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I

УВОД

МОТО ШКОЛЕ
ШКОЛА У КОЈОЈ СВАКО ДЕТЕ ОСЕЋА ДА ВРЕДИ ВИШЕ,
ЈЕР МИ МОЖЕМО, ХОЋЕМО, ЖЕЛИМО, ЗНАМО И ИМАМО ВЕРУ

I.1 Лична карта школе
Основна школа ,,Антон Скала―, налази се на Сењаку, на oпштини Савски венац, у улици Петра
Чајковског 2a, у најлепшем делу града, окружена зеленилом и великим двориштем.
Школа је основана 1964. године одлуком Скупштине општине Савски Венац, решењем бр. 2657/1
од 16.06.1964. год.
На данашњој локацији налази се од 1967. године када је добила име „Антон Скала― по човеку који
је био један од оснивача југословенске дефектологије. Делатност школе је основно образовање.
Настава у школи организована је у једној смени.
I.2 Мисија
Наша мисија је да заједничким радом помогнемо нашим ученицима да досегну свој максимални
потенцијал развијањем самосталности и самопоуздања.

ИМАМО:
ЉУБАВ ПРЕМА ДЕЦИ,
ЗНАЊЕ,
СПОСОБНОСТИ,
ХУМАНОСТ,
ВОЉУ,
ДА СПРЕМНИ И СА ПУНО ЕНЕРГИЈЕ
И ЕНТУЗИЈАЗМА,
УЂЕМО У СВЕ ТОКОВЕ РЕФОРМИСАНЕ
ШКОЛЕ!
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I.3 Приступ и значај планирања
План рада школе обухвата целокупан ангажовани рад у свим областима рада школе за школску 2017/2018.
годину.
Овим Планом обухваћен је:
-

-

Рад на основној делатности школе – основно образовање.
Рад у ваннаставним активностима ученика, организација секција, припрема програма, вежби и
учествовање на општинским, градским и републичким смотрама.
Рад на стручном усавршавању, усавршавању метода рада у области образовања и васпитања.
Рад на остваривању што бољих техничких услова рада у настави.
Иновације у настави, опремање школе савременим училима.Стручно усавршавање наставника и
побољшање стандарда ученика.
Рад на побољшању општих услова рада у школској згради (доградња, адаптација и уређење постојећих
просторија, изградња сале за физичко васпитање).
Сарадња школе са друштвеном средином (Месна заједница, Градска општина Савски венац,
Секретаријат за образовање и дечју заштиту града Београда, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије,школе,Удружења грађана,компаније,установе културе ).
Кључни задаци и ставови планирања– смернице
Циљеви и задаци рада основних школа, дефинисани су Законом о основама система образовања и
васпитања, а садржаји рада наставним планом и програмом.

Да би истакнути циљеви и задаци васпитно-образовног рада у школи били у потпуности и успешно
реализовани, неопходне су две ствари:
1.
2.

Прецизно планирање и програмирање свих активности у школи, и њихово праћење и евалуација.
Евалуација свих активности у школи врши се индивидуално (сваки наставник у оквиру свог одељења),
на нивоу Стручних актива и већа, Одељенских већа, Стручног тима школе, Наставничког већа и
Педагошког колегијума. На планираним састанцима се разматрају појединачна искуства и
усаглашавање истих, и заједнички одређују смернице за даљи рад.

Основни задаци школе у школској 2017/2018. години који проистичу из анализе рада у протеклој години, биће:
-

-

-

Да васпитно-образовним и другим стручним радом омогући што потпунији развој способности и
склоности ученика.
Да организује слободне ученичке активности и усклади програм са интересовањима и способностима
ученика.
Да припрема и оспособљава ученике, и у складу са њиховим способностима, усмерава их за успешно
укључивање на даљу рехабилитацију.
Да целокупним наставним процесом, друштвено-корисним радом, ваннаставним активностима,
активностима у секцијама, Организацији „Пријатељи деце― и одељенским заједницама развија оне
способности, особине, понашања и ставове који карактеришу савременог младог човека.
Да у већој мери користи очигледна средства у настави и њиховим деловањем у учењу појача интересе
ученика и повећа могућности усвајања знања.
Да се стимулише рад и настојање наставника за савременијим и модернијим наставно-образовним
процесом, сарадња са основним школама, како редовним тако и школама које се баве образовањем и
васпитањем ученика са сметњама у развоју, Министарством просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије и Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију и другим установама од
значаја.
Сарадња са другим субјектима који могу да допринесу унапређењу рада школе
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II
II.1

УСЛОВИ ЗА РАД ШКОЛЕ

Материјално-технички и просторни услови рада

Материјални услови рада школе
Школска зграда је изграђена 1959. год., површине 1054 m2 и прилагођена је нормативима за школе за децу са
посебним потребама.
Бр. Просторије

Ниво
опремљености

15 класичних

средње

Просторија за лог. третман

1

средње

Просторија за психолога и педагога

1

средње

Учионица за физичко васпитање

1

средње

Кухиња и трпезарија

2

средње

2 класичне, 1
импровизована
преграђ. ходника

средње

1 класична

солиднo

Санитарне просторије

2

солиднo

Купатила

3

солиднo

Просторија за реедукацију психомоторике
и сензорну стимулацију

1

солиднo

Просторија за техничко особље-бокс

1

средње

Просторија за медицинско особље-бокс

1

средње

Монтажни објекти

2

средње

Назив
Учионице за наставу

Канцеларије
Зборница

Школско двориште је ограђено и његова површина је 94,54 арa, од чега је површина од 300m2 поплочена, поред
тога поседује и спортски терен површине 350m2, део дворишта заузимају специјалне справе за развој сензорно
моторичких вештина и монтажни објекти, површине 104м2, а остатак је под зеленом површином.
Мере за побољшање материјалних услова рада школе:
И поред неповољне материјалне ситуације, у школи се чине потребни напори за побољшање материјалних
услова. У школској 2017/2018. години плланиран је рад на реализацији обезбеђивања средстава за капиталне
пројекте и инвестиције и то за :
o ојачавање темеља школе
o оспособљавање хидрантске мреже
o проширење школског простора-надоградња/ доградња школске зграде; монтажна кућа
o набавка учила, информатичке и техничке опреме за осавремењивање наставе
o опремање монтажних објеката у дворишту школе техничким уређајима (компујтери, музички
уређаји , фотокопир апарат, мини кухиња, клима уређај, материјал за рад Ученичке задруге...)
o набавка музичких инструмената, уређаја, звучника и компјутера за учиoнице где недостају
o санација електро инсталација
o кречење појединих учионица
o замена преостале столарије, новом ПВЦ
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o
o
o
o
o

набавка материјала и намештаја за опремање Монтесори кабинета и осталог потребног
намештаја у школи
санација сензорне собе и замена дотрајалих реквизита
изградња фискултурне сале са терапеутским блоком
набавка опреме и реквизита за фискултурну салу и терапеутски блок
преграђивање одређених учионица преградним зидовима и адаптација фискултурне сале у две
учионице

Оцена опремљености наставним, техничким и другим средствима
Поред уобичајених очигледних средстава и наставне опреме, школа располаже следећим значајним наставним
средствима и то:
Назив наставног средства
Видео надзор
Камера
Фотоапарат
Гонг
Двд плејер
Мини линије
Музички стуб
Лап топ
Касетофон/радио
Диктафон
Хармоника
Клавир
ТВ класичан
Дигитални кабинет (са 10 места)

комад
1
1
2
1
2
2
1
7
7
1
1
1
2
1

Назив наставног средства
Рачунар-класичан , са монитором
Скенер
Ласерски штампач
Фотокопир апарат (мали и
велики)
Штампач
Ipad
Интерактивни пројектор
Интерактивна табла
Видеопројектор
Класична гитара
Синтисајзер
Тв лцд
Пнеуматска хефталица
Тесла Ipad

Комад
31
1
3
2
6
9
3
2
3
1
2
3
1
3

Вежбаоница за наставу физичког васпитања опремљена је са пет струњача, ниским козлићем, шведским
сандуком, гредом, чуњевима, круговима, клупом, сто за стони тенис, столови за стони фудбал, таблом и кошем
за баскет, мрежом за одбојку, разним лоптама и спортским реквизитима.
Оцена услова у односу на нормативе:
Установа је опремљена намештајем 85%, а наставним средствима 60%. Услови рада су добри, планира се набавка
потребних средстава да употпуне опремљеност у складу са нормативима.
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II.2

КУЋНИ РЕД ОШ „АНТОН СКАЛА“

Школа је место где ученици и запослени проводе већи део дана. Зато сви треба да се потруде да извршавају своје
обавезе и да својим понашањем и односом према особама као и према имовини школе поступају са
уважавањем.
Заједнички задатак је да радимо на томе да наша школа буде место где ће сви радо долазити и где ће се добро
осећати.
Поштовани родитељи,
Вас сматрамо блиским сарадницима зато што своју децу, као и ми, учите да поштују Вас, своје другове,
наставнике и остале запослене у школи. Ваша сарадња нам је драгоцена, јер заједничким снагама,
васпитањем и образовањем ваше и наше деце, можемо постићи развој њихових потенцијала и осмишљавати
могуће смернице за будућа ангажовања деце поштујући индивидуалне потребе и специфичности сваког
ученика.
Помоћи ћете нам тако што ћете:
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Редовно, на родитељским састанцима или заказивањем индивидуалних састанака, сарађивати са
одељењским старешином, предметним наставницима свог детета, наставницима из боравка, стручним
сарадницима, директором и осталим запосленима како би нам дали значајне информације о детету или
указали на одређене специфичности од важности за функционисање Вашег детета;
По потреби посећивати „отворена врата― у за то заказано време, како бисте се распитали о напредовању
свог детета;
Ако код Вашег детета приметите било какве симптоме инфекције, не доводите дете у школу док не
урадите потребне анализе и не добијете одобрење лекара. Тако ћете заштитити не само Ваше дете већ и
осталу децу и запослене у школи.
Благовремено (у року од 48 сати) обавестити одељењског старешину о разлозима одсуства свог детета из
школе;
Благовремено (у року од осам дана од повратка на наставу) оправдати изостанке свог детета из школе:
до три дана у току школске године - на „отвореним вратима―, а дуже од три дана уз лекарско уверење;
Своје дете, уколико га доводите у школу, допратите до улаза у школу, уместо да га пратите кроз ходнике
или до учионице, јер тиме реметите ред и рад осталих ученика и запослених;
Када дођете у школу, обратити се дежурном наставнику или секретару ако имате потребу да добијете
одређене информације. Распоред дежурних наставника истакнут је на огласној табли за родитеље.
Ако желите да закажете састанак са неким од запослених обратите се секретару школе, који ће Вас
благовремено обавестити о времену и месту састанка. То је најбољи начин да сви рационално
планирамо време у складу са својим обавезама.
Благовремено и у року испунити обавезе вашег детета према школи које се тичу материјалних давања;
Поштовати школу као јавну установу и у њу улазити прикладно одевени;
У опхођењу са ученицима, другим родитељима и радницима школе избегавати речи и дела која би
омаловажавала и вређала друге
Све могуће неспоразуме и сукобе до којих може доћи између Вас или Вашег детета и других ученика,
наставника или других запослених у школи решавати мирним путем и у сарадњи са одељењским
старешином, психологом, педагогом и директором.
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Поштовани запослени,
Ви сте домаћини ове школе и од вас, у знатној мери, зависи атмосфера, тј. да ли ће се деца, родитељи и гости
школе осећати пријатно док бораве у њој. Односи међусобног уважавања, подршке и сарадње, рад на
побољшању услова рада је ваш свакодневни задатак .
Правила служе само као подсетник на прописана задужења и обавезе :
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Одељењски старешина, на почетку школске године, упознаје ученике ињихове родитељеса кућним
редом школе и правилима која се тичу њиховог понашања и обавеза;
Одељењски старешина предузима прописане мере у случају неодговарајућег понашања ученика, које је
у супротности са Правилницима о понашању и безбедности ученика и другим актима школе;
Наставници не „избацују― из учионице ученика који омета час, већ уписују у дневник, у напомени,
опис понашања ученика. Уколико је неопходно одељенски старешина тражи подршку стручних
сарадника који предузимају даље мере .
О свим неспецифичним, неуобичајеним, променама и стањима који ометају функционисање ученика у
школи као и о неприхватљивим облицима понашања, одељенски старешина обавештава
родитеље,старатеље или особе које воде бригу о детету.
Наставници не заказују састанке са родитељима за време наставе.
Наставници долазе у школу и на часове на време;
Наставници долазе у школу примерено одевени и обувени, како је прописано Правилницима о
понашању и запослених и другим актима школе.
Наставници са ученицима, родитељима, осталим запосленима и другим лицима негују односе
засноване на уважавању, разумевању и поштовању, толеранцији и избегавању сукоба.
Техничко – административно и друго особље је дужно да ефикасно и одговорно обавља прописане
радне обавезе у складу са својим надлежностима, поклањајући посебну пажњу на доследно спровођење
свих мера безбедности, благовременог информисања, одржавању хигијенско-санитарних и осталих
услова који су неопходни за бригу о деци а и свих осталих.
Директор школе је у оквиру својих надлежности одговоран да све у школи функционише на прописан
начин и у складу са законом .

Свађе, вређања, игнорисања или отворена нетрпељивост нису дозвољени.
Дежурни наставници







Наставници дежурају на местима утврђеним распоредом дежурства;
Долазе у школу у 7:30 и воде рачуна о ученицима до почетка часа. Обилазе све учионице у и све
недостатке и важне догађаје уносе у књигу дежурстваи обавештавају секретара или директора школе о
уоченим недостацима
За време великог одмора, воде рачуна да ученици напусте све учионице и изађу у двориште, сем у
случају када то временске или неке друге прилике не дозвољавају, па деца одмор проводе у школи.
Дежурни наставници воде рачуна о безбедности деце и дужни су да предузму све утврђене мере.
Дежурни наставници дежурају до 13: 30

Дежурни ученици помажу дежурним наставницима и воде рачуна о распремању трпезарије после ужине.
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Поштовани ученици,
ШКОЛА – постоји због вас, у школи проводите доста времена и не треба много да се трудите да би нам свима
било лепо.
Зато је важно да:
• Поштујете и уважавате своје другове, наставнике и остале запослене у школи;
• Пре почетка часа док боравите у холу зграде без трчања и гужве сачекате звоно и улазак у своје
учионице;
• Пре почетка сваког часа треба да се припремите за час; извадите прибор за рад и седите на својим
местима;
• Чувате учионице и намештај у њима;
• На часу треба пристојно да се понашате и не ометате своје другове и наставнике;
• Са часа можете да изађете само уз дозволу наставника;
• Током великог одмора сви ученици излазе у двориште, осим оних који имају оправдан разлог. Они могу
да остану у ходнику или у учионици са дежурним наставником или медицинском сестром;
• На часове долазите уредни и прикладно одевени;
• Уколико је учионица закључана, мирно сачекајте свог наставника;
• Када напуштате учионицу оставите је чисту и сређену;
• Неспоразуме треба решавати разговором, на миран начин, а не свађом или тучом. Када не знаш како да
решиш проблем обрати се свом наставнику/ци, дежурном наставнику/ци , педагогу и психологу.

НАПОМЕНА:
Када су у питању ученици, обавеза одељенског старешине је да упозна ученике са делом предлога кућног
реда који се односи на њих и да заједничким радом на часу одељенског старешине ова правила на
адекватан начин приближи и представи ученицима и ради на њиховом усвајању.
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II.3 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

Број ученика, одељења и група
Школу похађа 94 ученик који су распоређени у 17 одељења редовне наставе, и 6 група продуженог боравка.

Одељење

Број ученика

I/1

Структура по полу
М

Ж

6

2

4

II/1

6

6

0

II/2

6

4

2

III/1

6

5

1

II3/IV1

5

5

0

III2/IV2

5

4

1

V/1

6

6

0

V/2

5

2

3

V/3

5

4

1

VI/1

5

2

3

VI/2

5

2

3

VI/3

5

2

3

VII/1

5

3

2

VII/2

5

3

2

VII/3

6

4

2

VIII/1

7

7

0

VIII/2

6

3

3

УКУПНО

94

64

30
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II.4

СОЦИЈАЛНА КАРТА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

Школска
година
2017/2018.
Стање на
почетку шк.
године

Свега
деце

94

Укупан бр.
ученика

Породица

„Дринка
Павловић―

„Сремчица―

„Звечанска―

94

69

1

16

8

Школска
година
2017/2018.
Стање на
почетку шк.
године

Укупан бр.
ученика

Породица

Деца без
родитељског
старања

94

69

25

Састав по
полу

М

Ж

64

30

Стање
породице
(ученикаиз
породице)
КП
НП
51

18

Образовни ниво родитеља/очева и
мајки ( ученика из породице)

НЖ

СР

ВС

ВСС

МР

ДР

6

81

14

35

1

1

Ученици под
стартељствомстановање у Дому

25

Ознаке: М= мушко, Ж= женско, КП= комплетна породица, НП= некомплетна породица, НЖ= нижа школска
спрема, СР= средња, ВС= виша, ВСС= висока, МР= магистратура, Др= доктор наукa.
Напомена: Социјална карта ученика ОШ „ Антон Скала― за школску 2017/2018 год. сачињена је на основу
података прикупљених анкетирањем родитеља.

13

Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

II.5

НАСТАВА СЕ ОДВИЈА ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ ЗВОЊЕЊА

Преподневне активности ученика:
Припрема за преподневни образовно-васпитни рад........................................

7.55-8.00

I час ..............................................................................................................................

8.00-8.45

Одмор ..........................................................................................................................

8.45-8.50

II час ............................................................................................................................

8.50-9.35

Одмор ..........................................................................................................................

9.35-9.40

III час ...........................................................................................................................

9.40-10.25

Велики одмор ...........................................................................................................

10.25-10.45

IV час...........................................................................................................................

10.50-11.35

Одмор ..........................................................................................................................

11.35-11.40

V час ............................................................................................................................

11.40-12.25

Одмор ..........................................................................................................................

12.25-12.30

VI час...........................................................................................................................

12.30-13.15

Одмор ..........................................................................................................................

13.15-13.20

VII час.............................................................................................................................

13.20- 14.05

Продужени боравак ...............................................................................................

по завршетку наставе до одласка

ученика кући - 15.00/17.00
II.6

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

У школској 2017/2018. години обезбеђен је превоз ученика од стране Градске општине Савски венац и обухвата
6 линија са пратиоцима:
ЛИНИЈА 1. ПАЛИЛУЛА – ЦЕНТАР - ОШ ,,АНТОН СКАЛА―- ОШ ,,СТЕФАН ДЕЧАНСКИ―- ЗВЕЧАНСКА ОШ ,,АНТОН СКАЛА―- ЗВЕЧАНСКА
ЛИНИЈА 2. ЗВЕЗДАРА - САВСКИ ВЕНАЦ -ОШ ― АНТОН СКАЛА ―- ОШ ,,СТЕФАН ДЕЧАНСКИ―-ЛИНИЈА 3. БАТАЈНИЦА - НОВИ БЕОГРАД - ОШ ―АНТОН СКАЛА ― - ОШ ,,СТЕФАН ДЕЧАНСКИ―—
ЗВЕЧАНСКА – ВЕНЧИЋ - ЗВЕЧАНСКА
ЛИНИЈА 4. СРЕМЧИЦА - ОШ „АНТОН СКАЛА―- ОШ ,,СТЕФАН ДЕЧАНСКИ―
ЛИНИЈА 5. ВРЧИН – ВОЖДОВАЦ - ОШ „АНТОН СКАЛА―- ОШ ,,СТЕФАН ДЕЧАНСКИ―
ЛИНИЈА 6. ЧУКАРИЦА-РАКОВИЦА- ОШ „АНТОН СКАЛА―- ОШ ,,СТЕФАН ДЕЧАНСКИ―
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II.7

КАДРОВСКИ УСЛОВИ-КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

У реализацији свих облика рада у овој школској години учествоваће следећи запослени:

Редни
број

Име и презиме запосленог

Вера Корићанац Ђогатовић

Стр
учна
спре
ма

Године
радног
стажа

VII

31

Стаж
код
посл
одав
ца
20

1.

Назив радног места

Дефектолог наставник (Наставник
разредне наставе

Дражена Јелача Јовановић

VII

18

13

Дефектолог наставник
(Наставник разр. - предметне

2.

наставе)
Данијела Николић

VII

25

21

3.

разредне наставе)
Марија Радивојевић Ћирић

VII

5

5

4.

Дефектолог наставник (Наставник
разредне наставе)

Бојана Јеврић

VII

27

26

5.

Дефектолог наставник (Наставник
разр. - предметне наставе)

Татјана Димитријевић

VII

13

12

6.

Дефектолог наставник (Наставник
разр. - предметне наставе)

Ирена Селич

VII

33

32

7.

Дефектолог наставник (Наставник
разредне наставе)

Славица Рашета

VII

11

9

8.

