радионица : ,, Која је врста ово,,
3. Радионица : ,,Жеље и потребе,,
4. Радионица : ,,Ускраћеност и остварење,,
Приредба за родитеље
Упознавање са конвенцијом и букваром дечјих права
1. Радионица : ,, Жеље и потребе,,
2. Радионица : ,, Врсте права,,
3. Радионица : ,, Повезивање права,,
4. Радионица : ,, Сукоб права,,
Упознавање са конвенцијом УН.
1. Радионица: ,, Врсте права,,
2. Радионица: ,, Повезивање права,,
3. Радионица: ,, Сукоб права,,
4. Радионица: ,, Права и одговорности,,

I V ПЛАНОВИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
4.1.СЕКЦИЈЕ У ШКОЛИ
Секција
Драмска секција
Литерар. Секција
Млади математичар
Немачки језик
Енглески језик
Историјска секција
Географска секција
Млади физичар
Млади биолог истраживач
Саобраћајна
Ногометна
Рукометна
Атлетска
СВЕГА

Број
група
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

Број
ученика
15
20
20
10
10
10
10
10
10
25
15
15
15
185

Број
часова
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
468

Наставник - инструктор
Гавриловић Биљана
Ђорђевић
Дејан
Крстић
Ружица
Ранђеловић
Љубинка
Савић
Виолета
Антанасијевић Јовица
Васић
Братислав
Стојковић
Драги
Јаћимовић
Драган
Стевановић
Срђан
Пиповић
Владан
Пиповић
Владан
Николић
Зоран
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4.2.ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
За школску 2019/2020. годину
Циљ овог васпитно-образовног подручја је изграђивање свестране личности
оспособљавања да се брине за сопствено здравље, здравље своје породице, ближе
околине и шире друштвене заједнице , развијање љубави и смисла за вредновање
животне средине, подстицање младих у активном учењу на њеном очувању,
унапређивању, усмеравању и оспособљавању ученика да схвате хуманизацију
односа према људима.
РАДИОНИЦЕ
1.Представљање
програма
портфолија
за
ученике
2.У
свету
интересовања
3.Графикон
интересовања
4.О
стереотипима
5.У свету врлина
и вред.
6.Самоспознајато самја
7.Какав сам на
први
поглед
8.Моја
очекивања
9.За родитеље и
децу
-Моја
очекивања-колаж
10.Слика
савременог
света рада и
кључне
компетен.за
занимање
11.Образовни
профили
у
средњим
школама

ПРЕДМЕТ/ЧАСОВ
И
Час одељенског
стерешине (ЧОС)

Грађанско
васпитање

ВРЕМЕ

1-9.09.2019.године

1-16.10.2019.године

12-19.11.2019.год.
ЧОС
Српски језик

12-23.11.2019.год.

Ликовна култура

12-23.12.2019.год.

Родитељски
састанак

Друго полугође

РЕАЛИЗАТОР
И
Тим и одељенске
старешине

Наставник
грађанског
васпитање
Одељенске
старешине
Наставник
српског
језика
Наставник
лик.културе
Тим и одељенске
старешине

Радна субота за
презентацију

Тим и одељенске
старешине

30.03.2020.године

ЧОС

1-6.04.2020.год.

Информатика

19.03.06.04.2019.год Наставник инф.

Одељенске
старешине
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12.Мрежа
средњих шк.
13.Захтеви
занимањаЧОС
способности
и
контраин
-дикације
14.Сазнајем
са Информатика
интерн.
куда после ОШ
15.Путеви
образовања
и каријере
16.Припрема
спровођење
Српски језик
интервјуа
17.Опис
занимања
помоћу мапе ума
18.Критеријум за
избор
Школе
19.Испитивање
ставова
20.Избор
занимања и
приходи
21.Оријентација
ствара
јасну слику
22.Опис
занимања уз
помоћ мапе ума
на
родитељском
састанку
23.Припрема за
реалне
Сусрете
24.Остварујемо
учење
путем
реалних сусрета
25.Документациј
а за
реалне сусрете
26.Рефлексија
учења у

Грађанско
васпитање
ЧОС
Грађанско васпитање
ЧОС

.

1720.04.2020.године

Одељенски
старешина

19.03.06.04.2020.год.

Наставник
информатике

07.04.2020.године

Наставник
српског јез.

19.03.06.04.2020.год.
23.-27.04.2020.год.

Наставник
грађан.
васпитања
Одељенске
старешине

2327.04.2020.године
14.25.05.2020.године

Наставник
грађ.васпит.
Одељенске
старешине

Грађанско васпитање

30.04.11.05.2020.године

Родитељски састанак

Након
испита

ЧОС

Наставник
грађанског
васпитања
завршног Тим и одељенске
Старешине

14.25.05.2020.године

Радна субота

Пре
сусрета

ЧОС

Након сусрета

Одељенске
старешине

заказаних Тим и одељенске
старешине
Тим и одељенске
старешине
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оквиру реалних
сусрета
27.Обука за
Српски језик
конкурисање
28.На разговору
Грађанско
у предузећу
васпитање
29.Моја одлука о
школи
ЧОС
И занимању
30.Саветодавни
рад
31.За родитеље и
децу
Родитељски
стилови
састанак
васпитања
наших родитеља

Мај
21.25.05.2020.године

28.05.08.06.2020.год.
јун 2020.год.

Наставник
српског.јез.
Наставник
грађансог
васпитања
Одељенске
старешине
Стручна служба
Тим и одељенске
старешине

4.3 ПЛАН ШКОЛЕ ЗА ВАСПИТНО ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ
Деликвентно понашање је друштвено неприхватљиво за појединце и штетно за
друштво. Ова чињеница посебно намеће посебне задатке школама из разлога што је
задатак школе да кроз плански и систематски рад васпитава и образује младе
генереције, где ће главна пажња бити посвећена развијању превентивних
активности и сузбијању васпитно запуштених и деликвентних понашања ученика .
Без обзира што наша школа егзистира у сеоској средини и да наведене појаве нису
много изражене ипак је неопходно радити на остваривању овог програма , а пре
свега на остваривању код ученика са поремећеним понашањем. Ту своју активност
школа ће планирати и реализовати кроз рад;
1. Редовна настава
Редовна настава као основни облик образовно васпитног рада представља
посебну основу за све друге облике рада које школа организује.У оквиру редовне
наставе реализоваће се следеће теме:
Назив теме
Развиће, генетика, планирање
породица, болести зависности
и АИДС
Наркоманија и алкохоличар.
перспективе за укуп. будућност

Носиоци послова
Наставник биологије у
сарадњи са домом здравља
Наставник биологије у
сарадњи са Домом здравља

Време реализације
октобар
децембар

2. Улога одељењског старешине је од посебног значаја. Он је организатор и
координатор васпитног утицаја на развој младих и њихове социјалне
адаптације.Системско познавање и праћење развоја ученика представља полазну
основу за правилно усмеравање рада одељењске заједнице а истовремено и за
успешно остваривање циљева моралног, интелектуалног , физичког, радног и
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естетског васпитања . У том циљу у оквиру планова рада одељењских заједница и
одељењског старешине биће обухваћене следеће теме:
Назив теме
Кич и шунд и њихов негативни
утицај
Моралне норме и обичаји
Пушење и здравље

Носиоци послова
Време реализације
Одељењске старешине и
педагог школе
новембар
Одељењске старешине и
педагог школе
мај
Школа у сарадњи са домом У зависности од могућности
здравља-приказивање
дома здравља
и Центра за
одговарајућих филмова.
социјални рад

Дрога и АИДС друштвени
проблем и зло
Односи међу половима
Правила понашања у школи
и ван ње
Примери повезаности дрогеАлкохолизма и деликвенције
Безбедност ученика

,,

,,

,,

,,

,,
Школа у сарадњи са центром
За саоцијални рад
МУП-Лесковац

,,
,,
Током године

На бази ових и осталих, програмом предвиђених садржаја одељењске старешине ће
сачинити своје планове рада и исти ће бити саставни део програма школе.
3.Слободне активности
Основни облик слободних активности у школи су секције које су према
садржајима груписане у:
-Културно - уметничке;
-Научно - истраживачке;
-Техничко - производне;
-Спортске

Назив теме
Носиоци послова
Разна такмичења на нивоу
Руководиоци слободних
школе општине па и шире
Активности
Разна предавања и трибине
,,
Изложба радова са одређеним
,,
порукама - зидне слике
Литерарно дружење и читање
радова
,,