Дефектолог наставник (Наставник
разредне наставе)

Ана Марковић Ћирић

VII

7

6

9.

Дефектолог наставник (Наставник
разр. - предметне наставе)

Јелена Раковић

VII

7

6

10.

Дефектолог наставник (Наставник у
боравку)

Сандра Скенџић

VII

19

18

11.

Дефектолог наставник (Наставник
разр. - предметне наставе)

Маја Недовић

VII

21

13

12.

Дефектолог наставник (Наставник
разр. - предметне наставе)

Миљана Костић

VII

7

7

13.
14.

Дефектолог наставник (Наставник

Дефектолог наставник (Наставник
разр. - предметне наставе)

Данијела Ђукић

VII

16

15

15

Дефектолог наставник (Наставник
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разр. - предметне наставе)
Марина Спарић

VII

3

2

15.

разр. - предметне наставе)
Боја Пејчић

VII

20

13

16.
VII

8

7

17.
Весна Ракоњац

VII

3

3

Дефектолог наставник (Наставник у
боравку

Данилка Јојкић Даниловић

VII

4

4

(мења Игора Раичевића)
АнаМаријановић Марковић

Дефектолог наставник (Наставник у
боравку

VII

7

2

20.

Дефектолог наставник (Наставник у
боравку

Андрија Недовић

VII

7

7

21.

Дефектолог наставник (Наставник у
боравку

Тања Нинковић

VII

13

12

22.

24.

Дефектолог наставник (Наставник
разредне наставе)

18.

23.

Дефектолог наставник (Наставник
разр. - предметне наставе)

Јелена Милановић

19.

Дефектолог наставник (Наставник

(Наставник кор.-прев. вежби и физ.
васп.)

Младен Јанић

VII

25

24

(Наставник физичког васпитања)

Снежана Бабовић

VII/

27

14

Дефектолог /наставник (наставник

Димитријевић

1

Татјана Цакић

VII

инд. наставе – логопед)
19

19

Дефектолог /наставник (Наставник
инд. наставе – реедукатор

25.

Психомоторике)
26.

Мирјана Мајсторовић

VII

11

10

Наставник верске наставе

27.

Весна Фирановић

VII

14

14

Наставник енглеског језика

28.

Светлана Костић

VII

4

4

Наставник немачког језика

Бранка Тинтеровић

VII

7

2

Дефектолог /наставник (Наставник

29.

у боравку)

30.

Ксенија Сулејмановић

VII

12

11

Педагог

31.

Дијана Алексић

VII

15

7

Психолог

32.

Бранислава Пејовић

IV

8

1

Медицинска сестра

33.

Љиља Николић

IV

23

21

Медицинска сестра

34.

Светлана Петровић

IV

15

6

Медицинска сестра

35.

Наташа Селић

VII

26

17

Директор школе
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36.

Саша Стјепановић

VII

10

1

Секретар школе

37.

Милева Грубор

VII

21

15

Рачуновођа школе

38.

Горица Гајић

III

21

13

Сервирка

39.

Љиљана Арсеновић

I

35

16

Спремачица

Марија Самарџија

IV/ I

12

9

Административни

40.
41.

Весна Петровић

I

32

8

Спремачица

42.

Сахтијар Ахмети

III

15

3

Ложач

Игор Раичевић (мења га

VII

11

10

Дефектолог васпитач/наставник

43.

II.8

радник/Спремачица

Данилка Јојкић Даниловић)

(Наставник у боравку)

ПЛАН ГОДИШЊИХ ОДМОРА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

План годишњих одмора наставног особља
Годишњи одмори наставног особља почињу 02. јула 2018. године
План годишњих одмора ненаставног особља
Годишњи одмори ненаставног особља почињу од 15. јуна 2018. године
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II.9

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ

Поред простора којим школа располаже за реализацију годишњег плана рада школе, користиће се следећи
објекти у непосредној близини школе:
1. ФИЗИЧКО ОКРУЖЕЊЕ
Школа се налази на општини Савски Венац, у једном од најмирнијих и најлепших делова града, на
Топчидерској звезди. Због близине центра града школи су доступне многе културне, спортске и јавне
институције.
2. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
Музеј „Афричке уметности―, музеј „25.мај―, Пионирски центар, Архив Србије, Милошев конак, Кућа краља
Петра , ДКЦ Мајдан и Бели двор се налазе у непосредној близини, док су остале установе културе (биоскопи,
позоришта, концертне дворане...) на само пар километара од школе.
3. ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ
Предшколске установе „Света Петка― и „Венчић―, 2 интернационалне школе, осам редовних основних школа,
три средње школе, једна музичка школа и Факултет примењених уметности.
4. СПОРТСКИ ЦЕНТРИ
Стадион ФК „Графичар― у непосредној близини и стадион ФК ‘’Црвена звезда’’, ФК „Партизан―, ФК ,,Рад,, ,
СРЦ Бањица, Ада Циганлија, Хиподром и Спортска академија „Сењак―.
5. ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
Дом здравља „Сењак―, ДЗ „Борис Кидрич―, Клиничко болнички центар, Ургентни центар, КБЦ „ Драгиша
Мишовић―, ВМА, Клиника „Анлаве―.

II.10

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ - СМЕРНИЦЕ
У школској 2017/2018. години приоритетни задаци школе су:


Довршавање започете адаптације школског простора ( изградње фискултурне сале);



Даље опремање школских просторија и кабинета (набавка рачунара , Монтесори кабинета и пратеће
опреме);



Оспособљавање хидрантске мреже;



Ојачавање темеља



Замена дотрајалих електроинсталација;



Чвршћа веза школе и окружења;



Набавка савремених наставних средстава;



Набавка намештаја



Унапређење образовно-васпитног рада кроз сарадњу са Факултетом за специјалну едукацију и
рехабилитацију (наставна база) и Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије (кроз стручно усавршавање запослених и похађање акредитованих семинара);



Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника и осталих запослених;



Рад на изради приручника, наставних средстава и штампа



Реализација активности предвиђених пројектом „Школа без насиља― у циљу превенције насиља;
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III ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗOВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ

III.1 ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

Разред и одељење

Одељенски старешина

I/1

Ивана Стајчић

II/1

Јелена Милановић

II/2

Вера Корићанац Ђогатовић

III/1

Данијела Николић

II3/IV1

Марија Радивојевић Ћирић

III2/IV2

Славица Рашета

V/1

Данијела Ђукић

V/2

Ирена Селич

V/3

Бојана Јеврић

VI/1

Маја Недовић

VI/2

Миљана Костић

VI/3

Боја Пејчић

VII/1

Марина Спарић

VII/2

Сандра Скенџић

VII/3

Ана Марковић Ћирић

VIII/1

Дражена Јелача Јовановић

VIII/2

Татјана Димитријевић

Радно место

Стручни сарадници

Психолог

Дијана Алексић

Педагог

Ксенија Сулејмановић
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Наставници у продуженом
боравку

Групе продуженог боравка
Прва група

Данилка Јојкић Даниловић

Друга група

Ана Марјановић Марковић

Трећа група

Јелена Раковић

Четврта група

Весна Ракоњац

Пета група

Андрија Недовић

Шеста група

Бранка Тинтеровић

Напомена: Школа је предала захтев са елаборатом за седму групу продуженог боравка коју ће оформити
уколико добије сагласност министарства просвете , науке и технолошког развоја.

Предмети

Предметни наставници

Физичко васпитање

Младен Јањић

Корек.прев.вежбе и игре

Тања Нинковић

Реедукација психомоторике

Татјана Цакић

Логопедски рад

Снежана Бабовић Димитријевић

Енглески језик

Весна Фирановић

Верска настава

Мирјана Мајсторовић

Немачки језик

Светлана Костић

20

Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

III.2

РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

Разред и одељење

Одељенски старешина

ОТВОРЕНА ВРАТА

I/1

Ивана стајчић

Уторак,5.час,11.40-12.25

II/1

Јелена Милановић

Среда,5.час,11.40-12.25

II/2

Вера корићанац Ђогатовић

Понедељак,4.час, 10:50-11:35

III/1

Данијела Николић

Уторак, 6.час, 12:30-13:15

Марија Радивојевић Ћирић

Уторак, 4.час, 10:50-11:35

III2 /IV2

Славица Рашета

Среда,4.час, 10:50-11:35

V/1

Данијела Ђукић

Петак, 3.час, 9:40-10:25

V/2

Ирена Селич

Уторак, 5.час,11.40-12.25

V/3

Бојана Јеврић

Петак, 4.час, 10:50-:35

VI /1

Маја Недовић

Четвртак, 5.час,11.40-12.25

VI/2

Миљана Костић

Петак, 2.час, 8:50-9:35

VI/3

Боја Пејчић

Четвртак,1.час, 8:00-8:45

VII /1

Марина Спарић

Петак, 3.час, 9:40-10:25

VII/2

Сандра Скенџић

Уторак,4.час, 10:50-11:35

VII/3

Ана Марковић Ћирић

Четвртак4.час, 10:50-:35

VIII/1

Дражена Јелача Јовановић

Среда, 3.час, 9:40-10:25

VIII/2

Татјана Димитријевић

Среда, 3.час, 9:40-10:25

Наставник енглеског језика

Весна Фирановић

Среда, 1.час, 8:00-8:45

Наставник немачког језика

Светлана Костић

Четвртак,3.час, 9:40-10:25

Логопед

Снежана Бабовић Димитријевић

Петак,5.час,11.40-12.25

Реедукатор психомоторике

Татјана Цакић

Петак,5.час,11.40-12.25

Наставник кор.прев. вежби и игара

Тања Нинковић

Уторак, 6.час, 12:30-13:15

Наставник физичког васп.

Младен Јањић

Понедељак,2.час, 8:50-9:35

Наставник верске наставе

Мирјана Мајсторовић

Среда,6.час, 12:30-13:15

II3/IV1
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III.3

САСТАВ И РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

Стручни органи и тимови школе
Стручно веће за област групе предмета 1

Руководиоци стручних органа и чланови
Боја Пејчић , Б.Јеврић, М.Недовић, С.Скенџић, Д.Јелача
Јовановић

Стручно веће за област групе предмета 2

Ана Марковић Ћирић, Д.Ђукић, М.Костић, М.Спарић,
Т.Димитријевић

Стручно веће за разредну наставу

Марија Радивојевић Ћирић (одељенске старешине свих разреда)

Стручно веће за области предмета-

Тања Нинковић (наставници индивидуалне и предметне

вештина

наставе)

Стручни актив за развојно планирање

Снежана Бабовић Димитријевић, К.Сулејмановић, А. Недовић,
Т.Цакић, Д.Јелача Јовановић, С. Скенџић, представник родитеља
и лок.самоуправе

Стручни актив за развој школског

Данијела Ђукић, М. Недовић, Д. Николић, М.Радивојевић

програма

Ћирић, Т. Димитријевић, Б.Јеврић, В. Корићанац Ђогатовић,
М.Спарић, И.Стајчић

Стручни тим за инклузивно образовање

Дијана Алексић, Ксенија Сулејмановић, Татјана Цакић, Д.Ђукић,
С.Скенџић ,Т. Нинковић

Тим за заштиту од дискриминације,

Андрија Недовић, Д. Јојкић Даниловић, Б.Тинтеровић,

насиља, злостављања и занемаривања

А.Марјановић Марковић, В. Ракоњац, Ј. Раковић

Тим за организацију и спровођење

Ксенија Сулејмановић, Д.Алексић, С.Бабовић, С.Скенџић,

развојног плана и самовредновање

И.Селич, Д.Ђукић и представник родитеља

Тим - „Школа без насиља―

Дијана Алексић, Ксенија Сулејмановић, Младен Јанић, Боја
Пејчић, Маја Недовић, Данијела Ђукић, Татјана Димитријевић,
Наташа Селић Станковић

Тим за професионалну оријентацију

Татјана Димитријевић, Дијана Алексић, Ксенија Сулејмановић,
Дражена Јелача Јовановић
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ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Руководилац стручног већа за разредну наставу

Марија Радивојевић
Ћирић

Руководилац стручног већа за области предмета-вештина

Тања Нинковић

Руководилац стручног већа за групу предмета 1

Боја Пејчић

Руководилац стручног већа за групу предмета 2

Ана Марковић Ћирић

Руководилац стручног актива за

Снежана Б. Димитријевић

развојно планирање
Руководилац стручног актива за развој школског програма

Данијела Ђукић

Представник стручних сарадника

Дијана Алексић
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Допунска
настава

ЧОС/ЧОЗ

Друш.и слоб.акт.уч.

Психомот.вежбе
Логопедске вежбе

ПРИПРЕМЕ

3

4

5

6

7

8

9

Ивана Стајчић
Јелена Милановић
Вера Корићанац
Ђогатовић
Данијела Николић

I1
II1

23
23

19
20

1
1

1
1

2
1

II2

23

20

1

1

1

III1

23

21

1

1

II3 IV1

23

20

1

1

1

10

Славица Рашета

III2 IV2

23

20

1

1

1

10

Данијела Ђукић

V1

23

20

1

1

1

10

Ирена Селич

V2

23

21

1

1

Бојана Јеврић

V3

24

22

1

Маја Недовић

VI1

23

21

Миљана Костић

VI2

23

Боја Пејчић

VI3

Марина Спарић

1
1

1
1

1
1

2
2

40
40

36
36

1440
1440

10

1

1

1

1

1

2

40

36

1440

10

1

1

1

1

1

2

40

36

1440

1

1

1

1

1

1

40

36

1440

1

1

1

1

1

2

40

36

1440

1

1

1

1

1

1

40

36

1440

10

1

1

1

1

1

2

40

36

1440

1

10

1

1

1

1

1

1

40

36

1440

1

1

10

1

1

1

1

1

2

40

36

1440

20

1

1

10

1

1

1

1

1

2

40

36

1440

23

21

1

1

10

1

1

1

1

1

1

40

36

1440

VII1

23

21

1

1

10

1

1

1

1

1

2

40

36

1440

Сандра Скенџић

VII2

23

21

1

1

10

1

1

1

1

1

2

40

36

1440

Ана Марковић Ћирић

VII3

23

21

1

1

10

1

1

1

1

1

1

40

36

1440

VIII1

23

20

1

1

1

1

1

1

1

2

40

36

1440

Марија Радивојевић
Ћирић

Дражена Јелача
Јовановић

1

1

10

24

1

1

1

1

Остали послови

1
1

Спорт.рекреат. и
култ.акт.

1
1

Менторство

10
10

Рад с родитељима

21

Дежурство

20

Школска евид.

19

10

Струч.усавршав.

11 12 13 14 15 16 17 18

Руковођење у
стр.органима
Рад у
струч.органима

ГОДИШЊИ
ФОНД

Обав езна настава

2

БРОЈ НЕДЕЉА

Укупан број часова
обавезне наставе

1

УКУПАН БРОЈ
САТИ У НЕДЕЉИ

Одељења

Структура 40-сатне радне недеље за школску 2017/2018. годину –наставници разредне наставе

Име и презиме

III.4

Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

Татјана Димитријевић

VIII2

23

20

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

40

34

1360

Напомена : уз табелу „Структура 40-сатне радне недеље за школску 2017-2018. годину за наставнике разредне наставе―:
1.

Тачке 3. до 8. улазе у непосредан рад са ученицима у оквиру 20-сатне радне недеље, а тачке од 9. до 22. улазе у остале послове у
оквиру 40-сатне радне недеље;

2.

Одељенске старешине осмих разреда у свом годишњем плану рада за школску 2017-2018. годину планираће обавезне часове
припреме за полагање завршног испита у току другог полугодишта, као и обавезну припремну наставу 10 дана пре полагања
завршног испита са најмање два часа дневно.

3.

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ подразумевају:

Редни
број
1.

Врста посла

Одговорно лице

Школска библиотека

2.

Програм сарадње са породицом

3.

Програм сарадње са локалном самоуправом

4.

Вођење летописа и представљање рада школе

5.

Социјална заштита ученика у школи

6.

Заштита животне средине

7.

Здравствена заштита ученика у школи

8.

Организација Пријатељи деце

9.

Прикупљање података за сајт школе и промоција школе

Марија Радивојевић Ћирић,
Вера Корићанац Ђогатовић
Миљана Костић,
Ивана Стајчић
Марина Спарић,
Боја Пејчић
Дражена Јелача Јовановић,
Јелена Милановић
Дражена Јелача Јовановић,
Јелена Милановић,
Вера К.Ђогатовић
Ирена Селич,
Марина Спарић,
Ивана Стајчић
Данијела Николић,
Маја Недовић,
Данијела Николић,
Бојана Јеврић,
Маја Недовић
Славица Рашета,
Ирена Селич
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Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

Структура 40-сатне радне недеље за школску 2017/2018. годину–стручни сарадници

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

АЛЕКСИЋ Д.

Психолог

3

10

4

3

4

3

3

10

40

36

1440

СУЛЕЈМАНОВИЋ К
.

Педагог

3

10

4

3

4

3

3

10

40

36

1440

Рад са осталим
учесицима у
образовновап.процесу*
Учешће у стручним
органима и
тимовима школе
Сарадња са
надлженим
установама
Вођење
документације и
припрема за рад
УКУПАН БРОЈ
САТИУ НЕДЕЉИ

ГОДИШЊИ ФОНД

III.5

БРОЈ НЕДЕЉА

Мобилни тим

Рад са родитељима

15.

Сасаветодавни рад
са ученицима

Програм школског спорта и спортских активности
Програм културних активности

Праћење и
проучавање ученика
у учењу и владању

13.
14.

Планирање и
програмирање
образовно-васп.рада

Славица Рашета
Данијела Ђукић
Татјана Димитријевић, Ана Марковић
Ћирић
Младен Јанић
Сандра Скенџић,
Миљана Костић,
Младен Јанић
Сандра Скенџић,
Снежана Б. Димитријевић, Татјана Цакић,
Тања Нинковић,
Данијела Ђукић

РАДНО МЕСТО

Особа за праћење стручног усавршавања
Записничар НВ
Помоћ ученичком парламенту

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

10.
11.
12.

*напомена: ова област обухвата сарадњу са: директором, наставницима, стручним сарадницима, педагошким асистентима, и
пратиоцима ученика
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Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

I - IV

22

10

2

1

1

1

1

Снежана Б.Димитријевић

I - IV

22

10

2

1

1

1

1

22

10

1

1

1

1

1

1

22

10

1

1

1

1

1

1
1

Тања Нинковић

V1, V2,V3,VI1,VI2,
VI3,VII1,VII2,VII3,VIII1,
VIII2
I-IV КПВ
V-VIII изборни спорт

Наставник енглеског језика

I - VIII

26

10

1

2

1

1

1

Наставник немачког језика

V - VIII

14

7

1

1

1

1

1

Мирјана Мајсторовић

I - VIII

5

1

1

1

1

1

27

УКУПАН БРОЈ САТИ У
НЕДЕЉИ

БРОЈ НЕДЕЉА

ГОДИШЊИ ФОНД

9 10 11 12

Татјана Цакић

Младен Јанић

Остали послови

8

Руковођ.организ.

7

Секција

Рад са родитељима

6

5

Дежурство

Усавршавање

4

Школска евиденц.

3

Рад у струч.органима
школе

2

Припрема

1

Обав езна настава

Одељења/предмет

Структура 40-сатне радне недеље за школску 2017/2018. годину – индивидуални/предметни наставници

Име и презиме

III.6

13

14

15

2

40

36

1440

1

40

36

1440

2

40

36

1440

1

1

40

36

1440

1

2

46

36

1656

2

28

36

1008

10

36

360

1

Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

III.7

Структура 40-сатне радне недеље за школску 2017/2018.наставници у продуженом боравку

Име и
презиме
васпитача
Андрија
Недовић
Јелена
Раковић
Весна
Ракоњац
Ана
Марјановић
Марковић
Данилка
Јојкић
Даниловић
Бранка
Тинтеровић

Група

Израда
П.
Припрем
Култ.уме
домаћ
Игр
Учењ
М.В Дежурств
аи
т.спортс
их
а
е
Л.Г.
о
планира
ке актив.
задатак
В
ње
а

УКУПАН
БРОЈ
САТИ У
НЕДЕЉИ

БРОЈ
ГОДИШЊ
НЕДЕЉ
И ФОНД
А

Боравак

9

5

5

5

5

1

10

40

36

1440

Боравак

9

5

5

5

5

1

10

40

36

1440

Боравак

9

5

5

5

5

1

10

40

36

1440

Боравак

9

5

5

5

5

1

10

40

36

1440

Боравак

9

5

5

5

5

1

10

40

36

1440

Боравак

9

5

5

5

5

1

10

40

36

1440
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Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

III.8

ПЛАН И ПРОГРАМ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

У ОШ „Антон Скала― образовно–васпитни рад реализује се у складу са следећим наставним
плановима и програмима:
- Правилником о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти разред основног
образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник―, бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - др.
правилник, 7/2011 - др. правилник , 1/2013 , 11/2014 и 11/2016)
- Правилником о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном
програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС – Просветни гласник―
бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 – др. Правилник, 3/2011- др. Правилник, 1/2013 , 4/2013 и 11/2016)
- Правилником о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном
програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС – Просветни гласник―
бр. 6/07, 2/10, 3/11,1/13,4/13,11/16,6/17)
- Индивидуланим образовним плановима ученика (ИОП-2 на основу члана 77, став 5, тачка 2) уз
сагласност родитеља.
Програм основног образовања и васпитања реализује се у два циклуса:
на основу члана 30. став 2. и 3. Закона о основном образовању и васпитања („Сл.гласник РС“, бр. 55/2013)


I ЦИКЛУС ( I - IV разреда) - РАЗРЕДНА НАСТАВА
На основу члана 34. став 1 Закона о основном образовању и васпитању ( „Сл. гласник РС“, бр.
55/2013)



II ЦИКЛУС ( V - VIII разреда) - ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
На основу члана 34. став 1 Закона о основном образовању и васпитању ( „Сл. гласник РС“, бр.
55/2013)
Школа је у складу за законом организовала и ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК на основу члана 36. став 1
Закона о основном образовању и васпитању ( „Сл. гласник РС“, бр. 55/2013)
Наставни план за први, други, трећи, четврти разред основне школе:

ПЛАН ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА
I – IV разред
Ред.бр
1.
2.