Време реализације
Током целе шолске године
,,
,,

,,
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Поред ових и осталих садржаја руководуиоци слободних активности
сачиниће своје планове рада и исти ће бити саставни део програма рада школе.
4. Сарадња школе и породице
Сарадња школе и породице мора бити стална . Наиме преступници се
јављају у оним породицама где не постоји култ рада, где су деца омаловажавана ,
где се дете кажњава .
Школа треба да упозна родитеље са негативним странама понашања ученика и
да заједничким радом тежи њиховом одклањању. Родитељи треба да схвате да је
школи стало до својих ученика и да имају пуно поверења у добру намерност школе
и њених наставника.
У оквиру сарадње са родитељима планирају се два општа родитељска састанка на
којима би се разговарало о следећим темама.
Назив теме
Носиоци послова
Време реализације
Информација о незгодама и
Школа у сарадњи са
криминалним радњама у локалној Центром за социјални рад, новембар
средини и мере за њихово сузбијање.
родитељима и другим
Присуство алкохолизма и наркома није
у локалној средини и ако их има
децембар
предлози родитеља, лекара и осталих
,,
стручњака за њихово одклањање.
4.4. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД
ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА
На основу посебног и општег Протокола за заштиту деце од насиља и
Закона о основама система образовања и васпитања, као и Закона о о основној
школи, као и у складу са Развојним планом школе,сачињен је програм рада Тима за
заштиту ученика од насиља.
Тим за заштиту ученика од насиља бавиће се:
- Информисањем и пружањем основне обуке за све запослене у школи у
циљу стицања знања и вештина неопходних за превенцију,
препознавање и реаговање на појаву насиља, злостављања и
занемаривања деце;
- Упознавањем родитеља, ученика и локалне заједнице са програмом
заштите деце од насиља и важећим законским актима;
- Координирањем, израдом и реализацијом програма заштите ученика од
насиља (превентивне и интервентне активности);
- Праћењем и проценом ефеката предузетих мера у заштити ученика од
насиља;
- Сараадњом са Центром за социјални рад, МУП – ом Лесковац.
- Евидентирањем сваке појаве насиља, вођењем документације,
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ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Најважнији задатак школе је да обезбеди сигурно и подстицајно за
когнитивни и емоционални развој и образовање деце. Да бисмо остварили овај
задатак неопходно је развијати дух заједништва, толеранције и отворености и
спречавати појаву непожељних облика понашања, као што су злостављање и
занемаривање деце. Ради заустављања насиља и смањења ризика од његовог
понављања, у школи „Никола Скобаљић” оформњен је Тим за заштиту деце од
насиља,
Задатак тима је да представи Програм заштите деце од насиља,
којим би се дефинисале активности у школи, као и ван ње и сарадња наставника,
ученика, а у циљу превенције насиља, разматрања процедуре реаговања и,
развијање социјалних компетенција и конструктивног решавања конфликата.
Поред тога, тим има обавезу да упути чланове колектива у Посебне установе
у коијма ће се: поштовати дечја права, борити против дискриминације и насиља. O
различитим видовима насиља и укључити у акције за препознавања (па и активно
делање) и борбу против њега. Неопходно је и искористити ресурсе које пружа
локална заједница (у виду предавања, позоришних представа, спортских такмичења
итд.).
У том смислу посебно је важно пратити децу под ризиком (из породица у
којима постоје односи доминација-субмисивност, где је један од чланова зависник
од алкохола и/или наркотика, у којима је један од родитеља имао искуство
злостављања или занемаривања у свом детињству или из породица које нису
успоставиле јасне границе понашања, које су у лошој материјалној ситуацији итд.).
Поред превенције, неопходно је реаговати у ситуацијама када се насиље већ
догодило (или се на њега сумња). Чланови Тима посебно би обраћали пажњу на
знаке физичког и/или сексуалног насиља (модрице, опекотине, огреботине,
изражен страх пред одраслима, екстремна агресивност или повлачење, наглашено
еротизовано понашање) и емоционалног насиља: поремећаји навика, страхови,
изненадне промене успеха у школи, одсуство концентрације, покушај самоубиства
итд. Занемаривање би се могло препознати на основу изостанка адекватне одеће,
хигијене, здравствене бриге, као и на основу повучености, депресивности и ниског
самопоштовања детета.
Кад је реч о интервенцији, неопходно је заустављање насиља што пре и/или
обавештавање надлежних у установи. А ако се сумња на теже облике насиља ван
установе, обавезно се укључују МУП, Центар за социјални рад и здравствене
службе
ПОСТОЈЕЋЕ ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Кадар наше школе самостално организује неколико превентивних активности, као
и мноштво активности које индиректно могу развити код ученика свест о важности
сарадње с другима и ослобађање агресивне енергије кроз спорт и креативне
активности:
- Радионице – наставници и педагог школе спроводе радионице о
ненасилној комуникацији у вишим разредима, док се за ученике нижих
разреда, организују креативне и језичке радионице.
- Ђачки парламент
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-

Школске секције – литерарна, рецитаторска, секција страних језика,
математичка, информатичка, ликовна, музичка, одбојкашка и
кошаркашка.

Изложбе ученичких радова, приредбе за Дан школе, Нову годину, Ускрс
(„Поздрав пролећу”), поздрав предшколцима у мају и пријем првака у
септембру.
- Спортске активности
У сарадњи с другим организацијама и установама одржавају се:
- Тематска предавања о дејству наркотика на живот младих, безбедности у
саобраћају, промена у пубертету итд.
-

Оно што би било пожељно увести јесте евалуација ових активности и
активније учествовање ђака у избору тема и типа активности.
ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ УСМЕРЕНИХ
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Радни задаци
Упознавање на
родитељским
састанцима с тренутном
ситуацијом и плановима
за спречавање насиља у
школи
У оквиру плана рада–
обележавање Светског
дана старих, када ће
деца правити цртеже и
носити их у Дом за
стара лица
Учествовање
наставника, ученика и
родитеља у
активностима у оквиру
(присуствовање
акцијама које организују
општина Лесковац , а у
школи организовати
спортске дане,
хуманитарне акције,
приредбе итд.)

НА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ

Задужене особе
Разредне старешине

ОД НАСИЉА,

Време реализације
Септембар/октобар

Евалуација

Октобар

наставници предметне
наставе, Педгог
учитељи,родитељи

Октобар
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Постављање плаката с
правилима понашања,
саветима за ненасилну
комуникацију итд. по
учионицама и/или
ходницима школе
Спровођење анкете
међу ђацима о
познавању садржаја
плаката
Реализација радионица
за ученике осмог
разреда о општим
способностима и
емоционалној
интелигенције, као и о
начинима подстицања
Организовање
спортског такмичења у
колективним
спортовима

Новембар

Педагог, наставници
ликовног и техничког
образовања,уцитељи

Прво полугодиште

Наставници биологије и
Педагог школе

Кад се буду радиле
лекције о човековом
нервном систему

Април/мај

Традиционално
организовање ликовног
конкурса поводом
Ускршњих празника и
организовање
Ускршњег базара
Писање чланака о
насиљу, наркоманији,
пријатељству итд. за
школски летопис
Промоција заштите
животне средине и
вођења здравог живот
Школска такмичења и
конкурси

Трибине и дебате на
тему насиља, развијања
толеранције и
отворености за искуства

Наставници разредне
наставе и наставници
ликовног образовања

Евалуација од стране
ученика

Извештаји,фотографије

Пред пролећни распуст

Резултати, Наставници
физичког васпитања,
педагог школе
извештаји

Наставници српског
језика

Мај

Часопис,летопис
школе

наставници
биологије,хемије,учитељи

Јун

Извештаји реализације
програма

Током целе школске
године

резултати

Током целе школске
године

Извештаји,фотографије

Наставници разредне и
предметне
наставе
Ђачки парламент
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4.5 ПЛАН ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА
-Стицање знања , формирање ставова и понашање ученика у вези са здрављем и здравим
начином живота и развојем хуманизације односа међу људима .
Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно
делују на здравље.
-Остваривање активних односа и узајамне сарадње школе , породице и заједнице, на
развоју, заштити и унапређивању здравља ученика . Програмом здравственог васпитања
обухваћени су ученици од I - VIII разреда а реализоваће се кроз следеће садржаје :

1. Изграђивање самопоштовања ;
2. Здрава исхрана;
3. Брига о телу;
служби
4. Физичка активност и здравље;
5. Бити здрав;
6. Безбедно понашање ;

7. Односи са другима;
8.Хумани односи међу људима ;
9.Правилно
коришћење
здравствених
10. Улога за здравље за јединице

У школској 2019/2020.год. реализоваће се следећи задаци у домену здравствене
превенције у циљу очувања здравља ученика:
Ред.бр
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

З а д а ц и
Редовно вршити систематске прегледе ученика
Редовно вакцинисање против заразних болести
Редовно ће се вршити контрола исправности воде , вршити
дезинфекција свих а нарочито санитарних просторија.
Обезбеђивање услова за правилну и здраву исхрану ученика
У сарадњи са Домом здравља из Вучја , организовати предавања и
разговоре на теме:
,, Алкохол и алкохолизам,, ( предавање и филм)
,, Штетност пушења ,, (предавање и филм)
,, Односи међу половиома у доба пубертета,,
,, Сида ,, болест савременог човечанства
Развијање личне одговорности код ученика за бригу о телу ,коси,
устима ,носу, брига о одећи , здраве навике
Научити основна правила о понашању и безбедности у кући, и
заједници
Оспособљавати ученике да правилно препознају своја осећања,
спознају физичке разлике међу половима , стекну позитивне ставове и
позитивно вреднују супротан пол.

Време рада
стално
стално
стално
стално
током године

стално
стално
током године
стално
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4.6.ПЛАН ДРУШТВЕНО КОРИСНОГ РАДА
Производно и други друштвено користан рада као област васпитно образовног
програма основне школе обухвата посебно радно-производне и друштвене активност које
обављају ученици чиме доприносе побољшању и унапређивању услова живота и развоја
своје школе и средине .
Код ученика се развијају навике да стално и рационално обављање послова рада
задовољењу личних потреба породице , уређења школске средине .
- Учешће ученика у сакупљачким акцијама ,
- Примена теоретског знања у производне сврхе,
-Ученици ће радити на одржавању школских просторија ,школске зграде ,дворишта
,школског круга ,
- Подизање зелених површина, садња зеленила и цвећа и његово одржавање .
- Сакупљање секундарних сировина ,
- Сакупљање лековитог биља, шумских плодова и биљних плодова
-Сакупљање новчане и друге помоћи за сиромашне,болесне и ученике - избеглица.
4.7.ПЛАН ИЗЛЕТА ,ЕСКУРЗИЈА И РЕКРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ
Излети у ближу или даљу околину имају за циљ не само упознавање околине и
проширивање стеченог знања , већ и уношење промена у свакодневни живот, што има
врло позитивне последице у односу ученика према раду.
Одељење
Велико Трњане

Рударе
Од I до VIII разреда

Циљ маршуте
Циљ и задаци
Језера у Пресечини и Барју
Упознавање околине и
Музеј у Стројковцу
проширивање стечених знања
Црква у Рудару
Хидроцентрала у Вучју
Музеј у Стројковцу
,,
Царичин град-Лебане
,,
Основна школа у Лебану
Основна школа у Бунушком
Чифлуку
Црква у Рудару
,,
Ђавоља варош-Прокупље

Од I до VIII разреда

Пашина чесма

Стројковце
Велико Трњане

За разредну наставу се планира једнодневна ескурзија до Београда, а за ученике
предметне наставе од V до VIII планира се дводневнa ескурзија- Источна Србија.
.
Ако се ескурзије изводе морају се садржавати и задаци које сваки наставник мора
да оствари у току припреме и извођења ескурзије,ако је организација ескурзије договорена
са родитељима, предузећем за превоз , смештај и исхрана деце, цена услуге,начин
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плаћања, начин обезбеђивања финансијских средстава и све оно што је битно за
обезбеђење ескурзије.
Према томе излети и ескурзије пружају максималне могућности за зближавање
ученика међусобно, а посебно ученика и наставника.
Рекреативна настава за ученике од I до IV разреда се планира за пролећни период и
реализоваће се уколико финансијске могућности родитеља буду то дозвољавале, могуће
одредиште Соко-бања.

4.8.ПЛАН ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОДИНИ
Област

Задужени наставник

1. Наука младима
-физика
-биологија
-математика
-хемија
-географија
- историја

Стојковић
Јаћимовић
Ђорђевић
Јовановић
Васић
Антанасијевић

2.Уређење школске средине ...............
3.Ликовни радови ..................................
4.Литерарни радови ............................
5. Такмичење у успеху дисциплини и
хигијени ................................................
7 Такмичење рецитатора ......................

Драги
Драган
Ружица
Десанка
Братислав
Јовица

Стојковић
Драги
Стојановић
Снежана
Марковић
Станиславка
Ђорђевић
Дејан
Сви предметни наставници
Ђорђевић

Дејан

4.9.ИСПИТИ У ШКОЛИ
Поправни испити и разредни испити у школи обављају се у јунском и августовском
року и то:
У јунском испитном року у трајању од 1. до 5. јуна 2020. године ученици осмог разреда ће
радити поправне испите из предмета из којих имају јединице.
У времену од 21. до 31. августа 2020. године по посебној одлуци и посебном распореду
Наставничког већа. За све ученике који су упућени на полагање поправних испита ,
наставници предмета из којих су упућени , дужни су да тим ученицима пруже што
потпунију помоћ за спровођење поправних испита , а та помоћ треба да се састоји у
следећем:
-Направити ученику распоред учења, ближе одредити и упознати ученике са најближим
садржајима који се морају савладати,
-Указати на начин провере знања ,
-Указати на могућност помоћи другова и другарица,
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-Задужити поједине ученике да пруже потребну помоћ упућеним на поправни испит,
-Одредити конкретне задатке који се морају решити у току припреме за полагање,
-Наведена и друга помоћ мора се пружити у виду индивидуалнога рада са сваким
учеником,
-Помоћ мора бити свестрана, садржајна и конкретна.
Припремна настава у трајању од 5 дана организоваће се за ученике од V - VII разреда
упућене на поправни испит у времену од 15. - 20. августа 2020.гоодине . Поправни испити
организују се од 21. до 31. августа 2020.године.
Разредни испити ученика у школи обавиће се од 21.-28. јуна и од 21.-31. августа
2020.год.
4.10.ИСПИТИВАЊА ПРЕДЗНАЊА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У I РАЗРЕД
Почев од априла 2020.године на основу установљене евиденције за I разред деца рођена од
01.03.20132.године до 01.03.2014. године, педагог школе ће организовати испитивање
предзнања деце на основу постојећих или нових упитника и осталог материјала, средити
податке и о броју полазника обавестити Наставничко веће . У случају да је неко од
полазника имао резултате који не гарантују
нормално напредовање у школи
константоваће се одређеним профилом стручњака ради утврђивања способности детета.
Сви полазници ће на недељу дана пре завршетка школске године одлазити на
часове као редовни ученици да би се навикли на школски живот.
.

4.11. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Тим за стручно усавршавање
Иван Митић …………( кординатор)
Јадранка Јовић
Виолета Савић
Школа ће стварати услове за стручно усавршавање обезбеђивањем стручне
литературе у границама материјалних могућности. Сваки наставник је у обавези да се
стручно усавршава и да води рачуна о законској норми обавезних и изборних часова
стручног усавршавања а на основу Каталога програма стручног усавршавања запослених у
образовању.
Teкуће школске године посветиће се посебна пажња стручном усавршавању
наставника. Континуирано ће се радити на припреми за нову школску годину и примени
Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања. На
пољу стручног усавршавања посебна пажња посвећана припремама за реализацију
изборних програма приликом избора семинара за стручно усавршавње.На седници
Наставничког већа педагог школе је упознала све са Правилником о стручној спреми
наставника и приручником за планирање стручног усавршавања и напредовања који је
такође намењен свим запосленим у образовно – васпитном систему. Сви наставници и
стручни сарадници континуирано ће радити на свом стручном усавршавању како лично,
тако и у организацији центра за стручно усавршавање .
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Индивидуални рад на властитом стручном усавршавању ,
Овај облик стручног усавршавања је свакако најпродуктивнији тако да ће се
пружати одређена помоћ наставницима који раде на повећању својих квалификација.
Учешће наставника и стручног сарадника школе у облицима усавршавања ван школе .
Свим заинтересованим наставницима и стручном сараднику обезбедиће се инфомације о
одржавању семинара и сабора како би могли благовремено да се припреме за исти .
- У Годишњем плану рада, ова област има посебно место јер је предуслов за успешан
рад. Примена савремене образовне технологије, није више императив будућности, већ
свакодневна потреба. Наставнички колектив ( и то
добра већина) добро прихвата потребу сталног стручног усавршавања и примену
савремене образовне технологије, о чему, између осталог, сведоче и облици стручног
усавршавања, реализације угледних часова, Акционог плана самовредновања...
Под сталним стручним усавршавањем наставника и стручних сарадника подразумева
се праћење и усвајање савремених достигнућа у циљу стицања и иновација знања из
области педагогије , психологије , дидактике и методике рада.., развоја личности ученика
и припрема за полагање стручног испита.
Стручно – педагошко усавршавање наставника школе реализоваће се кроз следеће
облике усавршавање у ужој наставној струци
дидактичко – методичко усавршавање а све то кроз :
усавршавање наставника у струци путем семинара , предавања, саветовања у
организацији надлежних органа ,
методичко – дидактичко усавршавање преко стручних органа у школи ,
посета огледним часовима,
увођење иновација у школи - односно настави ,
сарадња актива у школи и на нивоу општине ( удружења – актива проф. математике,
физике, учитељско друштво, ... )
рад са приправницима,
организација предавања од стране педагога у оквиру рада струних органа , актива и др
ИНДИВИДУАЛНО стручно- педагошко усавршавање наставника
Поред колективног усавршавања радници – наставници ће се ангажовати на личном
усавршавању које ће се реализовати кроз следеће облике рада :
учешћем у раду НАСТАВНИЧКОГ већа,
учешћем у раду СТРУЧНИХ АКТИВА - месечно
учешћем у раду на ОПШТИНСКИМ , ОКРУЖНИМ И другим семинарима
проучавањем стручно-педагошке литературе,
припремањем предавања за активе , огледне часове и слично,
реализација огледних часова ,
припремом за полагање испита за лиценцу.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА У 2019/20. ГОД.
СЕМИНАРИ
1.Семинари за јавне набавке
1.Израда завршног рачуна
1.Језик и комуникација у школама
на подручју призренскотимочког
дијалекта.
2.Ка савременој настави српског
језика и књижевности.
3.Ка савременој настави српског
језика и књижевности II.
4.Обука за наставника ментора у
области српског језика и
књижевности.
5.Инклузивно образовање и
индивидуални образовни план.
1.Наставник као креатор климе у
одељењу.
2.Инклузија-како је приближавати
наставнику у редовној школи.
3.Аlways Longman-Great teachers
1.Припрема ученика за јавни
наступ-психолошки и средински
чиниоци успешности.
2.Корак по корак-квалитетном
образовном праксом ка друштву
знања.
1.Елементарне непогоде и настава
географије.
2.Инструментално прикупљање
просторних података.
1.Вратимо експеримент у наставу
физике.
2.Рад са талентованим ученицима у
редовној и додатној настави.
3.Све стручне семинаре које
организује центар ѕа стручно
усавршавање.
1.Амбалажа,отпад,рециклажа
1.Хемијски преглед у 3 димензије
1.Методика наставе техничког и
информатичког образовањапрактични примери.
1.Планирање наставе физичког

ОБЛАСТ
Секретар
Рачуноводство
Српски језик

БР.УЧЕСНИКА
1
1
2

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА
У току школске године
У току школске године
Октобар,март
Октобар,април
Децембар,април,јун
Фебруар,март
Јун

Страни језик

4

У току школске године

Музичка
култура

1

У току школске године

Ликовна
култура
Историја

1

У току школске године

2

У току школске године

Физика

1

У току школске године

Математика

2

У току школске године

Биологија
Хемија
Т.О.

1
1
1

У току школске године
У току школске године
У току школске године

Физичко вас.

2

У току школске године

Географија
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васпитања-изабрани спорт.
2.Адаптирана физичка активност и
инклузија.
1.Школска бежична рачунарска
мрежа.
2.Како да заштитите Вас и Ваше
дете на интернету.
1.Инклузивно образовање и
индивидуални образовни план.
1.Инклузивно образовање и
индивидуални образовни план.
2.Језик и комуникација у школама
на подручју призренскотимочког
дијалекта.