3.

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИПРЕДМЕТИ
Српски језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво

I разред
нед. год.
5
180
5
180
2

72

II разред
нед. год.
5
180
5
180
2

72

III разред
нед. год.
5
180
5
180
2

72

IV разред
нед. год.
5
180
5
180
2

72

4.
Ликовна култура
1
36
2
36
2
36
2
36
5.
Музичка култура
1
36
1
36
1
36
1
36
6.
Физичко васпитање
3
108
3
108
3
108
3
108
7.
Енглески језик
2
72
2
72
2
72
2
72
Напомена: Од школске 2017/18 гоине, у првом циклусу реализоваће се пројекат ,,Покренимо нашу
децу―, који ће се спроводити као петнаестоминутни програм вежби у току сваког првог часа.
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Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

Наставни план за пети разред основне школе:
V разред
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИПРЕДМЕТИ
Српски језик
Страни језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Математика
Биологија
Техничко и технологија
Физичко и здравствено васпитање
Информатика и рачунарство

нед.
5
2
2
2
1
2
5
2
2
2
1

V разред
год.
180
72
72
72
36
72
180
72
72
72
36

Наставни план за шести разред основне школе:
VI разред
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИПРЕДМЕТИ
Српски језик
Страни језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Математика
Биологија
Техничко и информатичко образовање
Физика
Физичко васпитање

VI разред
нед.
год.
4
144
1
36
1
36
1
36
1
36
2
72
4
144
2
72
3
108
1
36
2
72

Наставни план за седми разред основне школе:
VII разред
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИПРЕДМЕТИ
Српски језик
Страни језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
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VII разред
нед.
год.
4
144
1
36
1
36
1
36
1
36
2
72

Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Математика
Биологија
Техничко и информатичко образовање
Физика
Хемија
Физичко васпитање

4
2
2
1
1
2

144
72
72
36
36
72

Наставни план за осми разред основне школе:
VIII разред
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИПРЕДМЕТИ
Српски језик
Страни језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Математика
Биологија
Техничко и информатичко образовање
Физика
Хемија
Физичко васпитање

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ :
I –VIII разред
Грађанско васпитање
Верска настава

(1 час недељно)
(1 час недељно)
V разред

СТРАНИ ЈЕЗИК
Немачки језик ( 2 час недељно)
VI,VII,VIII разред
СТРАНИ ЈЕЗИК
Немачки језик ( 1 час недељно)

ИЗАБРАНИ СПОРТ (ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ)
Атлетика
Фудбал
Кошарка
Стони тенис

(1 час недељно)
(1 час недељно)
(1 час недељно)
(1 час недељно)
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VIII разред
нед.
год.
4
144
1
36
1
36
1
36
1
36
2
72
4
144
2
72
2
72
1
36
1
36
2
72

Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
I – IV разред
Од играчке до рачунара

(1 час недељно)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
V разред

Цртање, сликање и вајање

(1 час недељно)

III.9
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.
ГОДИНУ

















Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада са ученицима који се
реализује у школи после или пре часова редовне наставе и у оквиру кога ученици имају
самосталан рад и низ различитих облика слободних активности и један оброк
У оквиру продуженог боравка обезбеђују се игра,културно-уметничке, спортске
активности, учење, израда домаћих задатака иизвршавање других обавеза ученика у
безбедном окружењу под надзором наставника
У продуженом боравку се у оквиру активности самосталног рада реализују активности које
би иначе ученик радио у виду домаћих задатака.
На часовима самосталног рада, ученику се могу задавати следеће активности: читање
обавезне школске и домаће лектире, читање листова и часописа за децу, коришћење
правописа, лексикона, енциклопедија, као и савремених, електронских и мултимедијалних
наставних средстава као извора информација, извођење и израда различитих практичних
радова, рад на пројектима и друго
Самосталан рад ученика се остварује са најмање једним школским часом дневно.
Активности у слободном времену се остварују са најмање три школска часа дневно.
Активности у слободном времену ученика имају првенствено рекреативно-забавни и
стваралачки карактер и оне могу бити: едукативне, радне, културно-уметничке и спортске
и организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности,
самоорганизованости ученика у оквиру различитих група и колектива, како би омогућиле
да у њима ученици стварају, откривају, представљају, увежбавају, одмеравају, изражавају
речима, звуцима, покретима, бојама и другим разноврсним облицима и средствима.
Једном у току тромесечја у оквиру отвореног дана за заинтересоване учеснике образовноваспитног рада у школи и родитеље приказује резултате рада настале у оквиру слободних
активности путем тематског уређења школског простора, јавних часова, приредби и
слично.
Због специфичности деце која похађају ОШ „Антон Скала― у програм рада продуженог
боравка уврштене су активности које имају за циљ интензиван рад на развијању
потенцијала код сваког ученика, у областима у којима се јављају највеће потешкоће
( комуникација, психомоторни развој, социјализација).
У рад продуженог боравка уврстиће се и активности које ће се реализовати кроз пројекат,
уколико буде одобрен, у сарадњи са општином ,,Савски венац― и ХО ,, Жељом до
остварења―– Инклузивна подршка ученицима са сметњама у развоју кроз креативни
програм знања и вештина, за који ћемо аплицирати код амбасаде Аустралије
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ПРПДУЖЕНИ
БПРАВАК
АКТИВНПСТИ
САМПСТАЛНПГ
РАДА

ПБЛАСТИ
Спцијални развпј
Израда дпмаћих задатака

Сппртске игре
Едукативне игре
ДЕЖУРСТВА
Развпј музичке
перцепције
АКТИВНПСТИ У
Цртаое
Културнп
СЛПБПДНПМ
друштвене
Плес
ВРЕМЕНУ
активнпсти
Прављеое
упптребних
предмета
Психпмптпрне вежбе
Лпгппедске вежбе
ПРИПРЕМА И ПЛАНИРАОЕ
Мeсечни фонд часова
Игре

Септембар

Пктобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

21

22

20

21

17

11

22

15

21

10

Фонд
Часов
а
180

21

22

20

21

17

11

22

15

21

10

180

21
17
4

22
18
4

20
16
4

21
17
4

17
14
3

11
8
3

22
18
4

15
12
3

21
17
4

10
8
2

180
145
35

6

6

6

6

5

3

6

4

6

4

52

5
5

6
5

5
4

5
5

5
4

3
3

6
5

4
4

6
5

3
2

48
42

5

5

5

5

3

2

5

3

4

1

38

10
11
40
166

11
11
40
172

10
10
40
160

10
11
40
166

8
9
40
142

6
5
30
96

11
11
40
172

8
7
30
120

11
10
40
166

5
5
20
80

90
90
360
1440

33

Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

III.10 КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ
2017-2018
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Наставни план и програм за ученике од I–VII разреда, оставариваће се у току 36 петодневних
наставних седмица, односно 180 наставних дана, а за ученике осмог разреда у току 34 петодневне
наставнеседмице, односно 170 наставних дана.
Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду, 31. јануара,
2018. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак 12. фебруара 2018. године. Друго полугодиште завршава
се у , четвртак 31. маја 2018. године за ученике осмог разреда, односно у четвртак, 14. јуна 2018.
године за ученике од првог до седмог разреда.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у четвртак 9. новембра 2017. год. а завршава се у петак 10.новембра
2017.год.
Зимски распуст има два дела - први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се у
понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак , 01.фебруара 2018. године, а
завршава се у петак, 09. фебруара 2018. године.
Пролећни распуст почиње упонедењак , 02. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 09.
априла 2018. године.
Летњи распуст почиње у петак , 15. јуна 2018. године, за ученике од 1.- 7. разреда, а завршава се у
петак, 31. августа 2018. године. За ученике 8.разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног
испита, а завршава се у пртак 31.08.2018.
Разредни испити за ученике од IV–VII разреда организују се у времену од 20-24. августа 2018.
године, а за ученике VIII разреда и у јунском испитном року у периоду од 04 – 08. јуна 2018. године.
Припреме за полагање завршног испита ученика осмих разреда организоваће се током другог
полугодишта школске 2017-2018. године и у трајању од пет дана (са по четири часа дневно), од 04 –
08. јуна 2018. године.
Пробни завршни испит одржава се у термину који одређује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, у петак 13. априла и суботу 14.априла 2018.год.
Прослава Дана школе биће обележена 7. јуна 2018. године, као радни ненаставни дан. Часови ће
бити надокнађени са по једним часом недељно у току месеца априла/маја.
Подела ђачких књижица за прво полугодиште обавиће се 31. јануара 2018. године.
Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог
полугодишта, обавиће се у среду, 28. јуна 2018. године.
За ученике осмог разреда додела уверења о завршеном основном образовању и положеном
завршном испиту обавиће се такође 28. јуна 2018. године.
Нерадни дани у школи су одређени Законом о државним и другим празницима у Републици
Србији и у складу са Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за
школску 2017/2018. годину.
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III.11

ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

Славица Рашета

Вера Корићанац
Ђогатовић

Ирена Селич

Боја Пејчић

Маја Недовић

Данијела Ђукић

Младен Јанић

Данијела Николић

Јелена Милановић

Миљана Костић

Марина Спарић
Дражена Јелача
Јовановић

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Марија
Радивојевић
Ћирић
Ана
Марковић
Ћирић
БојанаЈеврић
Тања
Нинковић
Ивана Стајчић

Снежана
Бабовић
Димитријевић
Сандра
Скенџић
Татјана Цакић
Татјана
Димитријевић

Одређивање локације дежурства и главни дежурни наставник одређиваће се по договору,
свакодневно и уписивати у Књигу дежурства Школе.

III.12

РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ
- Настава I

8.00-8.45

II

8.50-9.35

III

9.40-10.25

Велики одмор

10.25-10.45

IV

10.50-11.35

V

11.40-12.25

VI

12.30-13.15

Одмор

13.05-13.20

VII

13.20-14.05

- Боравак 11.35

Пријем деце

11.45-15.00/17.00

Активности по планираном
програму

12.45-14.00

Ручак (по групама)

15.00/17.00

Одлазак ученика кући

36

Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

III.13
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ЗА ШКОЛСКУ
2017/18.ГОДИНУ
Планирано је да рад медицинских сестара покрива све време боравка деце у школи од пријема до
одласка деце кући. .
Медицинске сестре су: Бранкислава Пејовић, Љиља Николић и Светлана Петровић.
Области рада медицинских сестара у току школске 2017/18.године су:

1. Контрола здравствено-хигијенског стања код деце
2. Контрола здравствено-хигијенских услова у школи
3. Развијање културно-хигијенских навика код деце
4. Самопомоћ и самопослуживање
5. Здравствено васпитање
6. Креативне радионице

1. Контрола здравствено-хигијенског стања код деце
Свакодневни пријем деце - тријажа
Свакодневно прегледати свако дете које дође у школу и то:
-грло
-нос
-косу(обавезна контрола ваши код деце)
-кожу
-контролисати да ли је дете чисто и адекватно обучено
-обавезна потврда наком 7 дана изостанка детета из школе
-обавештавање школе и наставника о изостанку детета
-при уласку у школу свако дете треба да испрска руке дезинфекционим
раствором
-планирана сарадња са Домом здравља(систематски прегледи,вакцине)
-подела терапије
-указивање прве помоћи у случају повреде,епилептичног напада,болести и високе температуре
2. Контрола здравствено-хигијенских услова у школи
-Јутарњи обилазак учионица у којима деца бораве
-контрола чистоће учионица са свеском за евиденцију и потписом наставника
-контрола да ли су тоалети чисти и дезинфиковани
-требовање средстава за потребе медицинских сестара
3. Развијање културно-хигијенских навика код деце
-процена степена усвојености хигијенских навика код деце
-првенствено радити на усвајању принципа личне хигијене код деце
-радити на развијању хигијенских навика и то посебно у нижим разредима,
мисли се на:
прање и брисање руку,прање зуба,купање,чешљање,
сецкање ноктију,третирање лица и руку кремом
-са старијом децом разговарати о потребама интимне хигијене
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Спровођење тоалетног тренинга:
-употреба вц шоље, уколико постоји страх код детета,поступно га привикавати
-увођење деце у технике умивања
-научити их да користе тоалет папир, пусте воду и оперу руке, обуку се након употребе тоалета
-један од задатака сестара је да дете у свему пропрати, опомене, по потреби пресвуче и окупа
-радити са децом на правилној употреби прибора
-развијати деци правилан однос према прибору за личну хигијену и хигијену косе (сапун, пешкир,
четкица, паста, шампон)
-потребно је научити их да брину о хигијени одеће и обуће
-радити на усвајању чињенице да је за здравље битна и хигијена простора у којем деца бораве
(учионица, трпезарија, њихова соба).
4. Самопомоћ и самопослуживање
-радити на осамостаљивању и оспособљавању деце
-потребно је научити их да сами воде бригу о себи и својим стварима
-радити на усвајању и поштовању налога
-оспособити их да буду самостални у исхрани
-радити на правилној употреби прибора (чаша, кашика,виљушка, нож)
-правилном држању, сечењу и приношењу хране устима
-правилном седењу за столом, жвакању, гутању, правилној употреби салвете-убруса
-учити их сакупљању прибора по завршеном оброку
-учити их откопчавању, закопчавању, обувању, изувању, везивању пертли, одржавању чистоће
обуће, лепљењу чичак траке, самосталном облачењу, одлагању прљавог веша, употреби марамице
5. Здравствено васпитање
-радити на формирању навика здраве исхране код деце
-причати са њима о значају пијаће воде за здравље
-разговарати са њима о млеку и млечним производима, о воћу, поврћу, витаминима
-прању и чишћењу воћа и поврћа
-говорити им о значају физичке активности, шетње
-са децом која улазе у пубертет причати о променама које им се дешавају у организму
-са девојчицама причати о менструалном циклусу и одржавању интимне хигијену
-причати им о значају сна за њихово здравље
-исхрани у зимским-летњим месецима
6. Креативне радионице
Радионица едукатовног типа за усвајање, развијање и усавршавање
здравствено-хигијенских навика
-радионица тоалетног тренига (о развијању свести о хигијени)
-радионица о правилној исхрани
-радионица о превенцији болести кроз игру
-радионица за усвајање и стицање навика и знања о променама у пубертету
и правилима хигијене
(менструални циклус, маље, хигијена гениталних органа)
-израда едукативних паноа
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IV OСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
IV.1 Допунска настава
Организује се од првог до осмог разреда, са једним часом недељно (36 часова - годишњи фонд).
IV.2 Излети
У зависности од финансијских средстава, у школској 2017/2018. години, планира се излет.
Дестинација ће, уз претходно разматрање Савета родитеља школе, и Школског одбора, бити
накнадно одређена.
IV.3 Настава у природи и екскурзија
Настава у природи и екскурзија биће реализовани у школској 2017/2018. години уколико се
обезбеди потребан број извршилаца чиме би се осигурала безбедност ученика и циљеви наставе у
природи и екскурзије као и организација наставе за ученике који остају у школи о чему ће одлуку
донети наставничко веће школе.
Комисију за израду плана наставе у природи и екскурзија чине:
- Снежана Бабовић Димитријевић
- Сандра Скенџић
- Славица Рашета
Циљеви и задаци наставе у природи, екскурзија и излета






Развијање и неговање културног понашања на путовању у групи.
Упознавање са географском одликама, културним знаменитостима и етно вредностима
Републике Србије.
Развијање еколошке свести о заштити и очувању животне средине.
Проширивање знања из наставних предмета.
Корелација предмета и примена теоријских знања у пракси
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V
V.1

ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА У ШКОЛИ

ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

МЕСЕЦ

ДНЕВНИ РЕД

ИЗВРШИОЦИ

СЕПТЕМБАР

1.Разматрање предлога Годишњег плана рада
Школе за школску 2017/2018. Годину
2.Разматрање Анекса Школског програма
3. Текућа питања
1.Адаптација ученика 1. и 5.разреда
2.Анализа образовно васпитног рада ученика
( 1. класификациони период)
3. Упознавање са записником о спроведеном
редовном инспекцијском надзору
4.Упознавање са предлозима за измене Статута
5.Текућа питања
1. Анализа образовно васпитног рада ученика
на крају првог полугодишта (2.класификациони
период)
2.Извештај о раду стручних сарадника
3.Извештај директора, педагога и психолога о
посећеним часовима и праћењу ОВ рада
4.Припреме за прославу школске славе Светог
Саве
5.Текућа питања
1. Извештај о раду директора у првом
полугодишту
2.Извештај о реализацији пројекта Школа без
насиља
3.Текућа питања
1.Припреме за организовање Дана школе,
Матурске вечери, Дечје олимпијаде
2.Текућа питања

директор, руководиоци већа
и наставици

ОКТОБАР
НОВЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

ЈУН

1. Анализа образовно васпитног рада ученика
( 3. класиф.период)
2. Извештај директора, педагога и психолога о
посећеним часовима и праћењу ОВ рада
3.Предлог чланова- представника НВ у сазиву
новог ШО
3.Текућа питања
1.Организовање припремне наставе за ученике
8. Разреда
2.Извештај о реализацији наставе у природи
2.Текућа питања
1.Анализа образовно васпитног рада за ученике
8.разреда на крају школске године
2. Усвајање предлога за ученика и спортисту
генерације
3.Организација и спровођење завршног испита
1.Анализа обрзовно васпитног рада ученика од
I-VII разреда на крају другог полугодишта
2.Упућивање ученика на полагање поправних и
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директор,руководиоци већа,
наставници, стручни
сарадници

директор,руководиоци већа,
наставници, стручни
сарадници, руководиоци
секција

Директор, руководилац
тима Школе без насиља,
наставници

Директор, наставници,
наставници у продуженом
боравку
Директор,руководиоци
већа, наставници, стручни
сарадници, руководиоци
секција

Директор,руководиоци
већа, наставници, стручни
сарадници, руководиоци
секција
Директор,руководиоци
већа, наставници, стручни
сарадници

Директор, наставници
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АВГУСТ

АВГУСТ

V.2

разредних испита
3.Годишњи извештај о раду тимова, стручних
актива,стручних сарадника, индивидуалних
наставника школе; Извештај о самовредновању
4.Избор комисија за израду Годишњег плана
рада школе за школску 2018/19.
5.Текућа питања
1. Организација образовно-васпитног рада (број
и структура одељења,
педагошко-психолошка заснованост, распореда
часова, 40-то часовна радна
недеља , задужења наставника, школски
календар)
2.Текућа питања
1.Извештај о раду директора школе у
претходној шк.год.
2.Извештај о реализацији ГПРШ за претходну
шк.год.
3.Извештај о положеним разредним и
поправним испитима и утврђивање коначног
успеха одељења
4.Усвајање планова рада, редовне наставе,
допунске наставе, слободних активности,
стручног усавршавања запослених,распореда
часоваза школску 2018/19, организација рада
продуженог боравка

Директор, наставници

Директор, наставници

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА

Одељењско веће је стручни орган чији је основни задатак да организује, прати и анализира
реализацију планова и програма обрaзовно-васпитног рада у одређеном одељењу. Овај орган
прати развој и напредовање сваког ученика и предузима потребне мере за спровођење образовноваспитног рада. Посебна улога одељењског већа је у анализирању проблема учења и напредовања
ученика поједница и одељења у целини, решавање васпитних проблема.
Одељењско веће једног одељења чине наставници који изводе наставе у том одељењу. У раду
одељењског већа учествују директор, психолог, педагог, а по потреби и наставници за пружање
додатне подршке ученицима.
Записник одељењског већа води одељењски старешина у дневнику образовног-васпитног рада.
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Заједнички програмски задаци свих одељењских већа:
МЕСЕЦ
СЕПТЕМБАР

1.
2.
3.
1.