Информатика

1

У току школске године

Грађанско вас.
Верска настава
Разредна
настава

2

У току школске године

12

Јун
Октобар и март

Библиотекар

1

У току школске године

За ове Семинаре наставници ће се пријављивати преко својих Актива у
зависности од плана Актива и врсте семинара (обавезни-изборни).
4.12.КАЛЕНДАР И РИТАМ РАДА ШКОЛЕ
Образовно васпитни рад у школи ће се организовати по Правилнику о календару
образовно-васпитног рада основних школа за школску 2019/2020.године.
Образовно васпитни рад у школи остварује се у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак 02.09.2018.год. а завршава се у петак
31.01.2020.године. Друго полугодиште почиње у уторак 18. 02. 2020 године, а завршава се
у уторак 16. јуна 2020.године за ученике од првог до седмог разреда, а за ученике VIII
разреда у уторак 2. јунс 2020. године.
Наставни план и програм за ученике од I - VII разреда оствариће се у току 36
петодневних наставних недеља односно 180 наставних дана .
Наставни план и програм за ученике VIII разреда оствариће се у току 34 петодневних
наставних недеља односно 170 наставних дана.
Саопштење успеха ученика I полугодишта и подела ђачких књижица обавиће се у
понедељак 03.02.2020.год.
Свечана подела ђачких књижица и диплома на крају другог полугодишта ученика од првог
до осмог разреда обавиће се у петак 28.06.2020.године.
У току школске године ученици имају: зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст има два дела- први део почиње у понедељак 30 .12.2019.године , а
завршава се у уторак 07.01.2020. године, а други део почиње у понедељак
03.02.2020.године, а завршава се у понедељак 17.02.2020.године.
Пролећни распуст почиње у понедељак 13.04.2020.године, а завршава се у понедељак
20.04.2020. године.
За ученике од првог до седмог разреда летњи распуст почиње и среду 17.06.2020.године,
а завршава се у понедељак 31.08.2020.године.
За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а
завршава се у понедељак 31.08.2020. године.
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
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4.13 Дневна артикулација радног времена ученика
У нашој школи ученици похађају наставу у две смене.Распоред звоњења за ученике од
петог до осмог разреда кад похађају наставу пре подне је следећи:
1.час
2. час
3. час
4.час
5.час
6.час

7,30-8,15
Одмор 5 минута
8,20-9,05
Одмор 25минута
9,30-10,15
Одмор 5минута
10,20-11,05
Одмор 5 минута
11,10-11,55
Одмор 5 минута
12,00- 12,45

Распоред звоњења за ученике од првог до четвртог разреда кад похађају наставу после
подне је следећи:
1.час 13,00-13,45
Одмор 5минута
2.час 13.50-14,35
Одмор 25 минута
3.час 15,00-15,45
Одмор 5 минута
4.час 15,50-16,35
Одмор 5 минута
5. час 16,40-17,25
Распоред звоњења за ученике од петог до осмог разреда кад похађају наставу после подне
је следећи:
1.час 11,50-12,35
Одмор 5 минута
2.час 12,40-13,25
Одмор 20минута
3. час 13,45-14,30
Одмор 5минута
Распоред звоњења за ученике од првог до четвртог разреда кад похађају наставу пре
подне је следећи:
1.час 7,30-8,15
Одмор 5 минута
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2.час 8,20-9,05
Одмор 20минута
3. час 9,25-10,10
Одмор 5минута
4.час 10,15-11,00
Одмор 5 минута
4.14 УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ
- Распоред радног времена ненаставног особља
Унутрашњом организацијом рада Школе уређује се унутрашња организација рада матичне
школе и издвојених одељења Школе.
Школа обавља делатност основног образовања и васпитања у седишту у Великом Трњануматична школа, и у издвојеним одељењима:
1) у Стројковцу
2) у Горњој Јајини и
3) у Рудару
У згради матичне школе налазе се канцеларије директора, секретара, шефа рачуноводства,административног радника и педагога Школе.
У згради матичне школе налазе се и школска библиотека и архива Школе.
Радом Школе руководи директор Школе.
Образовно-васпитна делатност у Школи се обавља у оквиру петодневне радне недеље, од
понедељка до петка, а суботом и недељом у складу са школским календаром и плановима
и програмима Школе.
Од правила се отступа ако то захтевају потребе рада Школе, а нарочито потребе
образовно-васпитне делатности.
Образовно-васпитна делатност у матичној школи обавља се у две смене.
Прва смена почиње рад у 7 часова и 30 минута, а друга смена у 12 часова и 30 минута.
У издвојеном одељењу у Стројковцу прва смена почиње рад у 7часова и 30 минута а
друга смена у 12 часова и 30 минута.
Дежурни наставник у Школу долази 15 минута пре почетка наставе у смени.
Пре почетка прве и друге смене могу се заказивати претчаси, у складу са распоредом
часова.
Директор школе је одредио дневни одмор запослених у првој смени у времену од 9 часова
до 9 часова и 30 минута, а у другој смени у времену од 14 часова до 14 часова и 30 минута.
Директор у оквиру осмочасовног радног времена ради у првој или другој смени, или
комбиновано у зависности од потреба процеса рада Школе.
Педагог Школе ради у првој смени од 7 часова до 13 часова.
Библиотекар Школе ради само у првој смени, од 8 до 14 часова.
Административно-финансијско особље Школе ради само у првој смени, од 7 часова до 15
часова.
Друга смена почиње у 12 часова, а завршава се у 20 часова.
У издвојеном одељењу у Стројковцу помоћно-техничко особље ради по истом распореду
као у матичној школи у Великом Трњану.
Помоћно-техничко особље у издвојеним одељењима у Горњој Јајини и Рудару ради само у
првој смени, од 6 до 14 часова.
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V ПЛАН СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА
ШКОЛЕ

Јануар
Фебруар
2020.

Новембар /
децембар
2019.

Септембар
2019.

Време
реализације

5.1.ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Садржај рада
1. Извештај о раду школе ( припремљеност школе за почетак
школске године- информација )
2. Усвајање Годишњег плана рада школе за текућу школску
годину
3.Анекс школског програма за први,пети и шести разред
4. Анализа реализације програма посебних облика извођења
васпино- образовног рад ( настава у природи, екскурзије,
изласци, излети,идр)
5.Информације о припремама за обележавање прославе Дана
школе
1. Разматрањење успеха ученика на крају 1. класификационог
Периода
2.Информација о плану реализације ШРП, самовредновања и
осталих планова рада
3. Осврт на обележавање значајних датума у школи ( Нове
године, прославе школске славе Св. Сава)
1. Извештај о раду Школе и раду директора за прво
полугодиште
2.Усвајање завршног рачуна
3. Успех и дисциплина на крају 1. полугодишта

2020.

Април
Јуни –јули 2020.

Март /

4. Осврт на рад школе ( Наставничког већа, Одељенских и
Стручних већа, Савета родитеља, стручне службе)

сарадници
Директор
Председник ШО
Председник
ШО Директор

Тим
Чланови ШО
Директор
Секретар
Преседник ШО
Директор
Педагог
Директор
педагог
директор

Директор
Рачунополагач
Педагог
Директор
Директор
педагог

1. Текућа питања

1. Анализа успеха ученика и владања на крају 2. полугодишта
2. Анализа реализације екскурзија , наставе у природи и излета
3. Предлози за израду програма рада Школског одбора за
наредну школску годину
4.Доношење одлуке о текућем и инвестиционом одржавању
објекта за време летњег распуста

Педагог
Директор
Директор
Председник
Председник ШО

5. Резултати рада током школске године- Извештаји о

Директор
Педагог

успесима и постигнућима ученика на такмичењима из
предмета и вештина
1. Информација о упису ученика 8. раз. у средње школе и
динамика уписа ученика у 1. разред

Директор
Педагог
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5.2.ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Ред.
број
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.

Програм садржаја
Разматрање и усвајање Плана рада школе
Подела предмета и укупних задужења
наставника
Формирање комисија
Текућа питања
Анализа успеха и владања ученика на крају
првог тромесечја
Текућа питања
Анализа успеха и владање ученика и усвајање
извештаја ученика на крају првог полугодишта
Анализа рада стручних актива и разредних
већа, са посрбним освртом на број одржаних
огледни часова и уже стручних прдавања.
Вођење и сређивање педагошке документације
Реализација допунског и додатног рада,
секција и других облика слободних активности
Припреме за прославу Светог Саве
Анализа рада Дечјег савеза и осталих орг.
Припрема ученика за такмичење
Организација слободних активност
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
дргог тромесечја
Анализа постигнутих резултата на
такмичењима
Анализа успеха и дисциплине ученика осмог
разреда на крају другог полугодишта
Додела диплома Вук Караџић и посебних
диплома
Разматрање и усвајање извештаја успеха од 1
до 7 разреда на крају наставне године
Реализација плана и програма
Одређивање разред.стареш.и осталих
задуж.настав.
Полагање квалификационог испита
Полагање поправних испита
Анализа успеха после поправних испита
Коначна подела предмета на наставнике

Месец рада

септембар

Носилац
активности

Директор и
педагошко
психолошка служба

новембар
Руководиоци разр.већа
Руков.актива и разр.већа

децембар

Директор и пед-псих.слу.
Предметни наставници
Комисија

фебруар

Предметни
наставници

април

Директор
и пед-псих. служба

Директор
и пед-псих. Служба

јун

Предметни
наставници

август

Предметни
наставници

5.3.ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки колегијум у току школске 2019/2020.године разматраће следећа
питања и решаваће следеће задатке
-Стараће се о осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада
-Стараће се о реализацији развојног плана школе
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-Организоваће педагошко-инструктивни увид и надзор за унапређивање и
усавршавање рада наставника
-Предузимаће мере за унапређивање квалитета рада у школи
-Планираће стручно усавршавање свих запослених у школи
- Учествоваће у изради планова и програма школе и наставника
Време реализације

Активности/теме

Октобар, јануар,
април

Разматрање осигурања
квалитета и
унапређењу образовноваспитног рада

Октобар, јануар,
април

Уједначавање критеријума
оцењивања
ученика
Утврђивање потреба за
стручно
усавршавање наставника
Организација такмичења
ученика
Разматрање остваривања
Школског
развојног плана
Разматрање остварених
часова стручног усавршавања

Октобар
Фабруар
Април

Јануар, април

Разматрање реализације
педагошкоинструктивног увида и
надзора у рад
наставника од стране
директора и
помоћника директора

Начин
реализације:
Анализа
Извештаја о
самовреднова
њу рада
школе
Разговор свих
чланова
колегијума
Анкетирање
запослених

Носиоци реализације

Договор свих
чланова
Анализа
Извештаја
стручног
актива за
школски
развојни план

Руководиоци
стручних већа
Чланови школског
развојног тима

Разговор свих
чланова
колегијума

Директор и
помоћници директора

Помоћници
директора и стручни
сарадници
Руководиоци
стручних већа
Стручни сарадници

5.4.ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ОД V до VIII РАЗРЕДА
Одељенско веће се на предлог разредног старешине који треба да буде стварни
руководилац ученика и наставника ,предузети мере и акције да сви проблеми једног
одељења и разреда у целини буду што успешније решени. У том циљу ће се одржати
седнице према потребном плану и програму , водиће се разговор, изводити акције и др. За
поједина питања и проблеме ангажовати родитеља ученика.
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Успех одељења ће у великом делу зависити од способности ,успешности и залагања
одељењског старешине да реши проблеме и благовремено предузме најцелисходније мере.
Да би се проблеми једног одељења успешно решили потребно је да одељенске старешине
интензивно прате рад својих ученика , да воде одређену документацију разговора , да
прикупљају податке о родитељима деце и др.
У циљу размене искуства и сагледавања туђег рада сви учитељи и наставници су
дужни да у току године посете по пет часова другог наставника. Рад одељењских већа
одвијаће се према посебним програмима који треба да буду донети најдаље до 15 .
септембра 20189. год. Одељенско веће је дужно да поред редовно организационог питања
у програм унесе следећа питања:
- Успех и владање ученика ,
- проблеми и тешкоће при извођењу наставе и посебни наставни проблеми,
- утврђивање узрока појединих негативних понашања ученика и мере за одклањање
истих
- утврђивање програма за предавање ( за родитеље ),
- проблем орагаанизације излета и ескурзије,
- организовање и праћење такмичења ученика из разних области,
- анализирање оптерећености ученика наставом и васпитним радом.
Уз ове планове одељењске старешине су дужне да испланирају свој рад везан за
реализацију ових и других задатака као што су: одељењске заједнице, веза са родитељима
и др. Одељењско веће у току школске године ће сваког месеца извршити кратку анализу
остваререних задатака у протеклом месецу обавезно по питању планирања часова редовне
наставе, допунског и додатног рада, практичних течајева, слободних
активности,
друштвено корисног рада, одељенских заједница и других облика могућег и обавезног
рада.
Одељењски старешина ће бити дужан да припреми податке о реализацији
поменутих задатака. Записник са седнице одељењских већа мора да садржи: датум и време
одржавања седнице, имена одсутних, дневни ред,имена ученика у дискусији са назнаком
проблема о којима је дискутовано и донети закључци. Записник потписује одељењски
старешина а када се константује успех записник потписују сви наставници.
Пре почетка седнице чита се записник са предходне седнице или само закључак и
врши се кратка анализа остварења.
5.5.СТРУЧНИ АКТИВ УЧИТЕЉА
У школи ће постојати стручни актив учитеља разредне наставе који ће бројати 11
наставника - учитеља, имаће посебан план рада који ће реализовати у току године. Овај
актив ће бити дужан да у програм рада унесе разјашњење неких теоријских питања,
држање практичних предавања и анализи појединих проблема.
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ПЛАН РАДА АКТИВА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Месец
Август

Септем

Октобар

Новемб.

Садржај програма
1. Израда годишњег плана
-Утврђивање предлога задужења пословима
чланова актива у оквиру школске године;
Непосредно планирање и програмирање
образовно васпитног по предметима
Израда месечних оперативних планова
васпитно образовног рада за септембар.
2. Организационо техничка питања
-Доношење плана употребе постојећих, израда
потребних наставних средстава и дидактичког
материјала за реализацију плана у септембру.
3. Реализација образовно васпитног рада
-Детаљније упознавање образовно васпитних
циљева и садражаја програма ,
-Огледни час из српској језика у II разреду .
-Анализа успешности реализације планираних
задатака у васпитно образовном раду за
септембар;
-Избор облика метода и средстава образовно
васпитног рада којима се утврђени циљеви и
задаци могу најуспешније да остваре.;
-Израда месечног оперативног плана за октобар;
-Осмишљавање структуре часа;
-Дефинисање проблема који ће се пратити и
истраживати током школске године.
4. Остваривање сарадње са другим активима ,
са другим стручним сарадницима , друштвима,
-предузећима и установама.
-Доношење месечног оперативног плана васпитно образовног рада за новембар и анализа
успешности реализације планираних задатака за
новембар
5. Стручно усавршавање
-Доношење плана иновација у наставу током
текуће школске године
-Теоријско предавање - опште психолошкопедагошке теме

Време

Сарадници
Руководилац
актива,
педагог школе, директор школе и чланови
актива

21-25

10-20

Руководилац актива,
педагог школе,
директор школе и
чланови актива

25-30

25-30

Руководилац актива ,
педагог школе,
директор школе ,
чланови актива и
стручни сарадници.

15-20

6. Додатна настава
01-05
-Дефинисање критеријума за идентификовање
(критеријума) обдарених ученика;
-Дидактичко-методичко осмишљавање рада
-Са обдареним ученицима ( примена активних
метода )

Руководилац актива,
педагог школе,
директор школе и
чланови актива.
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Децемб.

Јанауар

Фебруар

Март

Април

7. Допунски рад
Утврђивање индикатора за откривање неуспеха
код појединих предмета- Дијагностицирање
узрока неуспеха;
-Дидактичко-методичко
осмишљавање
допунског рада;
8. Аналитичко истраживаки рад
25-30
-Квантитативна и квалитативна анализа
образовно васпуитног рада;
-Истраживања узрока неуспеха у савлађивању
одређених садржаја програма;
10-15
-Посета часу математике у III тразреду;
Израда тестова знања за утврђивање ефеката
предузетих мера за проверу ученичких знања;
-Стручно усавршавање чланова актива
-Анализа остварене сарадње са родитељима и
њеног утицаја на резултате у васпитнообразовном раду;
-Разматрање предлога и закључака одељенских и
наставничких већа који се односе на
-побољшање резултата васпитно образовног рада
у III тромесечју;
 Израда плана за фебруар
-Сарадња са школским педагогом
-Утврђивање корелације међу сродним садржајима програма;
-Усклађивање распореда одржавање писмених
задатака , вежби;
Договарање о заједничком програму стру- чног
усавршавања ;
-Огледни час из познавање природе у IV разреду
-Израда месечног оперативног плана за март.
-Утврђивање приоритета у набавци нових
наставних средстава и друге школске опреме;
-Анализа ефеката сарадње актива са педа- гошком
службом школе;
-Остваривање контаката са предузећима и
установама;
-Доношење месечног оперативног плана васпитно - образовног рада за април.
-Анализа резултата рада са неуспешним
ученицима;
Проналажење мотивационих поступака за
постизање бољих образовних и васпитних
постигнућа, посебно оних који подстичу
развој унутрашње мотивације ;

Руководилац актива,
педагог школе,
директор школе и
чланови актива.

20-25

Руководилац актива,
педагог школе,
директор школе,
чланови и стручни
сарадници

20-25

Руководилац актива,
педагог школе,
директор школе,
чланови актива

25-30

05- 15

Руководилац актива
педагог школе,
директор школе,
чланови актива.

Руководилац актива,
педагог школе
стручни сарадници.
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Мај

Јун

-Израда инструмената за утврђивање степена и
квалитета реализације утврђених циљева и
задатака;
-Разматрање предлога и закључака који се
односе на побољшање резултата васпитно
образовног рада у IV тромесечју;
-Доношење месечног опперативног плана
васпитно образовног рада за мај
-Обрада тема везаних за струку- актуелна питања
-Организовање огледа - Огледни час у
III разреду;
-Анализа успешности реализације планираних
задатака у васпитно образовном раду;
-Израда инструмената (тестова знања ,анкета,
скала процене ), за проверу знања
-ученика уједначавање критерија оценивања на
нивоу разреда;
-Доношење месечног оперативног плана васпитно
образовног рада за јун.
-Анализа резултата остварених увођењем
иновација у настави, по плану из октобра текуће
школске године;
-Израда периодичних извештаја о остваре- ним
резултатима у појединим облицима васпитно
образовног рада ;
-Давање критичких осврта на рад актива и
предлагање мера за унапређивање њиховог рада

25-30
03-05

Руководилац актива,
педагог школе,
директор школе,
чланови актива и
стручни сарадници.

10-15

25-30
10-20

Руководилац актива,
педагог школе,
директор школе,
чланови актива.