ОКТОБАР

2.
3.
1.
2.

НОВЕМБАР

3.
4.
1.
2.

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАРМАРТ

АПРИЛ

3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.

МАЈ

ЈУН

АВГУСТ

3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ДНЕВНИ РЕД
Усвајање плана рада Одељенског већа
Укључивање ученика у боравак и ваннаставне активности
Разно
Организација „Дечје недеље― у сарадњи са тимом за разредну
наставу
Сарадња са родитељима ученика и васпитачима из домова
Разно
Анализа образовно васпитног рада
Организовање новогодишње приредбе у сарадњи са тимом за
разредну наставу
Сарадња са медицинским сестрaма
Разно
Сарадња са стручним сарадницима
Организовање прославе Светог Саве – школске славе у сарадњи са
тимом за разредну наставу
Разно
Анализа образовно – васпитног рада на крају првог полугодшта
Резултати рада у ваннаставним активностима
Сарадња са родитељима ученика и васпитачима из домова
Разно
Културно-уметничке манифестације и посете друштвеној средини
Корелација у настави појединих предмета као допринос успешнијем
савладавању градива
Сарадња са медицинским сестрама
Разно
Анализа образовно – васпитног рада
Припрема деце за смотре и такмичења
Разно
Предлог за похваљивање и награђивање ученика
Припрема и реализација Дечје олимпијаде у сарадњи са тимом за
разредну наставу
Разно
Анализа образовно-васпитног рада на крају школске године
Организовање разредних испита
Анализа сарадње са стручним сарадницима
Предлог за избор уџбеника за наредну школску годину
Израда и усклађивање планова редовне и допунске наставе
Извештај са разредних испита
Предлог израде плана рада одељенског већа за 2018/2019.
Разматрање организације наставе у природи
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СПЕЦИФИЧНЕ ТЕМЕ ЗА
РАЗМАТРАЊЕ
Анкетирање ученика за изборне
предмете
Анкетирање родитеља/ старатеља
за извођење наставе у природи
Анкетирање ученика за изборне
предмете
Адаптација ученика на предметну
наставу
Анализа васпитно-образовног рада
на крају школске године
Предлог за ученика генерације и
спортисту генерације
Анкетирање родитеља/ старатеља
за извођење излета/ екскурзије
Израда Педагошкох профила
Израда ИОП а

РАЗРЕД

МЕСЕЦ

I

Септембар

I – IV

Септембар

V

Септембар

V

Новембар

VIII

Maj

VIII

Мај

V-VIII

Септембар

I-VIII
I-VI

Септембар
Септембар/октобар, фебруар

43

Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

V.3 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА НАСТАВНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
СЕПТЕМБАР

 Утврђивање програма рада
 Успостављање сарадње са родитељима ученика,
васпитачима из Дома

ОКТОБАР

 Анализа рада група продуженог боравка и
предузимање мера за побољшање рада
 Прилагоћеност ученика на остајање у продуженом
боравку
 Хигијена ученика

НОВЕМБАР

 Анализа рада група продуженог боравка и
предузимање мера за побољшање рада
 Проблеми у учењу и понашању ученика

ДЕЦЕМБАР

 Анализа рада група продуженог боравка и
предузимање мера за побољшање рада
 Новогодишња приредба (припреме, задужења)

ЈАНУАР

(настaвници, стручни
сарадници, директор)

(мед.сестре,
настaвници, стручни
сарадници, директор)

(настaвници, стручни
сарадници, директор)

(настaвници, стручни
сарадници, директор)

 Анализа рада група продуженог боравка и
предузимање мера за побољшање рада
 Прослава Светог Саве – школска слава
 Сарадња са стручним сарадницима и родитељима
ученика, васпитачима из Дома

(настaвници, стручни
сарадници, директор)

 Редовно похађање наставе и ваннаставних активности

ФЕБРУАР

 Анализа рада група продуженог боравка и
предузимање мера за побољшање рада
 Проблеми у реализацији успешне сарадње школе,
родитеља, васпитача из дома

МАРТ

 Анализа рада група продуженог боравка и
предузимање мера за побољшање рада
 Проблеми ученика у учењу и понашању
 Сарадња са одељенским старешинама

АПРИЛ

(настaвници, стручни
сарадници, директор)

 Анализа рада група продуженог боравка и
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(настaвници, стручни
сарадници, директор)

(настaвници, стручни
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предузимање мера за побољшање рада

сарадници, директор)

 Редовно похађање наставе и ваннаставних активности

МАЈ

 Анализа рада група продуженог боравка и
предузимање мера за побољшање рада
 Ваннаставне активности, такмичења и резултати
 Припрема и реализација Дечје олимпијаде
 Хигијена ученика

ЈУН

 Анализа рада група продуженог боравка и предлози за
предузимање мера за побољшање рада
 Разматрање постигнутих резултата ученика
 Редовно похађање наставе и ваннаставних активности

АВГУСТ

(мед.сестре
настaвници, стручни
сарадници, директор)

(настaвници, стручни
сарадници, директор)

 Израда годишњег плана рада за предстојећу школску
годину
 Израда предлога за формирање група за продужени
боравак
 Одређивање дежурстава наставника у боравку
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сарадници, директор)
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V.4

ПЛАН РАДА - СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА - ВЕШТИНА

Стручно веће за области предмета вештина чине:
Тања Нинковић руководилац – наставник корективно – превентивних вежби и игара, професор
физичког васпитања;
Младен Јанић - професор физичког васпитања;
Татјана Цакић – реедукатор психомоторике;
Снежана Бабаовић Димитријевић – логопед,
Весна Фирановић – професор енглеског језика,
Мирјана Мајсторовић- наставник верске наставе,
Светлана Костић- наставник немачког језика,
и наставници предметне наставе:
петог разреда Данијела Ђукић, Бојана Јеврић, Ирена Селич
шестог разреда Маја Недовић, Миљана Костић, Боја Пејчић
седмог разреда Марина Спарић, Сандра Скенџић
осмог разреда Дражена Јелача Јовановић, Татјана Димитријевић
ВРЕМЕ

август

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
1. Извештај о раду већа за школску 2016/17
године
2. израда План рада стручног већа за област
предмета –вештина за шк.2017/2018

РЕАЛИЗАТОРИ

СВИ ЧЛАНОВИ

3.Израда плана стручног усавршавања
наставника
(распореда предавања и угледних часова)

септембар

4.набавка наставног материјала
1.усвајање распореда рада индивидуалних
наставника

СВИ ЧЛАНОВИ

октобар

1.учествовање у реализацији манифестације
,,Дечје недеље``
2. угледни час – Весна Фирановић

СВИ ЧЛАНОВИ

новембар

1.припрема за спортска такмичења

СВИ ЧЛАНОВИ

децембар

1.припреме за прославу нове године

СВИ ЧЛАНОВИ

јануар

1.извештаји рада на крају 1 полугодишта
школске 2017/2018
2.припреме за прославу школске славе Светог
Саве

СВИ ЧЛАНОВИ

Фебруар

1.учешће у радионицама у школи

март

1.припрема за учешче на
манифестацијама,такмичењима,приредбама
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апрул

1.припрема и учешће на изборној смотри КЗА
Такмичењима,
1.учешће на ,,Дечјој олимпијади``, спортским
такмичењима и смотри КЗА
2.извештаји о учешћу на
такмичењима,смотрама ,манифестацијама и
постигнутим
1.извештаји о раду на крају шк 2017/18 године
2. предлози за наредну школску годину

мај

јун

СВИ ЧЛАНОВИ
СВИ ЧЛАНОВИ

СВИ ЧЛАНОВИ

V.5 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 1 И 2
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 1
ВРЕМЕ
септембар

октобар

новембар

децембар

јануар

фебруар
март

април

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
1.Израда и усвајање плана рада
стручног већа из области групе
предмета
2.Предлог за екскурзију
3.Припрема и израда дидактичких
материјала
1.Учествовање у реализацији
манифестације ,,Дечје недеље``
2.Планирање организованих
посета у широј друштвеној
средини
1.Угледни час – МаринаСпарић
2.Мотивација ученика у школским
активностима
3.Сарадња са родитељима
1.Припреме за прославу Нове
године
2.Анализа редовности похађања
наставе
3.Вредновање ефикасности
наставе
1. Припреме за прославу школске
славе Светог
Саве
2. Извештаји васпитнообразовног рада на крају 1
полугодишта
школске 2017/2018
1.Презентација радова са стручног
усавршавања
1.Припреме за учествовање на
манифестацијама, такмичењима ,
приредбама
2.Похвала и оцена као
мотивационо средство
1.Припрема за учествовање на
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мај

јун

август

изборној смотри КЗА
2.Сарадња са ФАСПЕР-ом
студентске вежбе и пракса
3.Критеријуми за похвале и
награде ученика
1.Учешће на ,,Дечјој олимпијади``
и смотри КЗА
2. Извештај о учешћу и
постигнутим резултатима на
такмичењима смотрама и
манифестацијама
3.Анализа корелације
програмских садржаја
1.Извештаји о раду на крају шк
2017/18 године
2. Предлози за наредну школску
годину
1. Израда плана рада стручног
већа за области групе
2. Израда плана стручног
усавршавања
наставника
(распореда предавања и угледних
часова)
3. Набавка наставног материјала

СВИ ЧЛАНОВИ

СВИ ЧЛАНОВИ

СВИ ЧЛАНОВИ

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 2
ВРЕМЕ
септембар

октобар

новембар
децембар

јануар

фебруар

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
1.Израда и усвајање плана рада
стручног већа из области групе
предмета 1
2.Предлог за екскурзију
3.Припрема и израда дидактичких
материјала
1.Учествовање у реализацији
манифестације ,,Дечје недеље``
2.Планирање организованих
посета у широј друштвеној
средини
1. Мотивација ученика у
школским активностима
2.Сарадња са родитељима
1.Припреме за прославу Нове
године
2.Анализа редовности похађања
наставе
3.Вредновање ефикасности
наставе
1. Припреме за прославу школске
славе Светог
Саве
2. Извештаји васпитнообразовног рада на крају 1
полугодишта
школске 2017/2018
1.Угледни час –Боја Пејчић
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март

април

мај

јун

август

V.6

2.Презентација радова са .
стручног усавршавања
1.Припреме за учествовање на
манифестацијама, такмичењима ,
приредбама
2.Похвала и оцена као
мотивационо средство
1.Припрема за учествовање на
изборној смотри КЗА
2.Сарадња са ФАСПЕР-ом
(студентске вежбе и пракса)
3.Критеријуми за похвале и
награде ученика
1.Учешће на ,,Дечјој олимпијади``
и смотри КЗА
2. Извештај о учешћу и
постигнутим резултатима на
такмичењима ,смотрама и
манифестацијама
3.Анализа корелације
програмских садржаја
1.Извештаји о раду на крају шк
2017/18 године.
2. Предлози за наредну школску
годину
1. Израда плана рада стручног
већа за области групе
предмета 1 за шк.2018/2019 год .
2.Израда плана стручног
усавршавања
наставника
(распореда предавања и угледних
часова)
3.Набавка наставног материјала

СВИ ЧЛАНОВИ

СВИ ЧЛАНОВИ

СВИ ЧЛАНОВИ

СВИ ЧЛАНОВИ

СВИ ЧЛАНОВИ

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Стручни актив за развојно планирање у саставу:
Председник : Снежана Бабовић Димитријевић
Наставници: Сандра Скенџић , Татјана Цакић, Дражена Јелача Јовановић, Андрија Недовић
Педагог: Ксенија Сулејмановић
Представник родитеља (предлаже га СР)
Представник локалне самоуправе
Развојни план је усвојен од стране школског одбора септембра 2014. године.
Развојни циљеви чија је реализација планирана у периоду 2014-2018 године, као и задаци у оквиру
предвиђених циљева су:
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
1.РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Усклађивање Годишњег плана са потребама и условима рада Школе
1.Задатак
Унапређење Годишњег плана рада Школе
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
1.РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Примена савремених метода, облика и наставних средстава
1. задатак : Демонстрација угледних часова и редовне наставе и примена различитих облика,
метода и техника рада у настави
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Организовање припремне настава за полагање завршног испита
1.задатак: Планирање, припремање и реализација часова припреме за полагање завршног испита у
оквиру обавезне наставе у току другог полугодишта
2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Побољшање услова за напредовање и успех ученика
1.задатак:. Развијање постојећих знања и вештина према индивидуалним могућностима ученика
као и самостално стицање додатних знања
2.задатак: Усаглашавање критеријума оцењивања ученика према ИОП-има уз праћење утврђених
стандарда, на нивоу стручних и сродних већа
3.задатак: Промовисање постигнућа ученика у наставним и ваннаставним активностима путем
школског сајта
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА:
1.РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Побољшање квалитета сарадње свих интересних група
1. задатак
Пружање помоћи и подршке ученицима при избору даљег образовања
2. задатак
Успостављање и унапређење сарадње са редовним и специјалним школама
у оквиру мобилног тима
3.задатак
Успостављање и унапређење сарадње са школама за образовање и васпитање деце са сметњама у
развоју у иностранству
4.задатак
Успостављање и унапређење сарадње са предшколским установама и са установама социјалне
заштите
5. задатак
Унапређење сарадње са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију
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6.задатак.
Успостављање и унапређење сарадње са релевантним установама локалне заједнице ради
реализације ваннаставних активности
2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Мере превенције осипања ученика
1.Задатак
Разматрање услова о могућности увођења целодневне наставе
2.Задатак
Разматрању могућности отварања Монтесори кабинета као додатни вид помоћи у учењу деце са
сметњама у развоју,
3. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Сензибилисати ученике и све запослене у школи за квалитетније међусобне
односе у циљу стварања подстицаје радне атмосфере.
1.Задатак
Подршка личном и социјалном развоју ученика
2.Задатак
Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина(конструктивно решавење проблема,
толерантно понашање, ненасилну комуникацију, солидарност, развијање другарства и сл.)
3.Задатак
Обезбедити безбедно и сигурно партиципирање свих учесника васпитно – образовног процеса.
ЕТОС
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање међусобних односа ученика, наставника и родитеља школе у
циљу ефикасније и успешније реализације образовно-васпитних циљева
1.Задатак:Реализација плана и програма сарадње са родитељима и старатељима
2. Задатак : Промовисање школе и свих актера васпитно-образовног рада
РЕСУРСИ
1.РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Повећање компетенције наставника сталним стручним усавршавањем
1. Задатак: Развијати систем стручног усавршавања и континуираног развоја наставника, стручних
сарадника и директора
2. Задатак: Побољшање материјално-техничких услова Школе – набавка школске опреме,
наставних средстава и дидактичких материјала

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
1.РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређење система руковођења , организације, управљања и обезбеђивање
квалитета и успешности рада школе
1.Задатак : Рад на усклађивању планова и програма свих органа школе.
2. Задатак : Унапређење система за праћење и вредновање квалитета рада школе.
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3.задатак: Успостављње јасне организационе структуре са дефинисаним процедурама и
носиоцима одговорности
4. Задатак : Подстицање отворености и поверења за промене и иновације у школи
5.задатак: Самовредновање Школског развојног плана, његове реализације и постигнутих ефеката
Дефинисане су активности, носиоци активности и време реализације.
Стручни актив за развојно планирање:





Систематски изучава, прати и анализира услове рада, методе и организацију рада,
опремљеност школе и друге услове за унапређивање образовно-васпитног рада;
Утврђује предлог развојног плана и предлаже Школском одбору његово усвајање;
Систематски прати извршавање развојног плана и предлаже мере за отклањање уочених
неправилности;
Обавља и друге послове ради унапређивања образовно-васпитног рада.

Радом стручног актива руководи председник кога именује Школски одбор.
Стручни актив ради у седницама које сазива и њима руководи председник,
О раду стручног актива води се записник који оверавају председник и записничар кога одређују
чланови актива.
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ПРОГРАМ РАДА ПО МЕСЕЦИМА
ВРЕМЕ

ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛА

ТЕМЕ

АВГУСТ/
СЕПТЕМБАР



израда и усвајање Годишњег
плана и програма рада
стручног актива за ШРП

ОКТОБАР/
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР



анализа активности
планираних ШРП-ом за текућу
шк.годину;
консултације са стручним
активима, ПП службом и
тимом за самовредновање ,
сарадња са тимом за ИО –рад
мобилног тима
Сумирање резултата и
састављање извештаја о раду
актива за ШРП за прво
полугодиште;
израда акционог плана у циљу
унапређења одређених
сегмената рада школе, на
основу претходних Извештаја о
самовредновању и развојног
плана
предлог нових циљева у
оквиру кључних области и
подела задужења члановима
Стручног актива за развојно
планирање за израду акциног
плана новог ШРП-а
оквирни план за израду новог
ШРП



ЈАНУАРАПРИЛ








МАЈ,
ЈУН,АВГУСТ





Сумирање резултата и
састављање извештаја о раду
актива за ШРП на крају
школске године
рад на изради новог ШРП-а
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чланови стручног актива за
ШРП , руководиоци стручних
органа школе,
председницисекција, директор
чланови стручног актива за
ШРП, руководиопци стручних
актива , тим за
самовредновање, директор,
носиоци активности,
Психолошко-педагошка
служба

чланови стручног актива за
ШРП и тима за
самовредновање,руководиопци
стручних актива , директор,
носиоци активности,
Психолошко-педагошка
служба

чланови стручног актива за
ШРП, директор, Председник
савета родитеља, одељенске
старешине и стручни
сарадници.
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V.7

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Чланови Стручног актива су:
-

Данијела Ђукић - руководилац,

-

Данијела Николић

-

Маја Недовић,

-

Марија Радивојевић Ћирић

-

Татјана Димитријевић

-

Вера Корићанац-Ђогатовић

-

Бојана Јеврић

-

Марина Спарић

-

Ивана Стајчић

Руководилац

Стручног за развој школског програма за школску 2017/2018.годину - Данијела

Ђукић
Стручни актив за развој школског програма, у оквиру и поред послова из опште надлежности
стручних органа обавља посебно следеће послове:
Надлежности Стручног актива за развој школског програма су:








обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и
доношењу професионалних одлука;
процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих
и посебних стандарда знања;
учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и
властите процене своје образовне праксе;
утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа
могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и
потребе;
прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;
обавља и друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског одбора.

Остале обавезе чланова овог стручног актива састоје се у:





планирању активности реализације развоја школског програма ученика и наставника и
сарадње са породицом и јединицом локалне самоуправе;
сарадња са стручним сарадницима;
активном учешћу у раду осталих стручних органа;
праћењу развоја и напредовања уценика у остваривању задатака образовања;

План рада по месецима
VIII- IX

Израда анекса на школски програм а по упутствима МПНТХ по
питању измена везаних за предмете Тенничко и информатика (
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који из изборног прелази у обавезне предмете) за ученике петих
разреда као и по питању покренутог пројекта од стране МП „
Покренимо нашу децу―
Консултације приликом израде годишњих планова са
наставницима
Праћење потреба и могућности локалне заједнице као и
конкретних услова рада школе
Усвајање годишњег програма актива
Подела задужења међу члановима
IX-VIII

Корекције и допуне школског програма за наредне четири
године(пројеката)школе којима школа пружа могућност да
ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе и
потребе
Утврђивање посебних програма садржаја и активности
Разматрање реализације школског програма по разредима
Анализа реализације школског програма I и II циклуса
Анализа реализације оперативних наставних планова и
програма
Процена и вредновање резултата у односу на дефинисане
циљеве и задатке општих и посебних стандарда знања
Усвајање годишнег извештаја о раду актива
Разматрање законских захтева у изради планова и програма за
наредну школску годину

X,V
I,VI

VIII

V.8

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Циљ инклузивног образовања је уклањање свих видова баријера и дискриминације који би се
односили на пол, националну припадност, способности, здравствено стање ученика и пружање
додатне подршке детету, родитељима и наставницима како би се остварили максимални
потенцијали ученика.
Чланови Стручног тима за инклузивно образовање су: К. Сулејмановић, Т.Нинковић, С. Скенџић,
Д. Ђукић, Т.Цакић, Д.Алексић, - руководилац тима.

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАТОРИ



Усвајање годишњег плана рада
СТ за ИО

Август

Д.Алексић
Чланови СТ за ИО



Предавање за родитеље,
старатеље, наставнике и
васпитаче ученика првих
разреда на тему ―Израда и
примена ИОП-а―.

Септембар

Д.Алексић



Праћење и учествовање у изради
Педагошких профила за све
ученике школе и ревизија по

Септембар и
октобар 2017., по
потреби и током

Родитељи
Одељенске старешине
К. Сулејмановић
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потреби у току школске године.

школске године.



Праћење напредовања ученика
који се образују по ИОП-у.