5.6.САВЕТ РОДИТЕЉА
На првом родитељском састанку изабрати Савет родитеља одељења. Председници
савета родитеља одељења чиниће Савет родитеља школе. Савет родитеља школе и савет
родитеља одељења, радиће по програмима који ће бити усвојени на првим седницама.
Основни задаци савета родитеља биће продубљивање сарадње породице и школе на
плану заједничких проблема: успех ученика, васпитна проблематика, општи проблеми
одељења, разреда, школе у целини и друштвено корисног рада, снабдевеност ученика
уџбеницима и прибором, излети, ескурзије, прославе, приредбе и друго.
Најважнији облици рада савета родитеља биће:
- састанци савета родитеља,
- заједнички састанци родитеља и ученика,
- заједнички састанци родитеља и слабих ученика
- присуствовање родитеља , чланова савета неким од облика рада школе и друго.
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ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
Ред.бр.

1.

2.

3.
4.
5.

Садржај
активности
Време рада
-Конституисање Савета и доношење програма рада
септембар
-Упознавање са почетком школске године
-Разматрање Извештаја о остваривању годишњег плана рада за
шк.2018/19 год и Извештаја о раду директора школе
-Разматрање Годишњег плана рада за школску 2019/2020 годину
-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
класификационог периода
октобар
-Договор и непосредни задаци у циљу побољшања успеха
-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта
децембар
-Текућа питања
-Извештај о постугнутим резултатима посебних облика рада
-Текућа питања
април
-Професионална оријентација ученика - (за ученике VIII) разреда)
мај

6.

-Извештај о постигнутим разултатима на крају школске године
-Извештај о похваљеним и награђеним ученицима

јун

5.7. ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА
Програм рада директора школе конципиран је на основу обавеза, овлашћења и
одговорности које су регулисане Законом о основама образовања и васпитања и Статутом
школе.
Основни задаци директора школе су:
-Организовање образовно - васпитног рада у школи;
-Усмеравање и усклађивање рада свих стручних органа у школи;
-Обезбеђивање увида у стварање свих видова васпитно - образовног рада
и реализацију задатака који проистичу из законских прописа, Наставног
програма, других стручно -педагошких докумената и Годишњег програма
рада школе;
-Праћење остваривања одлука, закључака и мера стручних органа и
Школског одбора;
-Реализовање инструктивно - педагошког увида и анализе и надзора у
све видове образовно - васпитног рада наставника и стручних сарадника.
У току школске године директор ће посећивати часове редовне наставе и часове
осталих облика непосредног васпитно - образовног рада.
Током школске године, активност директора биће усмерена ка даљем побољшању
услова рада (у складу са материјалним могућностима), а посебно на плану набавке и
усклађивања захтева у погледу коришћења наставних средстава. Директор ће активно
пратити реализацију наставног плана и програма.
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Директор ће уложити максимум напора за набавку наставних средстава из сопствених
средстава школе, уз помоћ Министарства просвете,науке и технолошког развоја
донатора и спонзора.
Инструктивно - педагошки рад
-педагошко усавршавање у вези планирања, програмирања и непосредног
припремања за све видове рада наставника и стручних сарадника
-припремање за посећивање часова непосредног рада наставника са ученицима
-планско посећивање часова непосредног рада наставника са ученицима
-инструктивно - педагошка анализа посећених часова непосредног рада
са ученицима
-саветодавни рад са ученицима, њиховим организацијама и заједницама
-саветодавни рад са родитељима ученика и њиховим облицима деловања
-инструктивно - педагошка анализа писаних и практичних радова ученика
-инструктивно - педагошко учествовање у раду стручних органа и рад
са стручним сарадницима
Послови општег организовања, координације, планирања, програмирања,
анализирања, надзора и извештавања:
-општа организација живота и рада школе
-праћење реализације планова и програма рада са ученицима, родитељима
и другим чиниоцима
-праћење и остваривање финансијског пословања у школи
-учешће у раду стручних и других органа у школи
-сарадња са чиниоцима друштвене средине и стручним органима школе
-остали послови директора у школи и ван ње.
САДРЖАЈ РАДА
I ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
1. Ангажовање у изради предлога програма рада школе
2. Обављање консултација, помоћ наставницима у изради
појединих програма рада
3. Израда Годишњег плана и програма рада директора
школе
II ОРГАНИЗАЦИОНО- МАТЕРИЈАЛНИ ЗАДАЦИ
1.Израда организационе шеме обављања васпитно
образовних задатака школе
2.Подела задужења у припреми за почетак рада у новој
школској години (40-очасовно радно време )
3.Израда документације за израду уговора о финансирању
4.Организација израде општих аката школе
5.Организација рада за обављање послова интервенисања
6.Праћење реализације Плана опремања инветаром и училима
7.Пружање помоћи и сарадња са секретаром и рачуноводством
8.Праћење прописа и усклађивање школске документације у складу са тим
9.Обезбеђивање средстава за рад школе, одржавање објекта и опреме
10.Подношење извештаја о материјалном стању у школи
јануар-фебруар
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III ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД
1. Посета часова са циљем увида у организацију рада и
реализацију садржаја програма
2. Обилазак наставе са циљем упознавања квалитета
припреме наставника за наставу
3. Посета настави по предходном договору
4. Индивидуални рад са наставницима са циљем пружања
помоћи у програмирању.
5. Помоћ приправницима у свим видовима педагошког
рада и припрема приправника за полагање за лиценцу
6. Рад са стручним активима
7. Саветодавни рад са родитељима
IV СТРУЧНО-АНАЛИТИЧКИ РАД
1.Организација снимања социо-економског стања учениика
2.Организација и помоћ у изради програма опремања новим
наставним средствима према захтевима Норматива
3. Анализа остваривања Годишњег плана рада школе на
крају 1. полугодишта и школске године
4.Анализа Годишњег програма рада наставника,оперативних
планова за наставу ( обавезни, изборни...) и других облика
рада са ученицима
5.Израда различитих анализа и Извештаја о раду за потребе
Министарства просвете и других институција
6. Анализа остваривања Годишњег плана рада школе и
предлагање задатака за идућу школску годину
V РАД СА СТРУЧНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИМА
1.Учествовање у припремању седница органа школе
2. Припремање материјала за органе школе
3.Припремање седница стручних органа
4.Педагошко- инструктивни рад на седницама
5.Извршни послови: рад на спровођењу одлука и закључака
органа школе
VI САРАДЊА СА ПЕДАГОШКОМ СЛУЖБОМ
1. Сарадња са стручним сарадницима, одељенским
старешинама, руководиоцима одељенских већа и
стручним активима
2. Сарадња са спољним сарадницима
3. Сарадња са Министарством просвете и другим
институцијама
VII САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЗАЈЕДНИЦАМА
1. Сарадња са Општином и Скупштином града
2. Сарадња са културним институцијама, предузећима и
другима који помажу у реализацији плана рада
школе
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VIII РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
1.Помоћ у изради појединих инструмената (анкета,
упитника ...)
2.Контрола исправности и редовности вођења педагошке
документације
IX РАД НА РАЗВИЈАЊУ МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА
1.Рад на развијању сарадничких односа као начина јачања
позитивних међуљудских односа
2.Рад на стварању здравог колектива
3.Рад на подели радних задатака за све чланове колектива
као битан фактор за здраве међуљудске односе
4.Рад на стварању здраве атмосфере на бази
дисциплинованог обављања задатака, међусобног
поштовања, разумевања, помагања и чувања угледа
просветних радника
X ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
1.Стручно усавршавање
2. Присуствовање седницама стручних органа
5.8. ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ШКОЛЕ

1.

Подручје и садржај рада
Планирање, програмирање, организовање и праћење
образовно - васпитног рада
-Израда годишњег и оперативних планова сопственог рада
-Учешће у изради концепције годишњег плана рада у школи
-Учешће у изради програма рада са ученицима у оквиру одељенских
заједница
-Подстицање и учешће у активностима припреме за полагање пријемних
испита
-Израда скице за оперативне и глобалне планове наставника
-Учешће у подстицању стручног усавршавања наставника на седницама
наставничког већа
-Учешће у раду стручних актива
-Учешће у праћењу реализације плана и програма образовно-васпитног
рада прегледом педагошке документације.
-Стицање увида у степен примена нових облика, метода и средстава рада
путем посете часовима редовне и других видова наставе.
-Праћење методологије оцењивања, путем посете часовима увидом у
контролне писмене задатке, прегледом педагошке документације и
предлагање мера за побољшање стања .
-Праћење ефеката образовно-васпитног рада преко израде полугодишњих и
годишњих извештаја, одељенских старешина , закључака са седнице
разредних већа
-Израда ранг листе резултата за колективна почасна звања

Годишњи број
часа

176 час.
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2.

3.

Сарадња са наставницима
-Сарадња са директором школе
-Пружање помоћи наставницима почетницима у избору и конкретизације
циљева и задатака код непосредне припреме за час
-Сугестија за одабирање и примену ефикасних облика метода и средстава
ради модернизације наставних процеса
-Анализа часова којима је са директором школе потребно присуство и
других облика образовно васпитног рада и сагледавање циљева и задатак,
артикулација, ефикасност примењених метода, облика и средстава,
активност ученика наставника и сл.
-Учешће у изради дидактичког материјала наставних листића и задатака
објективног типа.
-Информисање чланова појединих актива разредног и наставничког већа о
резултатима мини истраживања.
-Сарадња са одељенским старешинама .
-Истраживање-испитивање педагошких узорака поремећених односа у
одељењу на захтев појединих разредних старешина.
-Пружање помоћи наставницима почетницима у реализацији задатака
разредног старешине.
Учествовање и утврђивање образовних захтева за поједине категорије
ученика.
-Учествовање у манифестацијама обдарених ученика , као и оних који
имају прогрес у праћењу њиховог развоја.

176 час.

Рад са ученицима
-Испитивање зрелости, редовни и одложени полазак у школи , обради
података и структуирања одељења.
-Праћење успеха у унапређивању ученика у наставним и ваннаставним
активностима .
-Идентификовање ученика којима је потребан колективан рад
-Препознавање откривање и идентификовање даровите деце приликом
испитивања предзнања и стварање оптималних услова за њихов рад и
успешно напредовање .
-Индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблема при
понашању и учењу.
-Рад са школским заједницама и остваривање образовно-васпитног рада .
-Сарадња са ученицима од I до VIII разреда у припреми програма ,
наставних ескурзија, посета, излета, прослава, културних спортских,
хуманитарних и других активности.
-Упознавање ученика V разреда са вредновањем општег успеха од од V
до IVII разреда приликом уписа у средњу школу.
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-Упознавање ученика VII разреда са вредновањем успеха од значаја за
поједине сврхе.
-Подстицање ученика VIII разреда за експлоративан однос
-Према својим способностима у свету рада и појединих занимања и
пружање помоћи у избору.
-Професионално усмеравање супериорних ученика и оних који заостају
образовно-васпитном процесу.
-Саветодавно инструктивни рад са неуспешним ученицима , са тешкоћама
у развоју и сазревању , са сметњама у физичком развоју, са тешким
породичним приликама и сл.
-Примена буквара дечјих права.
-Педагошки рад са ученицима избеглих са ратом угрожених подручја
440 час.
4.

5.

6.

Сарадња са родитељима
-Прикупљање података од родитеља значајних за упознавање и праћење
развоја и напредовања и разреда а и осталих по потреби.
-Пружање помоћи родитељима у редукцији конфликата, криза и тешкоћа
насталих код њихове деце.
-Припремање и одржавање предавања за родитеље, присуство
родитељским састанцима и осталим облицима групних и индивидуалних
разговора.
-Сарадња са родитељима даровитих ученика и пружање помоћи за
правилан избор занимања.
Аналитичко истраживаwе
-Израда и учешће у изради прегледа извештаја у вези са радом школе и
својим радом.
-Испитивање интересовања ученика од IV до VIII разреда за рад у
слободним активностима
-Испитивање професионалних интересовања и жеље за наставком
школовања код ученика завршног разреда.
-Учешће у истраживању које спроводе друге научне и просветне
институције које су од интереса за школу.
Рад са стручним органима
-Извештавање о резултатима обављених анализа, прегледа, испитивања и
,,Мини,, истраживања и предлагања одговарајућих мера .
-Учешће у раду стручих актива, седница разредних наставничког већа

132 час.

220 час.

44 час.
7.

8.

Сарадwа са стручим институцијама, друшвеном средином
стручно
усавршавање
-Учешће у организованим облицима васпитно-бразовног рада
-Успостављање сарадње са образовним, здравственим и социјалним
институцијама, као и другим установама, које доприносе остваривању
циљева и задатака васпитно образовног рада .
Вођење документације
-Вођење документације о свом раду : план и програм рада (месечни и
оперативни ), дневник рада, досије о раду појединих категорија ученика,

44 час.

44 час.
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9.

10

документација о извршеним истраживањима, обављеним прегледима,
извештајима и сл.
Припрема за рад
-Припремање планирања рада са ученицима, наставницима и родитељима
-Анализа и саопштење
-Предавање за ученик, наставнике и родитеље
-Материјал за поједина истраживања у изради појединих инстерумената ,
-Посета часовима .
-Праћење и проучавање стручне литературе .
-Припремање и договарање са осталим стручним институцијама о
заједничким задацима и активностима у школи и ван ње .

440 час.

Остали послови
-Остали непредвиђени послови везани за рад педагога школе у току
школске године .

44.час.

5.9. ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА
1. Припрема седница органа управљања са директором школе и председником Школског
одбора ради усвајања Извештаја о раду школе и доношењу новог Годишњег плана рада
Школе.
Време реализације: СЕПТЕМБАР
1. Организовање почетка школске године у сарадњи са директором
2. Припрема седнице са директором школе и председником Школског одбора.
3. Рад на измени и допуни нормативних аката
Време реализације: ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР
1. Рад на сређивању и вођењу архиве
2. Рад на извештајима о реализацији Програма усаглашавања нормативних аката
Време реализације ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР
1. Рад на извештајима школе на крају првог и другог полугодишта
2. Кадровска проблематика, попис кадрова
Време реализације ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ
1. Статистички извештај и други извештаји
2. Рад на извештајима школе на крају првог и другог полугодишта
3. Издавање и припремање разних одлука и решења за раднике
4. Сарадња са директором и председником Школског одбора ради припремања материјала
за седнице, израда нацрта одлука, вођење записника органа управљања
5. Рад на нормативној делатности
6. Рад са странкама
7. Рад на издавању потврда и других докумената потребних ученицима и радницима школе
8. Рад на преводницама ученика и другим документима у сарадњи са разредним
старешинама
9. Вођење евиденције о стручном усавршавању кадрова у сарадњи са педагогом школе
10. Из домена свог посла обавља дактилографске послове
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Време реализације: ЈУНИ – АВГУСТ
1. Врши упис дорасле деце у први разред у сарадњи са педагогом
2. У сарадњи са учитељима првог и другог разреда, ради на организовању пријема првака,
приредбе поводом поласка деце у први разред
5.10.ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА
За израду годишњег плана рада библиотеке коришћени су: Закон о
библиотечкој делатности РС, Правилник о раду библиотеке школе и наша досадашња
искуства.
Организација рада у школи је полудневна. Сви виши разреди похађају
наставу само пре подне, што утиче на специфичност и раду библиотеке. Књижни фонд је
издвојен по разредима.
Школска библиотека има једну просторију, током лета комплетно уређену за смештај и
издавање књига као и за организацију књижевних, литерарних и других сусрета.
Просторија у којој се сада налази библиотека је одговарајућа, тако да ученици имају
слободан приступ књигама. Опрему библиотеке чине полице и ормани за чување књига.
Сви ученици су учлањени у школску библиотеку, осим ученика првог разреда, који ће
бити уписани почетком другог полугодишта.
Библиотечки фонд чине књиге, часописи и стручна литература. Укупан број
публикација је 6364 ,око 240 сликовница, касета, дискета итд. Библиотечки фонд за
ученике чине: школска лектира по програму за српски језик, дела из програма других
предмета, сликовнице и литература за слободно читање.
Библиотечки фонд за наставнике чине: дидактичко-методичка литература за
све предмете, педагошко-психолошка литература, приручници, енциклопедије, речници,
лексикони, атласи, библиографије и правописи.
И у овој школској години треба набавну политику тако усмерити да се даље
побољшава фонд обавезне ученичке лектире.
Основна подручја рада школског библиотекара су:
* Планирање и програмирање рада;
*Васпитно-образовна делатност;
* Библиотечко-информативна делатност;
* Културне и јавне делатности;
* Стручно усавршавање библиотекара
Циљ:
Развијање културе читања код ученика и њихово оспособљавање за самостално
коришћење и проналажење потребних књига и друге литературе.
Задаци:
* Развијање интересовања, потреба и навика за коришћење књига и литературе
* Коришћење савремених облика и метода рада са ученицима
* Подстицање стваралачких потенцијала ученика коришћењем литературе
* Учешће у реализацији програма васпитно-образовног програма школе
* Подстицање и упућивање ученика, наставника и сарадника на
коришћење
Народне и других библиотека
* Набавка књига, часописа и друге литературе, њихова обрада, инвентар,
* класификација, сигнирање и каталогизација
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* Вођење прописане евиденције и документације о раду школске библиотеке
* Заштита библиотеке и њена периодична ревизија
* Привикавање ученика на културно понашање у библиотеци и
развијање
правилног односа према књизи
* Рад са секцијом "Млади библиотекари"
* Припремање одређене литературе и ученика за такмичење "Читалачка значка"
* Припремање ученика за књижевне сусрете који ће се организовати у библиотеци и ван
ње
*Стварање навике за читањем и развијање трајног интересовања за сазнањем.
Годишња структура радног времена школског библиотекара
САДРЖАЈ РАДА
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА БИБЛИОТЕКАРА
1.1 .Програм рада школског библиотекара
1.2.Програм обуке ученика да се служе библиотеком и извором
информација, по разредима и одељењима
2.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА СА УЧЕНИЦИМА И
НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
2.1 .Сарадња са стручним активима, педагошко-психолошком службом и
директором школе, а у вези са набавком и коришћењем библиотечког
материјала, уџбеника и литературе за све облике васпитно-образовног рада
З.НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА У БИБЛИОТЕЦИ
3.1.Организовано и систематско упознавање ученика са књигама и
осталим библиотечким материјалом
3.2.Испитивање интересовања ученика за књигу и други библиотечки
материјал, развијање читалачких и других способности ученика
3.З.Помоћ ученицима при избору литературе и друге грађе
3.4Навикавање ученика на пажљиво руковање библиотечким материјалом
3.5. Привикавање ученика на културно понашање у библиотеци и читаоници
4.НЕПОСРЕДНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ПОЈЕДИНИМ
ОДЕЉЕЊИМА, ГРУПАМА, ПОЈЕДИНЦИМА У БИБЛИОТЕЦИ
4.1.Остваривање програма обуке ученика, да се служе библиотечким
материјалом и библиотеком и свим изворима информације на посебним
часовима у школској библиотеци по разредима и одељењима (1 час
годишње по одељењу)
4.2.Систематско упознавање ученика са разним библиотечким грађама и
оспособљавање за њено самостално коришћење у разним ситуацијама
4.3.Организовано и систематско обучавање ученика за самостално
коришћење информација
5.ПРИПРЕМА ЗА РАД
5.1.Припремање и извођење васпитно-образовног рада са појединим
одељењима, групама и појединцима у библиотеци
5.2.Писмене припреме за часове у настави
5.3.Припреме за рад са групом ученика
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6.САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И
ДИРЕКТОРОМ
7.УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА
7.1 .Учешће у раду Наставничког већа, по потреби, одељенских и стручних
актива, комисија
8.СТРУЧНИ БИБЛИОТЕЧКИ ПОСЛОВИ
8.1.Попуњавање и чување библиотечког фонда
8.2.Стручно обрађивање библиотечког фонда, класификација, сигнирање,
каталогизација. Ревизија библиотечког фонда.
8.3.Давање на коришћење библиотечке грађе ученицима, наставницима и
стручним сарадницима
9.АНАЛИТИЧКО - ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА РАДОМ
БИБЛИОТЕКЕ
9.1.Израда годишњег програма рада библиотеке у оквиру програма рада
школе
9.2.Израда оперативног плана и анализа коришћења библиотечке грађе
10. РАД СА УЧЕНИЦИМА У БИБЛИОТЕЧКОЈ СЕКЦИЈИ
11. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
11.1.Прати стручну литературу, учествује у раду стручног актива школе.
библиотекара у општини и граду, учествује на стручним састанцима и
семинарима које организује Завод за унапређивање у циљу унапређивања
васп. и образовања града Лесковца, сарадња са другим библиотекама
12. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА
12.1.Током целе школске године реализоваће се сарадња са градском
библиотеком "Радоје Домановић" у Лесковцу.