Током школске
године

Одељенске старешине
Д.Алексић
К. Сулејмановић
Чланови тимова за израду
ИОП-а.



Сарадња са одељенским
старешинама чији ученици се
образују по ИОП-у и чији
ученици показују одређене
тешкоће у учењу и раду.

Током школске
године

Д. Алексић
Чланови СТ за ИО



Прикупљање документације
ученика који се образују по
ИОП-у (сарадња са ЦСР).

Током школске
године

Одељенске старешине
Чланови тима по потреби



Сарадња, разговори,
консултације са родитељима
ученика који се образују по
ИОП-у и који ће бити
образовани по ИОП-у од
школске 2017/2018. године.

Током школске
године

Наставници
Педагог
Психолог



Израда ИОП-а за ученике који
ће се образовати по њему.

Током школске
године

Чланови тима за израду
ИОП-а.



Анализа обухваћених ученика
на седницама Одењенских већа.

Током школске
године

Д. Алексић
К.Сулејмановић
Наставници



Евалуација ИОП-а и ревидирање
циљева и плана активности.

Током школске
године

Чланови тима за израду
ИОП-а.



Сарадња са другим основним
школама, организација
заједничких часова, посете и
заједничке ваннаставне
активности, активности
Мобилног тима школе.

Током школске
године

Чланови МТ
К.Сулејмановић
Д. Алексић
Чланови СТ за ИО
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Извештај о евлуацијама
спроведеном инклузивном
образовању на седници
Педагошког колегијума.

Током школске
године

Д. Алексић
К.Сулејмановић



Завршна евалуација спроведеног
програма и израда извештаја за
Стручна тела.

Јун 2017.

Д. Алексић
К.Сулејмановић
Чланови СТ за ИО



Предлог активности за наредну
школску годину.

Јун 2017.

Чланови СТ за ИО

V.9
ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И СПРОВОЂЕЊЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ И
САМОВРЕДНОВАЊЕ
Чланови Тима су: Снежана Бабовић Димитријевић,СандраСкенџић, Данијела Ђукић, Дијана
Алексић, Ирена Селич, и представник родитеља
Руководилац – Ксенија Сулејмановић,педагог
Циљ рада овог тима јесте вредновање сопствене праксе и рада полазећи од анализе шта је и како је
урађено, а све у сврху унапређивања рада школе.
Рад овог тима обухватиће следеће активности предвиђене годишњим планом рада тима:
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОСИОЦИ
ПОСЛА/САРАДНИЦИ

( планирани дневни ред)
1. Разматрање и усвајање

Чланови тима и стручног

годишњег плана рада тима

Август/Септембар

2.Избор кључне области за

године

2017

актива за ШРП

самовредновање у школској
2017-2018 год.

1. Разматрање активности

Чланови тима и стручног

планираних ШРП-ом за текућу

актива за ШРП

шк.год.

Октобар/новембар

3. Израда акционог плана

године

самовредновања одабране
кључне области и подела
задужења у току процеса
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самовредновања
1.Спровођење самовредновања-

Децембар 2017 - мај 2018.

израда инструмената,

године

Чланови тима

прикупљање доказа и анализа
података
2.Сумирање резултата у циљу
унапређења одређених
сегмената рада школе, на основу
претходних Извештаја о
самовредновању и школског
развојног плана и рад на
припреми новог ШРП-а
1. Израда Извештаја о

Мај - јун 2018. Године

Руководилац тима

спроведеном самовредновању и
упознавање чланова
Наставничког већа, Савета
родитеља и ШО са резултатима
самовредновања
Чланови тима и стручног
актива за ШРП
Јун/август 2018. Год.

V.10
ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
Чланови тима:наставници у продуженом боравку Татјана Димитријевић, Данилка Јојкић
Даниловић, Андрија Недовић, Весна Ракоњац, Јелена Раковић, и представник родитеља.
На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
у образовно-васпитним установама, које је донело Министарство просвете, направљен је Програм
заштите ученика у нашој школи којим се планирају превентивне и интервентне активности у
циљу обезбеђења заштите ученика. У складу са основним принципима и циљевима Посебног
протокола, поштујући специфичности свога рада и окружења у коме постоји,Школа је начинила
програм заштите својих ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
Реализатори програма су чланови школског тима за заштиту од насиља али и сви други запослени
у школи.
Програм заштите ученика од насиља за школску 2017/2018. годину
Превеција
садржај активности

начин реализације
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Упознавање са Програмом заштите
деце од
дискриминације,насиља,злостављања
и занемаривања за школску
2016/2017.год.
-Подела задужења члановима тима
Упознавање ученика са кодексом
понашања у школи
-Израда правила понашања у
учионици-радионица
-Спортски дан посвећен безбедном и
сигурном окружењу
-Заједничка радионица "Школе без
насиља"и Вршњачког тима
-Састанак тима
-Анализа рада тима на крају првог
полугодишта
-Месец лепих порука
-Сарадња са институцијама
-Састанак тима
- Безбедно окружење у школи
-Дечја права-радионица
-Анализа рада тима на крају школске
године
Интервенције
1. Формирање тима за
заштиту ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања

Савет родитеља,наставници,ученици

септембар

Одељенске старешине

октобар

Чланови
тима,наставници,ученици,Вршњачки
тим и "Школа без насиља꜠

У току године

Чланови тима,наставници

У току године

Ученици,наставници у продуженом
боравку,чланови тима

У току године

Чланови
тима,наставници
продуженом боравку
Чланови тима

У току године

у

На крају школске
године

Одређивање чланова тима
и подела улога и
одговорности

Директор

Август

2.Праћење и
евидентирање врста и
учесталости насиља у
нашој школи

Постављање сандучића
поверења

Чланови тима

Октобар

3.Спровођење
стратегија и процедура

процена нивоа ризика,

Чланови тима

Током године

заустављање насиља,
заштитне мере,
информисање
надлежних служби,
праћење ефеката
предузетих мера
пружање примерене
помоћи злостављаном
детету
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4. Саветодавни рад

Саветодавни рад са
ученицима који се обрате
за помоћ и савет

Стручни сарадници

радионице о насиљуоблици насиља,решавање
сукоба,препознавање и
решавање наведеног

Одељенске
старешине,тим за
НЗЗ

израда одељенских
паноа,плаката,презентација

Ученици,Тим за
НЗЗ,вршњачки тим

Током године

заједничке позитивне
одељенске акције
саветодавни рад педагога и
психолога у суочавању
родитеља, пружању
помоћи и подршке. Вођење
разговора са родитељима
дотичне деце, уз
способност предвиђања
реакције и емпатије за
родитеље насилника и
жртви.

V.11

Стручни сарадници

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Педагошки колегијум је стручно тело које разматра питања и заузима ставове у вези са пословима
директора школе из области:
- Осигурања квалитета и унапређивања образовно-васпитног рада;
- Остваривање развојног плана школе;
- Организације педагошко-инструктивног увида и надзора и предузимање мера за
унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;
- Планирања стручног усавршавања запослених.
- Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.
- Педагошки колегијум ради у седницама. Седнице сазива директор школе.
СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР
-

Планирање стручног усавршавања наставника, стручних сарадника на основу Каталога
завода за унапређивање образовања и васпитања за школску 2017/18. годину;индивидуалних
интересовања

-

Разматрање могућности организовања наставе у природи;излета,безбедност ученика
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-

Сарадња са Удружењима,установама и институцијама и другим потенцијалним сарадницима
у циљу осмишљавања и реализације пројеката , унапређења наставе и рада школе.
Предметна настава у 5 разреду- адаптација ученика и анализа стања
Организовање пријема првака,адаптација ученика и потребни видови подршке
Разматрање и усвајање предложених ИОП-а;
Сарадња са локалном заједницом кроз планиране активности.
Организовање педагошког увида и надзора рада наставника и стручних сараданика.
Обележавање Дечје недеље
Припрема за организацију поводом међународног дана особа са инвалидитетом
Текућа питања
НОВЕМБАР

-

Предлози за унапређивање рада наставника, стручних сарадника и сарадника у настави;
Анализа рада тима за безбедност и заштиту од насиља
Активности поводом организације Нове године
Текућа питања
ДЕЦЕМБАР-ЈАНУАР

-

Анализа остварених резултата и стандарда постигнућа у настави у току првог полугодишта
Анализаостваривања задатака предвиђених Школским развојним планом,
припремапредлози за израду новог ШРП,активности тима за самовредновање,
реализација задатака предвиђеним Годишњим планом рада школе
Активности поводом прославе школске славе
Активности СТИО-е
Текућа питања

-

ФЕБРУАР
-

Анализа успеха, владања и реализације наставног плана и програманакрају
првог полугодишта
Реализација ГПРШ
Мере за унапређење образовно-васпитног рада у другом полугодишту
Анализа увида у педагошку документацију
Извештај о стручном усавршавању запослених
Анализа рада Тима за самовредновање
Упис првака
Текућа питања

-

МАРТ-АПРИЛ
-

Професионална орјентација,припремна настава, припрема и организација пробног завршног
испита

-

Анализа стручних питања и квалитета образовно-васпитног рада;
Анализа рада наставника и стручних сарадника који се налазе на стажирању у школи;
менторски рад
Организовање педагошког увида и надзора рада наставника и стручних сараданика
Извештај о активностима тима за безбедност и заштиту од насиља
Учешће на такмичењима и смотри за ученике са сметњама у развоју
Договор о активностима око организације Дечје олимпијаде
Текућа питања

-
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МАЈ
-

Припреме и активности за ученике 8.разреда , организација Завршног испита

-

Припреме за организацију Дечје олимпијаде

-

Текућа питања
ЈУН

-

Анализа остварености планираних задатака Развојног плана школе;разматрање новог ШРП
Анализа извештаја тима за самовредновање
Извештај о остварености задатака и активности на осигурању квалитета и унапређивању
образовно-васпитног рада у оквиру обавезне наставе;
Извештај о остварености задатака и активности на осигурању квалитета и унапређивању
образовно-васпитног рада у оквиру ваннаставних активности;
Извештај о педагошком увиду и надзору рада наставника, стручних сарадника и сарадника у
настави;
Извештај о реализованом стручном усавршавању и анализа резултата примене стечених
знања и вештине.
Текућа питања
АВГУСТ

-

V.12

Извештај о раду Педагошког колегијума у школској 2017./2018. години
Усвајање плана рада за шк.2017/2018 годину
Избор записничара
Анализа реализације плана СТИO-e и планови за нову школску годину
Договор о организацији рада
Нацрт плана за пружање подршке у наредној школској години
Планирање задатака и активности на осигурању квалитета и унапређивању образовноваспитног рада у оквиру обавезне наставе;
Планирање задатака и активности на осигурању квалитета и унапређивању образовноваспитног рада у оквиру ваннаставних активности;
Текућа питања

ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА

Циљеви и задаци школског психолога усмерени су ка остваривању циљева и задатака
основног
образовања и васпитања. Психолог се укључује у образовно-васпитни процес са задатком да
организовано прати и унапређује рад у школи у складу са могућностима ученика, потребама
друштва и степеном развитка психолошко-педагошких наука. Задаци школског психолога су :








Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада,
Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика,
Подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција и њиховог
професионалног развоја,
Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера
које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада
установе,
Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда
постигнућа ученика и предлагање мера за унапређивање,
Подршка отворености установе према педагошким иновацијама,
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Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама
родитеља, односно старатеља,
Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним
организацијама од значаја за установу,
Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.



САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

1.

ПОСРЕДАН ИЛИ
НЕПОСРЕДАН РАД

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

 Израда Годишњег плана
рада психолога.

НЕПОСРЕДАН РАД

АВГУСТ

 Израда месечних планова
рада психолога.

НЕПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

 Израда Годишњег плана
рада СТ за ИО.

НЕПОСРЕДАН РАД

АВГУСТ

ПОСРЕДАН РАД

АВГУСТ, СЕПТЕМБАР

ПОСРЕДАН РАД

СЕПТЕМБАР-ЈУН

ПОСРЕДАН РАД

СЕПТЕМБАР-ЈУН

 Учествовање у припреми
концепције Годишњег
плана рада школе.
 Ангажовање у уносу
података и ажурирању
информационог система
„Доситеј―
 Ангажовање у припреми и
изради планова и
програма: Тим за
професионалну
оријентацију ученика и
Тим за организацију и
спровођење развојног
плана и самовредновање.

 Учешће у организацији
психолошког педагошког
рада школе
(распоређивање уписаних
ПОСРЕДАН РАД
АВГУСТ, СЕПТЕМБАР
ученика у одељења и
групе, примена пед.псих.
ТОКОМ ГОДИНЕ
принципа при изради
распореда часова, подела
разредних старешинстава,
избор уџбеника и
дидактичког материјала).
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
 Праћење и вредновање
рада школе (праћење
реализације наставе и
ваннаставних актицности,
прилагођавања нових

ПОСРЕДАН РАД
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ученика, усклађености
програмских захтева са
индивидуалним
могућностима ученика,
мотивација и
оптерећености ученика,
ефикасност нових облика
рад.)
 Праћење и вредновање
примене индивидуално
образовних планова за
ученике.
 Учешће у процесу
самовредновање и
вредновања рада школе.
3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
 Пружање помоћи
наставницима у
упознавању, подстицању и
прећењу компонената
развоја личности ученика.
 Пружање помоћи
наставницима у
подстицању оптималног
развоја ученика на основу
утврђених индивидуалних
карактеристика.
 Пружаље подршке
наставницима у
упознавању са
психолошким
принципима успешног
учења и мотивације за рад,
социјалних интеракција и
групне динамике.
 Сарадња са наставницима
у тимској изради
педагошких профила
ученика и изради ИОП-а.
 Сарадња са наставницима
у процесу развоја
професионалне каријере
ученика.
 Сарадња са наставницима
у побољшању односа са
родитељима и
старатељима.
 Указивање на узроке
поремећаја
интерперсоналних односа
у одељенским заједницама
и предлагање мера за

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

ПОСРЕДАН РАД

СЕПТЕМБАР-ЈУН

НЕПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

НЕПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

НЕПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ
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њихово превазилажење.
 Анализа часова којима је
присуствовао психолог
ради сагледавања
прилагођености програма
разввојном узрасту
ученика, атмосфери у
одељењу и мотивацији за
рад.
 Сарадња са наставницима,
сарадницима и
директором школе кроз
координирање Школским
тимом у програму „Школа
без насиља―.
 Предавање за наставнике
и стручне сараднике по
Плану стручног
усавршавања наставника и
стручних сарадника.
4. РАД СА УЧЕНИЦИМА
 Пријем новоуписаних
ученика, праћење
адаптације.
 Праћење успеха и
напредовања ученика у
настави и ваннаставним
активностима и
подстицање развоја
ученика.
 Испитивање
интелектуалне, социјалне
и емоционалне зрелости
ученика (ученици првог и
осмо разред и ученици
осалих разреда по
потреби).
 Саветодавноинструктивни рад са
ученицима са тешкоћама у
учењу, емоционалном
развоју, сазревању и
социјалном
функционисању, са
породичним проблемима
и проблемима у
понашању.
 Праћење и подршка
ученицима који се
образују по ИОП-у.
 Активности на
професионалном

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

НЕПОСРЕДАН РАД

МАРТ

НЕПОСРЕДАН РАД

СЕПТЕМБАР И ПО ПОТРЕБИ
ТОКОМ ГОДИНЕ

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

НЕПОСРЕДАН РАД

НОВЕМБАР-МАЈ И ПО
ПОТРЕБИ ТОКОМ ГОДИНЕ

НЕПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

НЕПОСРЕДАН РАД

СЕПТЕМБАР-МАЈ
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усмеравању ученика.
 Праћење и подстицање
психолошке климе у
разредима, прилагођавање
на школску средину,
превенција различитих
видова проблематичног
понашања.
 Предавање, психолошка
радионица или друге
активности из области
педагошке, развојне,
социјалне психологије и
менталне хигјене.

НЕПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

НЕПОСРЕДАН РАД

НОВЕМБАР

 Откривање узрока
НЕПОСРЕДАН РАД
поремећаја понашања
појединих ученика или
група и предузимање
одговарајућих мера
5. РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА
 Узимање анамнестичних
података приликом уписа
детета и информисање о
претходном току развоја
детета, упознавање са
организацијом рада школе
и одељења у које се дете
уписује.
 Упознавање родитеља са
психолошким
карактеристикама деце и
пружање саветодавне
помоћи у усмеравању
њиховог развоја.
 Индивидуални или
групни родитељски
састанак и упознавање
родитеља ученика осмог
разреда са могућностима
даљег образовања њихове
деце.
 Скале процене са
родитељима ученика
првог и осмог разреда (по
потреби и ученика осталих
разреда).
 Индивидуално или групно
саветовање родитеља деце
код које постоји проблем у
понашању или учењу на
који се може деловати, или
код поремећених

ТОКОМ ГОДИНЕ

НЕПОСРЕДАН РАД

СЕПТЕМБАР-ЈУН

НЕПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

НЕПОСРЕДАН РАД

МАРТ, АПРИЛ

НЕПОСРЕДАН РАД

ОКТОБАР-МАЈ

НЕПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ
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породичних односа.
 Сарадња са
родитељиама/старатељим
а током израде и ревизије
педагошког профила, и
током израде, примене и
вредновања ИОП-а.

ПОСРЕДАН РАД

СЕПТЕМБАР-ЈУН

 Упознавање, консултације,
сарадња и предавање за
НЕПОСРЕДАН РАД
СЕПТЕМБАР
родитеље, старатеље,
васпитаче ученика првих
разреда на тему „Израда и
примена ИОП-а―
6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ , СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТИМА И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
 Сарадња са директором,
стручним сарадницима,
ПОСРЕДАН РАД
АВГУСТ, СЕПТЕМБАР
Стручним тимом школе
око расподеле одељења и
одељенских старешинства.
 Учествовање у
организованим облицима
размене и искуства и
сарадње школских
педагога и психолога.
 Заједничке активности
директора школе и
стручних сарадника ради
унапређивања образовноваспитног рада и
решавања актуелни
проблема у школи.
 Сарадња са педагошким
асистентима и пратиоцима
детета ради пружања
подршке ученицима.

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

 Извештавање о
резултатима обављених
ПОСРЕДАН РАД
анализа , прегледа,
испитивања образовне
праксе и специфичних
проблема у школи. .
7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА ШКОЛЕ
 Учествовање у раду
стручних органа школе
(Наставничко веће,
Одељенска већа).
 Руковођење Стручним
тимом за инклузивно
образовање и ШТ за
програм ШБН.

ТОКОМ ГОДИНЕ

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

НЕПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

 Учествовање у раду
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школских тимова (Тим за
професионалну
ПОСРЕДАН РАД
ТОКОМ ГОДИНЕ
оријентацију ученика, Тим
за организацију и
спровођење развојног
плана и самовредновање,
ШТ за програм ШБН.)
8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Припремање,
ПОСРЕДАН РАД
консултације и договарање
ТОКОМ ГОДИНЕ
са стручним
институцијама и
удружењима о
заједничким задацима у
школи и ван ње.
 Учествовање у
истраживањима других
школа, научних и
просветних институција
по потреби.
 Сарадња са образовним,
здравственим и
социјалним институцијама
и другим установама које
доприносе
остваривању циља и
задатака образовноваспитног рада
 Сарадња са
Интерресорним
комисијима.
9.

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

ПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 Вођење документације о
свом раду: план и програм
рада (годишњи, месечни),
дневник рада психолога,
вођење портфолија
запосленог.
 Ученички досије и вођење
документације о сарадњи
са ученицима,
наставницима и
родитељима и израда
извештаја.
 Припремање и планирање
рада са ученицима,
наставницима и
родитељима, анализа и
саопштења, праћење
стручне литературе,

НЕПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

НЕПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ

НЕПОСРЕДАН РАД

ТОКОМ ГОДИНЕ
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посете часовима и
предавањима, увођење
иновација у образовно
васпитне процесе,
проучавање стручне
литературе.

V.13

ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА

ЦИЉ:
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке доприносити
остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и
принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања и
васпитања, као и посебним законима.
ЗАДАЦИ:
1. Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање образовноваспитног рада
2. Праћење и подстицање целовитог развоја ученика
3. Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању образовно-васпитног
рада
4. Пружање подршке родитељима, старатељима на јачању њихових васпитних компетенција
и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и
образовање.
5. Учешће у праћењу и вредновању образовно- васпитног рада
6. Сарадња са институцијама, локалном самоуправом и стручним организацијама од значаја
за рада установе
7. Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и
праксе
I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АВГУСТСЕПТЕМБАР

АВГУСТ
ТОКОМ ГОДИНЕ

СЕПТЕМБАР

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

САРАДНИЦИ /
НАЧИНИ
ОСТВАРИВАЊА

Учествовање у припреми: ГПРШ-а за 2017-2018, плана рада тима за
ИО ; годишњег плана рада стручног актива за развојно
планирање , годишњег плана рада тима за самовредновање,
годишњег плана рада ШО и учешће у изради новог ШРП-а;
унос података и ажурирање информационог система „Доситеј―.