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
На нивоу школе и библиотеке секција „Млади библиотекари“ спровешће
акцију „Моја књига теби“. На нивоу града ћемо се укључити у програме рада јавне и
културне делатности Градске библиотеке.
Стручно усавршавање ће се спроводити кроз активности наставничког већа,
стручних актива, индивидуалног усавршавања и семинара које организују друштва
библиотекарских радника.
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5.11. ПЛАН ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА
У току школске 2009/2010. године Министарство просвете организовало је семинар
за инклузивно образовање.
Наша школа је учествовала на овом семинару. Чланови тима инклузивног
образовања су: директор школе Драги Михајловић, педагог школе Иван Митић, професор
српског језика Дејан Ђорђевић и наставници разредне наставе Иванка Ранђеловић и
Синиша Јовић и допуна тима.
На семинарима је овај тим добио основна упутства и смернице за рад на
инклузивном образовању.
Сама реч „инклузија“ значи „укључивање“. То значи да децу са лакшом
ретардацијом укључимо у редован рад школе - Образовање за све.
У јуну месецу је тим за инклузивно образовање дао извештај Наставничком већу,
Школском одбору и Савету родитеља, где су наставници и родитељи упознати са
значењем и циљем инклузивног образовања.
Средином августа тим за инклузивно образовање одржао састанак на коме се
разговарало о могућим ученицима за рад по посебном програму и укључивање те деце у
редовну школу.
На састанку одржаном у августу месецу тим је закључио да за школску 2019/2020 годину
немамо ученика који би радио по посебним потребама.

За школску 2019/2020. године тим за инклузивно образовање је донео оквирни план рада.
Р.бр.
Садржај рада
Време
Носиоци
реализације
активности
1.
Праћење успеха и понашање ученика критичне Прво тромес.
Тим IО
гр.
2.
-IIПрво полуг.
Тим IО
3.
-IIТреће троме.
Тим IО
4.
-IIНа крају.год.
Тим IО
5.
Физичко уређење школе
Током год.
Тим IО
6.
Набавка наставних средстава
Током год.
Тим IО
7.
Разговор са родитељима
По потреби
Разр.стареш.
8.
Даља обука наставника
Током год.
Тим IО
9.
Обезбеђивање одговарајуће опреме у школи
Током год.
Тим IО
5.12. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
Интерни школски маркетинг се у шк.2019/2020.састоји у следећем:
-Информисање ученика(о хигијени у школи, чување школског инвентара и сл.)
-Саопштавање резултата и успеха(разна такмичења на свим нивоима до републике,
истакнути појединци у редовној настави, хуманист на делу и др.)
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-Награђивање ученика и наставника(за изузетне резултате на такмичењима и награде за
год.рада и одлазак у пензију)
-Фотографисање и снимање школских манифестација(спортски сусрети, свечане беседе
и литерарни сусрети)
Шири екстерни маркетинг обухватиће следеће:
-Учешће наших ученика у свим манифестацијама у МЗ у којима се школе налазе,
као и културним центрима шире околине и музичким фестивалима
-Учешће на општинским смотрама са дечјим радовима на задату тему, спортским сусретим
и друго. -вођење летопис Школе
-објављивање податке од значаја за представљање школа на интернет страну школе
-вођење летопис Школе
-објављивање податке од значаја за представљање школа на интернет страну школе
Програм интерног маркетинга
ДИНАМИКА

-школски разглас- Даваће се важна обавештења, информације
и емисије забавног карактера
-огласна табла- Обавештења везана за наставу, ваннаставне
активности
-пано и (изложбени) у холу школе а и у учионицамаизложени ликовни радови, литерарни и рецитаторски радови,
рукотворине дечјег рада
Програм екстерног маркетинга
САДРЖАЈ
-сарадње са новинским редакцијама
-сарадња са ТВ Лесковац и РТС

VI

у току године

САДРЖАЈ

ДИНАМИКА
у току године

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

План рада школе пратиће се и вредновати помоћу документације која се води у
школи.Та се документација односи, како на ону која се води свакодневно, тако и на ону
која садржи анализе по периодима.За праћење и вредновање квалитета реализованих
садржаја користиће се адекватни инструменти, протоколи, чек листе и скале за евалуацију.
Веома је важан континуиран рад са наставницима, праћење организовања рада свих
наставних предмета, праћење ефеката иновативних поступака у настави и ваннаставним
активностима, праћење оцењивања, анализе постигнућа и ефеката васпитно-образовног
рада.
Учешће у раду стручних органа школе односи се на: присуствовање седницама истих и
путем анализа, извештаја и предавања, обавештавање о васпитно-образовној
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проблематици, предлагање одговарајућих педагошких и других мера, решавање актуелних
образовно-васпитних, здравствених, социјалних и других проблема.
У праћењу и вредновању рада учествују руководиоци одељењских и разредних већа,
руководиоци стручних актива, педагог и директор школе.
Праћење и oствaривaње зaдaтaka прeдвиђeних годишњим планом рaдa школе, вршићe
сe плaнсkи и систeмaтсkи тokoм цeлe школсke године.Праћeње сe врши путeм:
- Eвидeнциje Одељењских старешина;
- Eвидeнциje руkoвoдиoцa стручних akтивa;
- Eвидeнциje руkoвoдиoцa ученичких организaциja;
- Eвидeнциje пeдaгoшke службe;
- Eвидeнциje дирekтoрa;
- Утврђивање рeзултaтa рaдa у okвиру гoрe свих нaвeдeних органa;
- Увидa у пeдaгoшkу дokумeнтaциjу одељењских старешина, пeдaгoшke службe и
директора школе;
- Путeм испитивaњa и aнkeтирaњa ученика, koнтрoлних зaдaтaka и тekстoвa,
смoтри, изложби, сусрета, такмичења и других видова доказивања и испитивања.
НAПOМEНA: наставници су дужни дa глoбaлнe плaнoвe рaдa прeдajу нa почетку школсke
године дирekтoру школе a oпeрaтивнe мeсeчнe плaнoвe рaдa уписуjу у припрeмe рaдa нa
почетку свakoг мeсeцa.
Сагледавање рeaлизaциje гoдишњег плана рaдa школе oствaрићe сe прeko слeдeћих
садржајa:
Р. бр

Прeдмeт праћења

Ko прaти

Нaчин праћења

1.

Извршaвaње пoслoвa дирekтoрa пoсeбнo ШО
садржајa инструkтивнo-педагошког рaдa и Просветни
зakoнитoсти у рaду
сав.школ.упра

aнaлизa,
извештај
дokумeнтaциja

2.

Извршавање пoслoвa стручних сaрaдниka

3.

Oбaвљaње aдминистрaтивнo финaнсиjсkих
пoслoвa

дирekтoр
нaстaв. веће
дирekтoр,
фин. служба

праћење рaдa и
рeaл. про.рa
праћење днeв.
увид у дokум.

4.

Извршавање пoслoвa нaстaвe у вeзи сa
oствaривaњем свих плaнoвa рaдa сa
ученицимa и рoдитeљимa ученика

5.

Oдржaвaње хигиjeнe, тeхничkи пoслoви и
oдржaвaње шк.имoвинe
Aнkeтирaње рoдитeљa и учитељa рaди
дoбиjaњa пoтрeбних инфo. o рaду шк
Рaд стручних органa школе

дирekтoр,
педагог,
просветни
саветници
дирekтoр,
сekрeтaр
дирekтoр,
педагог
школсkи oдб

нeпoсрeдaн увид
праћење
дokумeнтaциje o
рaду
нeпoсрeдни увид

6.
7.

aнaлизe, aнkeтe
и инфo
aнaл.рaдa и рe
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Сaстaвни дeo oствaрeњa Гoдишњег плана рaдa види сe из слeдeћe дokумeнтaциje:
Рeд.бр.

Прeдмeт праћења

Ko прaти

Нaчин праћења

1.

Хрoнoлoгиja рaдa школе

дирekтoр,

стaлнo

2.

Вођење хрoнoлoгиje рaдa одељ.зајед.

oдeљ.старешин

стaлнo

3.

Рeгистaр плана рaдa школе

дирekтoр, пед

стaлнo

4.

Рeгистaр извештајa o рaду

дир,секретар

месечно

5.

Фoтo-дokумeнтaциja дoгaђaњa у шк

Наставници

стaлнo

6.

Тeстoви, koнтрoлни зaдaци,вeжбe

пeaдaгoг,

стaлнo

7.

Зaписници

сekрeтaр

пo пoтрeби

8.

Рeгистaр oпрeмaњa школе нaстaвним
срeдствимa

дирekтoр,
фин.служба

стaлнo
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