Тимски рад,
анализе

Израда годишњег плана рада педагога
Евиденција предатих год.планова рада наставника

Програмске
основе

Израда месечних планова рада педагога
Евиденција и вођење електронске архиве предатих месечних
планова рада наставника
Учешће у припреми инвидуалних образовних планова рада
ученика
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родитељи/старате
љи,
тимски рад,
анализе
СЕПТЕМБАР

Учешће у избору и конципирању ваннаставних активности

ЈУН-АВГУСТ

Учешће у формирању одељења, избору и предлозима одељенских
старешинстава

Директор,
руководилац
стручног тима,
стручни
сарадници,
консултативни
рад

АВГУСТСЕПТЕМБАР

Пружање помоћи наставницима у изради планова осталих облика
рада

Саветодавноконсултативни
рад

ТОКОМ ГОДИНЕ

Спровођење анализа и истраживања у циљу испитивања потреба
ученика и родитеља и унапређивања образовно- васпитног рада

Анализа,
анкетирање,
припрема
инструмената

Тимски рад

II Праћење и вредновање образовно- васпитног рада
ТОКОМ
ГОДИНЕ

Систематско праћење и вредновање наставног процеса и
напредовања ученика (праћење реализације наставе,
прилагођавања нових ученика, усклађености програм. захтева са
индив. могућностима ученика, оптерећености уч.)

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Учешће у праћењу и вредновању индивидуалних образовних
планова

Чланови стручног
тима за
инклузивно
образовање, и
тимова за
пружање додатне
подршке, анализе
и евалуације

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Учешће у раду комисије за проверу савладаности програма увођења
у посао наставника, стручног сарадника

Приправници,
ментори, консулт.
рад

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Праћење анализе успеха и дисциплине ученика и предлагање мера
за њихово побољшање

Наставници ,
чланови стручног
тима, и тимова за
пружање додатне
подршке, конс.
рад

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Вредновање и самовредновање кључних области рада школе

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Праћење вођења евиденције о образовно- васпитном раду и остале
педагошке документације( дневника образовно-васпитног рада,
месечних планова рада наставника и стр. сарадника, записника
стручних органа школе) упућивање на коришћење педагошке
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литературе
III Рад са наставницима
АВГУСТ –
ТОКОМ ГОДИНЕ
ПО ПОТРЕБИ

Пружање помоћи наставницима на конкретизивању циљева и
задатака образовно-васпитног рада и учествовање у утврђивању
образовних захтева за поједине ученике ( ИОП-а ученика)

Одељенске
старешине/Консул
тативни рад

ТОКОМ ГОДИНЕ

Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању
квалитета наставе коришћењем савремених метода и облика
рада и праћењем стручне литературе

Наставници/
Посете часовима,
разговори, анализе

СЕПТЕМБАР-ЈУН

Анализирање реализације часова редовне наставе и давање
предлога за њихово унапређење , учешће у раду комисије за
проверу савладаности програма за самостално извођење о-в рада

Наставници/
Посете часовима,
разговори, анализе

Упознавање одељенских старешина са релевантним
карактеристикама нових ученика

Психолог, разговор

ТОКОМ ГОДИНЕ

Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми
сарадње са породицом

Психолог, консулт.
Рад

ТОКОМ ГОДИНЕ

Пружање помоћи наставницима у припреми огледних и угледних
часова

СЕПТЕМБАР

МАРТ

Предавање за наставнике и стручне сараднике у оквиру плана
стручног усавршавања наставника и стручних сарадника

Наставници

/

IV Рад са ученицима
ТОКОМ ГОДИНЕ

Праћење адаптације, успеха и напредовања ученика у наст. и
ваннастав. активностима (праћење материјалних и друштвених
услова живота, подстицање развоја)

ТОКОМ ГОДИНЕ

Индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима који
имају проблеме у учењу и понашању (идентиф. и рад на
отклањању педагошких узрока проблема)

Саветодавни рад

ТОКОМ ГОДИНЕ

Рад са ОЗ (усмеравање ученика за осмишљено коришћење
слободног времена и самост. учење)

Одељ. старешине,
разговори

ТОКОМ ГОДИНЕ

Учешће у активностима у циљу смањивања насиља и
конструктивног решавања конфликата-предлагање мера

Сарадници на
пројекту ШБН,
чланови тима за
заштиту ученика
од насиља,
дискриминације,
злостављања и
занемаривања/
тимски рад

СЕПТЕМБАР И
ТОКОМ ГОДИНЕ
ПО ПОТРЕБИ

Учешће у изради ИОП-а за ученике
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ТОКОМ ГОДИНЕ

Учешће у појачаном васпитном раду за ученике који врше
повреду правила понашања у школи

Стр.сарадници,
саветодавни рад

V Рад са родитељима
СЕПТЕМБАР,
АПРИЛ,МАЈ,ЈУН

Узимање анамнезе при упису детета и информисање о
претходном току развоја детета, упознавање са организацијом
рада школе односно групе или одељења у које се дете уписује

Чланови стр.тима,
разговори,
прикупљање
података и
документације

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Саветодавни рад са родитељима у циљу пружања помоћи у
васпитном раду са децом ( оспособљавање родитеља за
решавање проблема који се односе на учење, понашање...)

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Учешће на општим родитељским састанцима , састанцима тима
за пружење додатне подршке и сарадња са саветом родитеља у
циљу информисања родитеља по питањима која су тема
разматрања

Директор,
психолог

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Упознавање родитеља са важећим законима, конвенцијама и
протоколима о заштити ученика од занемаривања и
злостављања

Психолог

Саветодавни
разговори

VI Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем
ученика
ТОКОМ
ГОДИНЕ

Сарадња са директором и стручним сарадницима на унапређењу
постојеће образовно-васпитне праксе и предлагање мера за
унапређење

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Сарадња на координисању рада стручних органа и тимова и
редовна размена информација

Састанци, тимски
рад, консултације
Руководиоци
тимова,тимски
рад

ЈУН-АВГУСТ

Сарадња са директором и стручним сарадницима на формирању
одељења и расподели одељенских старешинстава

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком
планирању активности, изради стратешких докумената
установе, анализа и извештаја о раду школе

Директор, стр.
сарадници

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Рад на проналажењу најефикаснијих начина вођења педагошке
документације

Директор, стр.
сарадници

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Сарадња са педагошким асистентима/ пратиоцима ученика

Директор,
чланови стр. тима,
анализа

Наставници

VII Рад у стручним органима и тимовима
ТОКОМ
ГОДИНЕ

Учешће у раду наставничког већа, одељенских већа ( саопштења,
информисање о резултатима обављених анализа, прегледа,
истраживања )

/

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Учешће у раду тимова , актива ( стручног тима за инклузивно
образовање, стручног актива за развојно планирање, пројекта

Чланови тимова,
састанци, тимски
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ШБН...)

рад, консултације

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа
установе

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Руковођење тимом за самовредновање

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Руковођење радом ШО

АПРИЛ-ЈУН

Директор
/
Директор,
секретар,
чланови ШО

Учешће у раду школске комисије за спровођење завршног испита

Директор и
остали чланови
школске комисије

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

ТОКОМ ГОДИНЕ

Одржавање сарадње са образовним, здравственим,
социјалним и стручним установама (основним
школама, Средњом занатском школом, Центрима за
соц. рад, интерресорним комисијама, Домом „Дринка
Павловић―, Домом Сремчица, Домовима здравља,
Факултетом
за
специјалну
едукацију
и
рехабилитацију, Друштвом за помоћ МНРО општине
Савски венац и Стари град, Градском општином
Савски венац и Центром за заштиту одојчади, деце и
омл. – Звечанска.)

Директор,
чланови стр.
тима, писмена и
усмена
комуникација

IX Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
ТОКОМ
ГОДИНЕ

Вођење евиденције о реализацији свих подручја рада педагога
(на девном, месечном и годишњем нивоу)

ТОКОМ
ГОДИНЕ

1. Припрема за послове предвиђене оперативним плановима
рада педагога
2. Израда, припрема и чување посебних протокола за праћење
наставе , инструмената за испитивање
3. Прикупљање података о ученицима и чување материјала који
садрже личне податке
4. Рад на промоцији школе учешћем у припреми материјала за
школски сајт ( континуирано ажурирање сајта школе)

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Праћење акредитованих програма стручног усавршавања,
стручне литературе, похађање семинара, индивид.рад на
стр.усавршавању, сарадња са другим педагозима и стр.
сарадницима

ТОКОМ
ГОДИНЕ

Учешће у организованим облицима сарадње стручних
сарадника (активи, секције , сусрети педагога…)
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V.14

ПЛАН РАДА ЛОГОПЕДА

ЦИЉ
Циљ терапије коју спроводи логопед је унапређење свих аспеката комуникације код деце са
говорним и / или језичким поремећајима, поштујући специфичности и снаге сваког детета.
Поремећај говора се односи на проблем са производњом звукова, док се језички поремећај односи
на тешкоће разумевања или састављања речи у сврху комуникације.

ЗАДАЦИ НЕПОСРЕДНОГ РАДА ЛОГОПЕДА СА ДЕЦОМ У НАШОЈ ШКОЛИ СУ РАД НА:
-производњи звука
- стимулацији говорно-језичког развоја
-разумевању говора,
- изражавању,
-корекција поремећене функције читања и писања ученика,
-социјалној употреби језика
-развоју способности и вештина планирања и организовање рада;
-развоју способности вољног управљања пажњом, регулисања темпа рада и усклађивања властитог
рада са радом групе;
- формирању вештина самоконтроле;
- развоју комуникацијских вештина и њихова примена у учењу;
- повећању мотивације и савладавање тешкоћа у учењу;
- развоју рефлексије у процесу учења;
- обликовању позитивног «ја-концепта».
Третман треба да буде примењиван и реализован кроз практична искуства у животу детета, треба
да подстакне спонтану комуникацију. Било које комуникацијске вештине научене током
логопедског третмана треба да буду генерализоване и зато је потребно да се програм примењује
на различитим местима са различитим људима.
Поред корекције и употребе говора, терапија може да садржи знаковни језик и употребу симболаслика.
Сам логопедски третман спроводи се индивидуално. Понекад се може радити и са групом деце
сличних поремећаја уколико тај начин рада стимулише дете и одговара му.

Поред непосредног рада задаци логопеда-индивидуалног наставника се реализују и кроз друге
области које су приказане у табели.
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ОБЛАСТИ РАДА
ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ,
ОДНОСНО ВАСПИТНО –
ОБРАЗОВНОГ РАДА

САДРЖАЈИ РАДА
-учествовање у изради планских докумената установе,
-припремање годишњег програма рада и месечних планова
рада логопеда,
-учествовање у припреми индивидуалног образовног плана
за децу, односно ученике,

РАД СА НАСТАВНИЦИМА

-пружање помоћи и подршке наставницима у раду са
децом, који имају тешкоће на неком од нивоа вербалне и
невербалне комуникације,
-пружање помоћи и подршке наставницима у
индивидуализацији васпитно-образовног рада, односно
наставе,
-сарадња наставницима при изради дидактичког материјала,

РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО
УЧЕНИЦИМА
индивидуални или групни облик
рада

-прикупљање и обрада података о деци у сарадњи са
родитељима, наставницима
- програм опсервације деце са проблемима у комуникацији,
-утврђивање говорно-језичног статуса: преглед стања
говорних органа, фонација, глас, артикулација, субговорних
структура језика, сензорике, схватања и употреба писаних
симбола, разумевање језика,проблеми са храњењемжвакање,гутање,
- планирање третмана,
-рад на побољшању комуникацијских вештина ученика
-рад са децом која изузетно тешко савлађују процес читања,
писања и рачунања, која због субјективних
неурофизиолошких, аудиовизуелних, перцептивних,
визуелних и емоционалних сметњи не одговарају захтевима
наставе и поред посебног ангажовања наставника и
породице,
-рад са ученицима који на часовима доживљавају
емоционално-физиолошке блокаде, страх од говора, говорну
несигурност или немогућност језичке интерпретације под
специфичним говорним околностима,
-рад са ученицима који не чују добро и код којих услед мање
уочљивог губитка слуха постоје сметње у праћењу наставе, у
вербалној комуникацији, развоју апстрактних језичких
појмова и општем успеху,
-припремање текстова, речи, сликовног, сензо-моторног и
дидактичког материјала,ЦД-а
- израда индивидуалних листића за рад са ученицима
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РАД СА РОДИТЕЉИМА,
СТАРАТЕЉИМА,
ВАСПИТАЧИМА

- помоћ у састављању и у савладавању прилагођених
програма,
- послови и задаци који нису предвиђени, а потребно их је
извршавати за добробит деце
-упознавање родитеља, односно старатеља о раду логопеда са
децом, односно ученицима на објективан и њима разумљив и
примерен начин уз уважавање културолошких, образовних и
других специфичности родитеља, односно старатеља,
-пружање подршке родитељима у препознавању и
разумевању говорно-језичких проблема деце, односно
ученика,
-оснаживање родитеља, односно старатеља у области развоја
говорно-језичких способности деце, односно ученика,
-информисање родитеља о напредовању ученика на
третману,
-сарадња са родитељима и подстицање истих на учествовање
у изради индивидуалног образовног плана

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

-рад и радне задатке логопед остварује и изводи
индивидуално, у стручним тимовима и у сарадњи са
стручним сарадницима и пратиоцем ученика,
-сарадња са директором и стручним сарадницима на
припреми извештаја, планова, програма, пројеката,
распореда рада и слично,
-сарадња са директором, стручним сарадницима и
пратиоцем ученика на координацији активности у пружању
подршке ученицима,
-сарадња са директором, стручним сарадницима на
истраживању и решавању специфичних проблема и потреба
установе

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА
И ТИМОВИМА

-учествовање у раду Стручног већa за области предметавештина
- учествовање у раду педагошког колегијума
-рад у Мобилном тиму
- учествовање у раду Стручног актива за развојно планирање
-сарадња и размењивање информација са стручним
сарадницима (психолог, педагог) и учествовање у
унапређивању образовне праксе,
-информисање стручних органа о праћењу постигнућа
ученика из домена рада логопеда
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-предавања на тему говорно-комуникацијских проблема

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

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ,
ПРИПРЕМА ЗА РАД И
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

-сарадња са другим образовним, здравственим, социјалним
установама (школама, домовима здравља, специјализованим
здравственим установама, општином, министарством и др.)
значајним за остваривање циљева образовно-васпитног рада,
-сарадња са локалном самоуправом и широм друштвеном
средином ради остваривања циљева образовно-васпитног
рада и добробити ученика.

- вођење дневник рада логопеда
-вођење евиденције о раду са сваким учеником –
евидентирање постигнућа за сваког ученика - описно
праћење и вредновање напретка код сваког детета
-писање дијагностичког извештаја за сваког ученика на
почетку укључивања у третман
- вођење досјеа са прилозима за сваког ученика
-вођење евиденције о сарадњи са родитељима,наставницима
и другим сарадницима
-анализа рада логопеда након првог полугодишта-извештај о
раду логопеда
-анализа рада на крају школске године- извештај о раду
логопеда
-анализа напредовања за сваког ученика који се образују по
ИОП –у обухваћеног логопедским третманом након
завршетка вежби, на крају полугодишта и на крају школске
године
-тимско праћење успеха индивидуализованих програма на
крају школске године
-прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита
материјала који садржи личне податке о деци, односно
ученицима,
-стручно усавршавање праћењем стручне литературе и
периодике, учествовањем
у активностима струковног
удружења,похађањем акредитованих семинара, симпозијума
и других стручних скупова,
-учествовање у организованим облицима размене искуства и
сарадње са другим стручним сарадницима дефектолозима и
логопедима (активи, секције и др.).
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V.15

ПЛАН РАДА РЕЕДУКАТОРА ПСИХОМОТОРИКЕ

ЦИЉ- допринети отклањању или ублажавању специфичних тешкоћа или поремећаја у једној или
више области сензомоторног или психофизичког понашања ученика и омогућити им даље
успешније учење и развој.
ЗАДАЦИ:

допринос развоју и богаћењу сензомоторног и психомоторног искуства, способности
опажања и бољем сналажењу ученика у његовој средини;
 развијање моторике- моторичких вештина и спретности при кретању,манипулисању и
координирању покрета,њиховој контроли, брзини,тачности и равнотежи;
 развијање говора и језика,когнитивних функција;
 припремање ученика и олакшавање њиховог учења почетком писања, читања и сличних
захтева у другим областима школског учења и допринос постизања успеха у школи.
Укупан број часова: 792
ТЕМА
Процена психомоторног
статуса ученика и нивоа
сензорне интеграције
Вежбе за доживљај телесне
целовитости
Вежбе за доживљај гестуалног
простора
Вежбе за латерализованост

Вежбе за уочавање присуства
другог
Вежба за уједначавање тонуса и
осамостаљивање покрета
Вежбе за координацију покрета

Вежбе за уочавање и
препознавање ритма
Вежбе за контролу
импулсивности
Вежве за процену трајања и
оријентацију у времену
Активности за сензорну
интеграцију
Активности мобилног тима

ЦИЉ
Израда ИОП-а

ВРЕМЕ
Током школске године

Освешћицање и обнављање
влстите целовитости
Социјализација детета у
оквиру психосоцијалног
развоја личности
Оријентација у објективном
простору, уочавање
латерализованости на себи, на
другоме и у простору
Прихватање односа у
социјалном пољу
Осамостаљивање покрета

Током школске године

Побољшање координације
покрета и побољшање орг.
сложенијих активности
Откривање нових видова
реалности
Овладавање властитом
импулсивношћу
Оријентација у времену

Током школске године

Спонтано стварање
адаптивних реакција
Подршка типичним школама

Током школске године
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V.16

ПЛАН РАДА – КОРЕКТИВНО- ПРЕВЕНТИВНЕ ВЕЖБЕ И ИГРЕ

ЦИЉ: корективно – превентивних вежби и игара је: превенција и корекција лошег држања тела,
корекција телесних деформитета, превенција и корекција моторичких и когнитивних поремећаја,
јачање физичких способности и општег здравља ученика, одржавање и повећање обима покрета у
зглобовима, повећање снаге мишића, координације покрета, брзине покрета, локалне и опште
издржљивости.
ЗАДАЦИ: корективно - превентивних вежби и игара су:
- утврђивање деформитета,
- кориговање лошег држања тела,
- кориговање деформитета,
- кориговање моторног развоја,
- јачање мускулатуре тела ( леђних и трбушних мишића,мишића доњих и горњих
екстремитета, мишића стопала),
- развој физичких способности ( снаге, брзине, издржљивости,окретности, покретљивости,
прецизности, координације, издржљивости),
- развој радних навика
- јачање воље, самодисциплине,самопоуздања,смелости
- очување и учвршћивање здравља
- стварање хигијенских навика

ТЕМА

ЦИЉ

ВРЕМЕ

1. Развој и
побољшање моторике
горњих екстремитета

- повећање моторне
способности у
обављању
једноставних задатака

2. Развој и
побољшање моторике
доњих екстремитета

- јачање физичког
здравља

3. Развој и
побољшање моторике
тела у целини

- контрола тела у
целини
- усвајање делова тела

4. Вежбе за корекцију
постуралног става

- корекција лошег
држања тела и
превенција
деформитета

током школске године

током школске године

током школске године

током школске године

Укупно:
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VI ПЛАНОВИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА
ШКОЛЕ
VI.1

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Директор школе има утврђене задатке прописане Законом, другим прописима /подзаконским
актима/, статутом, и другим општим актима школе.
У области образовања и васпитања, задаци директора школе су утврђени одредбама чл. 61 Закона
о основама система образовања и васпитања.
План и програм рада директора школе осим уобичајених задатака који проистичу из сфере
непосредног образовно-васпитног рада, обухвата и велики број послова који се појављују сваке
школске године.
Основни задатак директора је одговорност за законитост рада целе школе.
Програмски садржај

Динамика

ПРОГРАМИРАЊЕ
Анализа претходне школске године, мере унапређења рада

Јун - септембар

Пројектовање Годишњег плана рада школе (делегирање задатака
Стручним већима и комисијама, иницирање израде распореда
часова, учешће у изради пројеката)

Јун - септембар

Израда месечног плана послова школе и плана директора

Јун - септембар

Сагледавање кадровских ресурса, утврђивање кадровске политике

Јун - септембар

Утврђивање финансијског плана школе

Јун, јануар

ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА
Утврђивање организације рада у школи (израда распореда свих
видова наставе у школи) и организација рада одређених служби
(делегирање задатака секретару школе, посебна организација рада
помоћно-техничког особља, распоред рада, пријем странака,
ученика...)

Август - септембар

Разрада овлашћења свих руководних места у школи, ко и зашта
одговара, начин праћења и вредновања рада, стандардизација...)

Август - септембар

Постављање ефикасније организације рада директора (распоред
рада, седнице, недељно планирање са стручном службом и стручним
сарадницима)

Септембар - јун

Учешће у пројектовању, изради и дефинисању информационог
система школе, формирање базе података у функцији ефикаснијег
рада школе.

Септембар - јануар

РУКОВОДНА ФУНКЦИЈА
Упознавање са прописима на којима се заснива руковођење и
управљање школом, усаглашавање нормативних аката школе са
постојећим законима.

Септембар - јун

Упознавање личности појединаца, развијање тимског рада

Септембар - јун
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Програмски садржај

Динамика

Припрема седница стручних и управних органа школе

Септембар - јун

Планирање радних састанака унапред за месец, односно седмицу
(месечни и седмични план)

Септембар - јун

ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА
Учешће у изради програма вредновања рада школе и учешће у
његовој реализацији (израда документације, инструментарија..)

Септембар - јун

Организација израде инстументарија за:
Праћење припремања наставника за наставу
Сарадњу са родитељима (саветодавни рад, едукаторска функција)
Усавршавање наставника
Објективнијег вредновања рада ученика по разредима, усклађеног са
стандардима школе
Праћење и вредновање квалитета наставе и ваннаставних
активности
Праћење и вредновање пројеката који се реализују у школи
Вредновање рада стручних служби школе
Анализа коришћења савремених дидактичких средставa у настави
Етос

Септембар - јун

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНА
ФУНКЦИЈА
Указивање педагошко-инструктивне помоћи у фази припремања
наставе (израда дидактичких материјала, подстицање примене
савремених средстава и мултимедија)

Септембар - јун

Праћење реализације редовне наставе и ваннаставних активности,

Септембар - јун

Праћење реализације програма рада са талентованим ученицима и
ученицима са посебним потребама

Септембар - јун

Праћење реализације огледа и пројеката

Септембар - јун

Стварање стручних тимова и иницирање креирања и реализације
нових пројеката

Септембар - јун

Праћење развоја методичке праксе и образовне технологије у свету

Септембар - јун

Упознавање са понудом издавачких кућа

Август - септембар

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
Планирање радних и саветодавних састанака са родитељима и
ученицима

Септембар - јун

Планирање и реализација сарадње са локалном заједницом,
научним, стручним , културним и спортским институцијама ,
установама и удружењима

Септембар - август

Планирање и реализација сарадње са школама у земљи и
иностранству

Септембар - август

Сарадња са стручним службама Градског секретаријата за
образовање, Министарства просвете и науке, Министарства

81

Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

Програмски садржај

Динамика

финансија, комуналним и инспекцијским службама.
Сарадња са донаторима и компанијама

Септембар - август

Планирање и реализација сарадње са амбасадама и страним
културним центрима

Септембар - август

Професионални развој

Септембар - август
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VI.2

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

А.) Сталне теме за разматрање
1. Анализа остваривања годишњег плана рада школе
2.Одлучивање о пословању школе и наменском коришћењу остварених сопствених прихода,
у складу са законом и финансијским планом школе
3.Надзор над применом општих аката школе
4.Праћење техничке и организационе-кадровске спремности школе
Б.) Теме за разматрање по потреби
1.Расписивање конкурса за попуну упражњених радних места и давање мишљења за избор
кандидата
2.Предузимање мера за превазилажење уочених проблема у раду школе
3.Решавање по жалбама радника на одлуке директора школе
4.Доношење општих аката школе
Meсец
Септембар

Теме за разматрање
 Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за текућу
школску годину
 Разматрање и усвајање Анекса Школског програма
 Усвајање извештаја о реализацији годишњег плана рада школе у
претходној школској години и извештаја о раду директора школе
 Именовање чланова стручног актива за ШРП
 Усвајање плана стручног усавршавања
 Анализа приремљености школе за текућу школску годину
 Текућа питања

Октобар/новембар

 Разматарање предлога пројеката који су приоритетни за школу
 Разматрање постигнутих резултата на првом класификационом
периоду
 Упознавање са Записником о спроведеном редовном
инспекцијском надзору
 Разматрање и усвајање измена Статута
 Доношење одлуке о попису за 2017. Год.
 Текућа питања

Јануар
 Разматрање постигнутих резултата у првом полугодишту
 Усвајање финансијског плана за 2018.год.
 Разматрање плана прославе Дана Светог Саве
Фебруар

 Разматрање и усвајање Завршног рачуна за претходну годину
 Разматрање извештаја пописне комисије
 Усвајање полугодишњег Извештаја о раду директора
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 Текућа питања
Април/мај

 Разматрање постигнитих резултата на трећем класификационом
периоду
 Усвајање плана прославе Дана школе и организације Дечије
олимпијаде
 Усвајање Извештаја о реализацији наставе у природи
 Анализа рада комисија Школског одбора
 Упознавање са поступком избора нових чланова ШО
 Послови поводом завршетка школовања ученика осмог разреда
 Доношење одлуке о текућем и редовном инвестиционом
одржавању објекта за време летњег распуста
 Разматрање постигнутих резултата на крају другог полугодишта
 Усвајање Извештаја о спроведеном самовредновању
 Усвајање извештаја о реализацији ШРП-а
 Анализа рада Школског одбора

Јун

VI.3

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

Сталне теме за разматрање
1.Предлагање мера за унапређивање образовно-васпитног рада
2.Предлагање намене коришћења средстава остварених, средствима донатора и средстава
родитеља у посебном фонду школе
3. Разматрање и праћење услова за рад установе, безбедност и заштиту деце и ученика
4. Разматрање програма и организовање екскурзија, односно наставе у природи
5. Разматрање предлога програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана
рада, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању

Теме за разматрање по потреби
1.Предлагање мера за превазилажење уочених проблема у школи
2.Решавање по жалбама родитеља ученика
3.Сарадња са комисијама и тимовима у школи

СЕПТЕМБАР

 Конституисање Савета родитеља
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 Разматрање Извештаја о раду у протеклој школској години
( Извештај о раду директора и извештај о реализацији ГПРШ)
 Информисање о Годишњем плану рада школе за
2017/2018.годину
 Упознавање са Анексом школског програма 2014-2018
 Упознавање са организацијом рада школе, исхране ученика,
превоза и избор осигуравајућег друштва за осигурање
ученика
 избор члана- представника родитеља у стручном активу за
ШРП
 Разматрање организовања наставе у природи
НОВЕМБАР/
ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

 Разматрање услова за рад установе и предлог мера за
унапређење
 Успех ученика на крају првог класификационог периода
 Прослава Нове године
 Извештај о успеху на крају првог полугодишта
 Припреме за обележавање Св. Савe

ФЕБРУАРМАРТ

 Предлози за побољшање материјално –техничких услова за
рад школе
 Упознавање са полугодишњим Извештајем о раду директора
 Анализа сарадње родитеља и школе

АПРИЛ/МАЈ

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег
класификационог периода
 Предлог чланова- представника родитеља за нови сазив ШО
 Разматрање Извештаја о реализацији наставе у природи
 Припреме за Дечју олимпијаду

ЈУН

 Извештај о постигнутом успеху ученика на крају школске
године
 Упознавање са Извештајем о самовредновању
 Упознавање са Извештајем о раду стручног актива за развојно
планирање
 Анализа рада Савета родитеља
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VII ДРУШТВЕНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
VII.1

ОДЕЉЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА

Реализоваће се у свим одељењима, а у наставном плану и програму утврђена је систематизација
васпитних подручја и садржаја који ће се на тим часовима обрађивати.
У току школске 2017/18 године за ученике IV и VI разреда реализоваће се ,у сарадњи са
Министарством унутрашњих послова, обука о правилима понашања у саобраћају кроз осам тема
једном у току месеца у договору са одељенским старешинама наведених одељења у оквиру часа
одељенске заједнице.
VII.2

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
САДРЖАЈ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ ПОСЛА

-Конституисање Парламента
-Упознавање са Пословником
о раду ученичког парламента

IX

Чланови и координатор
ученичког парламента

-Упознавање са Правилима о
понашању
-Разматрање односа и сарадње
ученика и наставника
-Ангажованост ученика у
ваннаставним активностима.

X

Чланови и координатор
ученичког парламента

XI

Чланови и координатор
ученичког парламента

-Упознавање чланова
Парламента са постигнутим
успехом и дисциплином на
крају првог класификационог
периода;
-Уочавање проблема у
понашању ученика – могуће
сугестије за решавање у
сарадњи са одељенским
старешином у оквиру
одељенске заједнице

-Мере за побољшање успеха и
дисциплине –Школа је моја

XII
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друга кућа.
-Помоћ при организовању
прославе Нове године;

-Упознавање чланова
Парламента са постигнућима
ученика на крају првог
полугодишта;
-Прослава Светог Саве

-Упознавање са новим
пројектима и акцијама које се
спроводе на нивоу целе
школе;
-Учешће Парламента у
организацији прославе мале
матуре;

ученичког парламента

I- II

III

-Учешће чланова Парламента
у припреми прославе Дана
школе;

IV

- Учешће чланова Парламента
у припреми за организовање
Дечије олимпијаде

V

-Анализа рада Парламента;
-Упознавање са резултатима
успеха и владања ученика на
крају школске 2017/2018
године

VI
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VII.3

ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА
План професионалне оријентације ученика је саставни део програма и рада школе.
Професионална оријентација је организовани систем пружања континуиране помоћи
појединцу у слободном и самосталном избору занимања.
Циљ професионалне оријентације у Основној школи јесте развијање спремности ученика
да стиче искуства и знања о себи у свету рада и да доносе одлуке о свом даљем образовању
и опредељивању.
План професионалне оријентације у ОШ „Антон Скала― реализоваће се кроз
професионално просвећивање и васпитање ученика у обавезним наставним активностима
(од I доVIII разреда) и кроз непосредни и саветодавни рад са ученицима и
родитељима/старатељима о професионалном усмеравању и одабиру занимања у складу са
способностима ученика (ученици VII и VIII разреда) .
Спровођење плана професионалне оријентације ученика оствариваће се кроз: редовну
наставу, ваннаставне активности и рад одељенске заједнице.
Чланови Тима за професионалне оријентације у школи су: Дијана Алексић, Ксенија
Сулејмановић, Дражена Јелача Јовановић и Татјана Димитријевић-руководилац тима.
АКТИВНОСТИ








Упознавање, праћење и
подстицање развоја
индивидуалних
карактеристика ученика,
значајних за њихово
професионално усмеравање.
Упознавање ученика са
професионалним улогама у
породици, школи и услужним
делатностима.
Обилазак различитих
занатских радњи и
представљање занимања
(ученици VII и VIII разреда).

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар-јун

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
Одељенски старешина
Педагог
Психолог

Одељенски старешина
октобар-април

Одељенски старешина
март-април

Анкетирање и разговор са
ученицима VIII разреда о
професионалном

фебруар

88

Психолог

Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

интересовању и занимању.










Психолошко испитивање
ученика VIII разреда и
припрема документације
ученика за упис у средњу
школу.
Саветодавни индивидуални
разговори са
родитељима/старатељима и
њихово оспособљавање за
пружање помоћи деци у
подстицању и усмеравању
њиховог професионалног
развоја.

Родитељски састанак са
родитељима/старатељима
ученика VIII разреда.
Успостављање сарадње са
установома и институцијама
које могу допринети
успешнијем професионалном
развоју ученика.

јануар-април

Одељенски старешина
Психолог
Педагог

октобар-април

Одељенски старешина
Психолог
Педагог

септембар и марти по
потреби током
школске године
септембар-јун

Извештај о професионалном
усмеравању ученика VIII
разреда директору школе.

јун

Одељенски старешина

Директор школе
Одељенски старешина
Педагог
Психолог

Руководилац тима

VII.4
ДРУШТВЕНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ И СПОРТСКЕ, РЕКРЕАТИВНЕ И
КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Друштвене и слободне активности и спортске, рекреативне и културне активности ученика,
реализоваће се кроз:

Назив секције

Руководилац секције

Ликовна секција

Данијела Ђукић, Татјана Димитријевић

Еколошка секција

Славица Рашета

Рецитаторска секција

Марија Радивојевић Ћирић, Дражена Јелача
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Јовановић
Дечје стваралаштво

Вера Корићанац- Ђогатовић, Ивана Стајчић

Музичка секција

Миљана Костић

Компјутерска секција

Ивана Стајчић

Спортска секција

Младен Јанић

Ритмичка секција

Тања Нинковић

Саобраћајна секција

Јелена Милановић
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VII.4.а

План рада рецитаторске секције

Циљ секције је да преко лутака пронађемо пут до дечијих осећања, њиховог доживљавања света,
лакше комуникације и прихваћености. Задатак секције је развој говора и језика, имитационих и
стваралачких способности, сузбијање негативизма и афирмација позитивних вредности.
СЕПТЕМБАР - избор деце за секцију
- рецитације на тему „Дечје недеље―
ОКТОБАР

- рецитације на тему „Јесен―

НОВЕМБАР – рецитације на тему „Нова година― и „Зима―
- драмски текст на тему „Нове године―
ДЕЦЕМБАР – рецитације на тему „Нова година― и „Зима―
- драмски текст на тему „Нове године―
ЈАНУАР

- рецитације на тему школске славе „Свети Сава―

ФЕБРУАР

– рецитације на тему љубави
- драмски текст на тему љубави
- рецитације на тему „8. март―

МАРТ

- рецитације на тему „8. март―
- рецитације на тему „Пролеће―

АПРИЛ

- рецитације на тему „Пролеће―

МАЈ

- рецитације за Дан школе
- драмски текст поводом Дана школе

ЈУН

- приредба

VII.4.б

План рада Еколошке секције

Еколошка секција одржава се једанпут недељно. Секција је оформљена
са циљем да код ученика ствара навику чувања и неговања постојећих
зелених површина, као и активно учешће у нези, садњи, окопавању,
заливању и ђубрењу нових садница. Секција код ученика развија
појединачну и колективну одговорност, позитиван однос према раду и
свест о очувању животне средине.

СЕПТЕМБАР
- Избор ученика и упознавање са планом рада
- Обилазак школског дворишта, учионица и ходника и
евидентирање стања
- Набаљање потребног алата и средстава за ђубрење и заштиту
биљака
- Припрема простора за производњу компоста
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ОКТОБАР
- Окопавање и заливање
- Сакупљање и пресовање цвећа за хербаријум
- Нега украсног цвећа у ходнику, дворишту и учионици
- Сакупљање сувог лишћа и грања за припремање компоста
- Јесење окопавање и припрема биљака за зимски период
НОВЕМБАР
- Набацивање малча око садница
- Мешање компостне масе и уређење школских стаза
- Нега украсног цвећа и биља у шкоским просторијама
- Рециклаша отпадне амбалаже-предавање
ДЕЦЕМБАР
- Рециклажа папира, метала и стакла
- Украшавање саксија
- Прехрана украсног биља
- Прављење новогодишњих украса од рециклираних и еколошких
материјала
ЈАНУАР
- Заштита од биљних штеточина
- Брисање и „умивање― цвећа
- Филм „Чување зелених површина, шуме извори кисеоника и
здравља―
ФЕБРУАР
- Припрема расада
- Стављање луковица у земљу
- Садња нових ружа и пресађивање билљака
МАРТ
- Промена земље у саксијама
- Чишћење дворишта
- Сеча сувих грана
- Набацивање компоста око биљака
АПРИЛ
- Окопавање цвећа и нега осталог растиња
- Окопавање цвећа и нега осталог растиња
- Окопавање цвећа и нега осталог растиња
МАЈ
- Рад у школском дворишту (окопавање, расађивање, орезивање,
заливање)
- Рад у школском дворишту (окопавање, расађивање, орезивање,
заливање)
- Уређење дворишта за Дечју олимпијаду
- Уређење дворишта за Дечју олимпијаду
ЈУН
- Рад у школском дворишту (нега биљака и чишћење)
- Рад у школском дворишту (нега биљака и чишћење)
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VII.4.в

План рада ликовне секције

СЕПТЕМБА
Р

 Припрема радова на тему-Моја школа
 Јесењи дарови

ОКТОБАР
 Дечја недеља
 Светски дан здраве хране, хлеба и јабука
НОВЕМБАР

 Права детета
 Толеранција и различитости

ДЕЦЕМБАР

 Припрема радова на тему- Зима
 Нова година

ЈАНУАР

 На снегу
 Свети Сава – школска слава

ФЕБРУАР

 Припрема радова на тему-Љубав

МАРТ

 Израда честитки на тему-Дан жена (најлепша
честитка)
 Стиже нам пролеће

АПРИЛ

 Васкрс
 Припрема за јавни час цртања и изложбу у
Педагошком музеју
 Дан планете земље

МАЈ

 Припрема за јавни час цртања и изложбу у
Педагошком музеју
 Мој друг и ја

ЈУН

 Дан школе
 Летње чаролије

VII.4.г

План рада секције – дечије стваралаштво
СЕПТЕМБР

 Израда плана рада секције
 Одабир деце за рад у секцији
 Прикупљање материјала и прибора за рад – сарадња
са родитељима и еколошком секцијом

ОКТОБАР

 Амбалажа, маштовита паковања-кутије
 Поздрав јесени
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НОВЕМБАР

 Сусрети са другим школама – продајна изложба
 Накит – природни материјали
 Техника «Декупаж» - салвете

ДЕЦЕМБАР

 Предмети за Новогодишње и Божићне празнике –
Продајна изложба

ЈАНУАР

 Честитке за различите намене
 Свети сава
материјала

–

израда

мозаика

од

природних

ФЕБРУАР

 Дан заљубљених-израда пригодних честитки
 Израда употребних и украсних предмета

МАРТ

 Икебана – украсни и продајни предмети
 8. март – изложба и продајни базар

АПРИЛ

 Ускрс – јаја, различите технике и материјали
 Ускршњи базар код храма Светог Саве и у Кнез
Михаиловој улици

МАЈ

 Олимпијада – израда декорације
 Изложба у Козјачкој – пролеће 2014. године

ЈУН

 Моделовање «Дас» масом – употребни и укрсни
предмети
 Дан школе – продајна изложба
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VII.4.д

План рада спортске секције

План рада спортске секције усклађен је са календаром такмичења СПОРТХУС-а за школску 2017.
/2018. годину.

септембар

атлетика

октобар

атлетика

новембар

пикадо

трчање:
- техника трчања
- разни поскоци са и без оптерећења у месту и покрету
- Џог (ситно гажење)
- Скип
- Високо подизање –поскоци, забацивање потколенице
- Вежбе замаха рукама
- Лагана убрзања са нагласком на технику трчања
- Лагано трчање на трави или стази дужине до 120м
- упознавање са стартним положајаем ,,на места``
- извођење првог покрета на стартни знак
- вежбе ,, прогресије``
- разне штафетне игре из високог стартног положаја
скок у даљ:
- утврђивање одразне ноге
- вежбе постављања одразне ноге
- одраз из залет и доскок на задњу ногу
- прескакање ,,јарка`` између две струњаче
- скокови са увинућем
- скокови са задатком да се што више избаце ноге напред у
доскоку
- утврђивање пуног залета и скокови са пуним залетом
бацање кугле:
- бацање медицинке из разних положаја са једном или обе
руке
- држање кугле
- бацање једном или са две руке, напред или преко главе
- бацање у даљ из дубоког чучња са истовременим
опружањем ногу
- бацање са отклоном
- бацање ,, из места``
- бацање ,, школском техником``
- упознавање ученика са основним правилима пикада
- правилно држање ,,иглице`` пикада
- постављање у почетни положај за извођење гађања
- гађање са кратког растојања
- гађање са дужег растојања
- турнир у пикаду
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децембар

стони тенис

јануар

стони тенис

фебруар

кошарка

март

кошарка

април

ритмика

- држање рекета ( класично и пенхолдер)
- почетни ударац ( серва)
- пребацивање (пимплање) са бекхенд стране
- бекхенд ,,штоп`` враћање
- бекхенд извлачење ( припремни ударац)
- бекхенд завршни ударац
- форхенд почетни ударац (серва) – примање
- форхенд пребацивање ( пимплање)
- форхенд ,,штоп`` враћање
- форхенд извлачење ( припремни ударац)
- форхенд завршни ударац
- бекхенд резање – испод стола
- бекхенд одбрана- резање и удаљавање од стола
- форхенд резање испод стола
- форхенд одбрана – резање и удаљавање од стола
- скраћивање лопте
- прелаз из одбране у напад – против напад
- прелаз из напада у одбрану
- хватање,додавање и вођење лопте
-разни начини додавања
- шутеви из места и кретања
- кошаркашки двокорак
- шутеви са разних позиција (бек,крило,пивотирање)
- постављање играча у одбрану,кретање у одбрамбеном
ставу и увежбавање одбране
- постављање играча у напад и увежбавање напада
- измена места у нападу, дриблинг и утрчавање
- увежбавање полуконтре, контре и контранапада
- игра на један кош и игра на два коша
- увежбавање слободних бацања
- уигравање пред такмичење
- хармонично обликовање покрета и кретања помоћу
елементарних форми: ходање, гимнастички
корак,трчање,корак са привлачењем ,докорак, галоп, дечији
поскок уз примену различитих ритмичких компоненти
(тактирање, певање уз музику) појединачно, у паровима и
везаној формацији у кругу
- трчање, прескакање вијаче у месту и кретању унапред
- окрет за 180о у месту и повезани са кретањем
- коришћење реквизита: вијача, заставица, чуњева, лопте,
траке и др.
- естецко обликовање тела ( раменог појаса и руку,
трупа,карличног појаса и ногу)
- правилно држање тела, покретљивост у свим зглобовима,
јачање и истезање мишића трупа
(
претклон,отклон, заклон,засук), ногу (суножни и
једноножни поскоци у месту и кретању) и руку
(
замаси рукама са и без реквизита)
- овладавање основама плесне технике и стилским
карактеристикама дечијих, народних и модерних плесова
- жонглирање лопте ногом
- вођење лопте унутрашњом и спољашњом страном стопала
- примање, тј.штоповање лопте унутрашњом страном
стопала
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мај

јун

мали фудбал

мали фудбал

- примање лопте грудима
- додавање лопте
- ударац или шут
- ударац унутрашњом страном риса ( стопала)
- волеј ударац
- жонглирање главом
- ударац главом у месту и кретању
- слободан дриблинг
- крилни дриблинг, дриблинг са променом правца
- убацивање лопте у игру руком
- игра у одбрани и увежбавање одбране
- варијанте напада, откривање
- додавање дугих лопти
- уигравање напада, уигравање одбране.

VII.4.ђ План рада компјутерске секције
Компјутери су доступни свим заинтересованим ученицима под надзором руководиоца секције.
Целокупан рад секције осмишљен је тако да се ученици путем игрица лагано уводе у свет
комјутера, навикавајући се на коришћење рачунара како за забаву тако и за учење.
СЕПТЕМБАР

Упознавање са рачунаром и начин коришћења
Делови рачунара

ОКТОБАР

Бирање програма

НОВЕМБАР

Апликација игрица

ДЕЦЕМБАР

Једноставне меморијске игрице
Едукативне игрице

ЈАНУАР

Обнављање и утврђивање пређеног градива

ФЕБРУАР

Цртање
Игрице сналажења у простору

МАРТ

Програм ворд – за заинтересоване ученике

АПРИЛ

Обнављање и утврђивање пређеног градива – квиз и тест

МАЈ

Апликација игрица стратегије и логичног мишљења

ЈУН

Обнављање и утврђивање пређеног градива
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VII.4.е План рада саобраћајне секције
Рад секције се планира, организује и изводи са ученицима једанпут недељно.
У секцију ће бити укључени сви заинтересовани ученици.
Радни задаци саобраћајне секције произилазиће из потребе ученика за ѕнањем и из личних
интересовања и афинитета ученика.
С ЕПТЕМБАР
1.

Окупљање ученика и упознавање са радом секције

2.

Упознавање са саобраћајним знацима који се налазе у близини школе

3.

Прелаз преко улице

4.

Пешак - учесник у саобраћају

ОКТОБАР
5,6,

Раскрсница

7,8,

Семафор и пешачки прелаз

Н ОВЕМБАР
9,10,11,12, Знакови обавештења
Д ЕЦЕМБАР
13,14,

Знакови изричитих наредби

15, 16,

Знакови опасности

Ј АНУАР
17, Саобраћајни полицајац
18, Саобраћајна правила учесника који учествују у саобраћају било као возачи или пешаци

Ф ЕБРУАР
19, 20, Презентација филмова „Деца у саобраћају―
21, 22. превозна средства
М АРТ
23,24, Бицикл
25,26, Саобраћајна правила за бициклисте

АПРИЛ
27,28,29,30,

Вежбе на саобраћајном полигону
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М АЈ
31,32,33,

Припрема за такмичење шта знаш о саобраћају

34.

Учествовање на такмичењу «Шта знаш о саобраћају»

Ј УН
35,36,

Сети се шта смо научили.

VII.4.ж

План рада музичке секције

СЕПТЕМБАР:
-

Одабир деце за музичку секцију
Ђаци вас моле, успорите поред школе
„Ау што је школа згодна―

-

„Ау што је школа згодна―
„Јесења песма―
„Благо деци

-

„Право на осмех― дечја химна
Музичке игре са певањем и ритмизирањем

-

„Мајмунски плес―
Новогодишња песма

-

Песма о Св.Сави „Ко удара тако позно―
Светосавска химна

-

Песма о љубави
Музички квиз

-

„Моја мама дивно прича―
„Хоки поки―
Обнављање обрађених песама

-

Песма „Земља―
„Пачији плес“

ОКТОБАР:

НОВЕМБАР:

ДЕЦЕМБАР:

ЈАНУАР:

ФЕБРУАР:

МАРТ:

АПРИЛ:

МАЈ:
-

„Вилинска песма―
„Једног дана решио мој тата―

-

„Другарство―
Химна школе

ЈУН:
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VII.4.з

План рада ритмичке секције

1. Хармонично обликовање покрета и кретања помоћу елементарних форми:
- ходање,
- гимнастички корак,
- трчање,
- корак са привлачењем ,
- докорак,
- галоп,
- дечији поскок,
уз примену различитих ритмичких компоненти (тактирање, певање уз музику) појединачно, у
паровима и везаној формацији у кругу
2. Трчање унапред, уназад,у страну
3. Прескакање вијаче у месту и кретању унапред
4. окрет за 180о у месту и повезани са кретањем
5. Коришћење реквизита: вијача, заставица, чуњева, лопте, траке и др.
6. Естецко обликовање тела ( раменог појаса и руку, трупа,карличног појаса и ногу)
7. Правилно држање тела, покретљивост у свим зглобовима, јачање и истезање мишића трупа
( претклон,отклон, заклон,засук), ногу (суножни и једноножни поскоци у месту и кретању) и руку
( замаси рукама са и без реквизита)
8. Овладавање основама плесне технике и стилским карактеристикама дечијих, народних и
модерних плесова
VII.5

Ученичке организације„Пријатељи деце“

Програм рада „Пријатељи деце― заснива се на заједничком плану и програму васпитно-образовног
рада у школи, плану дечјих активности у школској 2017/2018. години Општинске организације
Пријатељи деце, Савета Пријатеља деце, Центра Савски венац и заједничког договора са МЗ
Топчидерско брдо.
Програмске основе рада Пријатеља деце проистичу из карактера, циља и задатка градске
организације Пријатељи деце и градског Савеза Пријатеља деце, васпитно-образовног рада школе,
конкретних потреба и могућности у којима живе и раде деца. У складу са тим, у школи се
организују и остварују следећи облици и садржаји рада:
УЧЕЊЕ И РАД
Организовање учења: редовно похађање наставе у школи, марљиво и систематско учење и
извршавање школских обавеза, учествовање у раду организација Пријатеља деце, међусобна помоћ
у учењу, смањивање неоправданих изостанака и побољшање радне дисциплине.
Припреме ученика за укључивање у програме Пријатеља деце у I разреду на свечаностима у
оквиру Дечје недеље,
Укључивање у друштвено-користан рад у школи, месној заједници и шире, уз сарадњу са
организацијама и предузећима,
Учешће у активностима других друштвених организација
Унапређивање и одржавање школских просторија и школске средине,
Одржавање и унапређење месне заједнице и укључивање у радне и солидарне акције МЗ,
Учешће у акцијама на заштити човекове животне средине.
ПРОГРАМСКА ПОДРУЧЈА И САДРЖАЈИ РАДА СУ:
игра као основна и најважнија дечја активност, која ће се усмеравати и испољавати креативним
стваралаштвом деце у разноврсним секцијама у школи,
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комуникација, дружење деце, друштвено-забавни живот кроз организовање разних културнозабавних манифестација, фестивала, такмичења, конкурси у свим областима стваралаштва деце,
упознавање и усвајање здравих стилова живљења, еколошко васпитање: игре, смотре и такмичења
у свим гранама спорта везане за поједина годишња доба. Излети, шетње и боравак у природи,
слетови и јавни наступи, програми за Дан пролећа, итд.
Укључивање у здравствено-хигијенске акције Подмлатка Црвеног крста, Друштва за физичко
васпитање и др.
Подстицање радозналости за достигнућа науке и технике, културе и уметности, истраживачке
игре као и пут у стваралаштво, радне активности, а све то кроз укључивање у секције (техничка,
саобраћајна и др.)
Упознавање са културним, историјским, уметничким и етничким вредностима и традицијама свога
и других народа, разумевање и поштовање различитости културе, језика и знамења, обележавање
значајних историјских датума из наше историје.
Неговање патриотизма, остваривање комуникација, дружења и сарадње са децом из других школа и
места у земљи.
Васпитавање за мир, поштовање слобода и права човека, развијање савести о међузависти народа,
света и потреби солидарности и сарадње.
План рада Пријатеља деце:
СЕПТЕМБАР
 Израда плана рада
 Добродошлица првацима
 Први дан јесени
ОКТОБАР
 Обележавање Дечје недеље у школи
 Обележавање светског дана здраве хране, хлеба и јабука
 Учешће на манифестацији „Златна јесен“ у ДКЦ Мајдан
НОВЕМБАР
 Предавање о заштити од грипа ( медицинска сестра из Дома здравља)
 Израда зидних новина на тему: Како сачувати здравље
ДЕЦЕМБАР
 Припрема новогодишњег програма
 Прослава Нове године
ЈАНУАР
 Изложба дечијих радова на тему: Свети Сава
 Прослава школске славе
ФЕБРУАР
 Дружење са ученицима из оближње школе
 Обележавање Дана заљубљених
МАРТ
 Продајна изложба испред општине Савски венац
 Приредба за маме у школи
 Добродошлица пролећу
АПРИЛ
 Осликавање васкршњих јаја
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Учешће на продајној изложби испред Храма Светог Саве

МАЈ



Дечја олимпијада – организација и учешће
Учешће на такмичењима у организацији ДДБ

ЈУН


Обележавање Дана школе

VII.6

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ НАСТАВНИКА У 40-САТНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ

Редни
број
1.

Врста посла

Одговорно лице

Школска библиотека

2.

Програм сарадње са породицом

3.

Програм сарадње са локалном самоуправом

4.

Вођење летописа и представљање рада школе

5.

Социјална заштита ученика у школи

6.

Заштита животне средине

7.

Здравствена заштита ученика у школи

8.

Организација Пријатељи деце

9.
10.
11.
12.

Прикупљање података за сајт школе и промоција
школе
Особа за праћење стручног усавршавања
Записничар НВ
Помоћ ученичком парламенту

13.
14.

Програм школског спорта и спортских активности
Програм културних активности

15.

Мобилни тим
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Марија Радивојевић Ћирић,
Вера К.Ђогатовић
Миљана Костић,
Ивана Стајчић
Марина Спарић, Светлана
Петровић, Боја Пејчић, управа
школе
Дражена Јелача Јовановић,
Јелена Милановић
Дражена Јелача Јовановић,
Јелена Милановић,
Вера К.Ђогатовић
Ирена Селич,
Марина Спарић,
Ивана Стајчић
Данијела Николић,
Маја Недовић
Данијела Николић,
Бојана Јеврић,
Маја Недовић
Славица Рашета,
Ирена Селич
Славица Рашета
Данијела Ђукић
Татјана Димитријевић, Ана
Марковић Ћирић
Младен Јанић
Сандра Скенџић,
Миљана Костић,
Младен Јанић
Сандра Скенџић,
Снежана Б. Димитријевић,
Татјана Цакић,
Тања Нинковић,
Данијела Ђукић
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VII.6.a ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Програмски садржаји

Време



Израда годишњег плана рада библиотекара



Уређење школских витрина са књигама



Сређивање и естетско уређeње библиотеке



Планирање културних садржаја за школску
годину



Припремање паноа и тематских изложби о
појединим издањима, ауторима, акцијама,
јубилејима, важним датумима и догађајима



Систематско информисање ученика и
запослених о новим књигама, листовима,
часописима



Промоција рада школске библиотеке



Сарадња са родитељима и планирање
заједничке акције прикупљања књига у циљу
обогаћивања школског фонда



Сарадња са драмско-рецитаторском секцијом у
припреми Новогодишње приредбе



Тимски рад са наставницима у организовњу и
обележавању Светог Саве



Обележавање Дана љубави са радовима на тему
Љубав



Припремање писмених и усмених приказа
књига и друге књижевне и некњижевне грађе



Учествовање у обележавању Ускрса



Дани поезије-читање најлепших дечјих песама
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септембар

октобар

новембар

децембар

јануар

фебруар

март

Начин праћења

Извештај о раду,
присуство
педагога и
директора
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Сарадња на развоју информационе и
информатичке писмености, развијањем
информатичкoг духа код ученика



Обележавање Светског дана књиге



Дани прозе



Сарадња са секцијама у реализацији програма за
Дан Школе



Подстицање интересовања за читање књига и
током распуста

април

мај

јун

Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање
информационе писмености.Читање и разумевање прочитаног су основни услови за успешан
процес учења у школи. Важно је подстицати ученике на читање из забаве и задовољства и
развијати естетске вредности.Ученици се уче како да користе различите изворе информација и
знања.

VII.6.б. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
циљ: - развој и практиковање здравог начина живота
- развој свести о важности сопственог здравља и безбедости
- неговање и развој физичких способности
- превенција насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције
задаци: -задовољавање природних потреба ученика за кретањем и игрим,
- побољшање физичких способности ученика
- развијање психомоторних особина: снаге, брзине, окретности, гипкости и
издржљивости
- развој хигијенских навика
- задовољење социјалних потреба ученика за живот и рад у колективу
- развој такмичарског духа и фер-плеја
Време

Октобар
Мај

садржај активности
- учешће на јавном часу физичког
васпитања,
- спортска такмичења ученика
- учешће на ,,Дечијој олимпијади``
- такмичење ученика у спортским
дисциплинама
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реализатори
професори физичког васпитања,
јединица локалне самоуправе,
остали наставници школе
професори физичког васпитања,
јединица локалне самоуправе,
остали наставници школе
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VII.6.в. САРАДЊА ШКОЛЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
ЦИЉ:
Да би школа максимално остварила образовно- васпитне циљеве наставиће са сарадњом са
локалном самоуправом. С обзиром да се ради о школи са традицијом у образовању и васпитању
деце са сметњама у развоју и деце са аутизмом, општина Савски венац је одувек имала разумевање
за школске проблеме и излазила јој у сусрет како би се они превазишли.Обим и облици сарадње
засновани су не само на плановима и програмима наставних и ваннаставних активности школе,
већ и на ширем пољу пружања подршке од стране општине.
АКТИВНОСТ
1.Пријем првака у Дечји савез-подела
школског прибора
2.Учешће у организацији школске славе
3.Организивање базара на платоу испред
општине
4.Учешће у организацији Дечје олимпијаде
5.Додела награде за ученика генерације

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар

6.Обезбеђиање материјалнотехничкихсредстава
7. Ангажовање родитеља у акцијама које
општина организује
8.Организовање аукција
9.Организовање превоза и исхране за
ученике
10. Учешће на пројектима
11 .Реализација пројеката
11.Развијање сарадње у учешће у
заједничким активностима са школама и
установама са Општине

Током године

Јануар
Март,април
Мај
Јун

Током школске године
Током школске године
Током школске године
Током школске године
Током школске године
Током школске године

VII.6.г. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ
ЦИЉЕВИ: Пружање помоћи и подршке ученицима и породицама лошијег социо-економског
статуса; развијање хигијенских навика ради очувања здравља; развијање моралних и естетских
поштовања; развијање културних навика; развијање сензорних и моторичких
активности;решавање сукоба без насиља.
Основна школа „Антон Скала― има 25 ученика из домова и део ученика из породица лошијег
социо-економског статуса.Школа на разне начине прикупља различита средства; дидактички
материјал, школски прибор, одећу,обућу,слаткише,играчке...У ту сврху школа организује
различите хуманитарне акције у смислу пружања подршке тој популацији деце како у гардероби
и обући, тако и у побољшању услова услова за учење.
Сарадња са друштвено одговорним компанијама, установама и удружењима је стална и има за циљ
бригу о деци и задовољење што већег броја потреба наших ученика.
Школа има остварену вишегодишњу сарадњу са Општином „Савски венац― која ученицима
првих разреда донира ранчеве са школским прибором, као и ученицима трећих разреда таблет
рачунаре.
Новогодишњи пакетићи сваке године стижу у нашу школу, а често и за Светог Саву, као и за Дечју
олимпијаду која поред забавно-спортског-рекреативног програма на којој учествују најпознатије
јавне личности из света спорта и културе, а која за циљ има интеграцију наших ученика са
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ученицима из редовних и интернационалних школа.
Сарадња са Домом здравља је стална.Организују се систематски прегледи за децу и предавања о
начинима одржавања здравља.
Сарадња са породицама, домовима и установама социјалне заштите је стална, као и информисање
и комуникација са старатељима.
Школа је учесник пројекта „Школа без насиља― и велику пажњу поклања сигурности и
безбедности деце, као и едукацији деце – како препознати насиље и тражити помоћ.

Назив активности

Време

Слатко послужење за почетак школске године

септембар

Пријем првака у „Дечји Савез―

Септембар

Хуманитарна акција―Деца деци―

Септембар, октобар

Дечја недеља- воћни дан,донација слаткиша и сока

Октобар

Посета библиотеци „Дан књиге―

Октобар

Акција солидарности „Новогодишњи пакетићи―

Новембар, децембар

„Нова година―

Децембар

„Свети Сава―

Децембар,јануар

Обележавање Светског дана социјалне правде

Фебруар

Дружење са мајкама и бакама(да направе послужење за

Март

децу, а деца њима поклон)
Карневал „Поздрав пролећу―

Март

Едукативно предавање –хигијена и чување здравља

Април

Акција солидарности „Дечја олимпијада―

Април, мај

Дечја олимпијада

Мај

Дан школе

Јун

Матурско вече

Јун

Напомена:Табеларно су наведене редовне активности које су планиране за шк.2017/2018.годину.
Свака активност која буде евентуално реализована,а да није наведена, биће евидентирана у
извештају о реализацији рада.
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VII.6.д. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Сарадња са родитељима школе остварује се преко рада Савета родитеља, ангажовањем родитеља
(појединачно или групно) у акцијама школе, одржавањем општих родитељских састанака,
разговорима родитеља и наставника и кроз саветодавни рад педагошко- психолошке службе.
Сарадња се односи на побољшање општег образовно-васпитног рада школе, на информисање о
психофизичком и социјалном развоју ученика и резултатима њиховог рада и понашања.
АКТИВНОСТИ


Избор представника
Савета родитеља школе у
школској 2017/2018.



Активности планиране
програмом рада Савета
родитеља





Сарадња са директором
школе, наставницима и
стручним сарадницима
кроз родитељске састанке
и индивидуалне контаке
Учешће представника
родитеља у раду:
Школског одбора,
Стручног актива за
развојно планирање, Тима
за самовредновање и
Тимова за пружање
додатне подршке детету,
Пројекта ШБН, Тима за
заштиту од насиња,
дискриминације,
злостављања и
занемаривања.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
Чланови Савета родитеља,
директор школе

Током школске године

Током школске године

Чланови Савета родитеља,
директор школе

Директор школе
Наставници
Стручни сарадници

Руководиоци и чланови
тимова
Током школске године



Анкетирање родитеља
односно старатеља

Јануар, јун



Отворени дан школе

Последњи уторак у сваком
месецу
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VII.6.ђ. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Циљеви:
- Развијати код ученика навике одржавања личне хигијене и хигијене простора.
- Упознати ученике са начинима спречавања и сузбијања инфекција и болести зависности.
- Развијати хумане односе међу половима.
- Развијати навике правилног коришћења слободног времена, бављење спортом, боравак у
природи.
- Развијати правилне навике у исхрани.

Садржај

разред

Одржавање личне хигијене

I - VIII

Одржавање хигијене школског простора

I - VIII

Хигијена одевања

I - VIII

Хигијена становања

I - VIII

Физичке вежбе, спорт и рекреација

I - VIII

Телесне вежбе и њихов утицај у разним узрастима

I - VIII

Здрава исхрана

I - VIII

Хигијена усне дупље, нега и заштита зуба

I - VIII

Болести зависности

V - VIII

Усвајање вештине ненасилне комуникације, развој
другарства и узајамне помоћи
Упознавање са пубертетским променама

I - VIII

Хуманизација односа међу половима

I - VIII

V - VIII

Време
током
шк. год.
током
шк. Год
током
шк. Год
током
шк. Год
током
шк. Год
током
шк. Год
током
шк. Год
током
шк. Год
током
шк. Год
током
шк. Год
током
шк. Год
током
шк. Год

реализатори
одељ. старешина,
мед. сестра
одељ. старешина
одељ. старешина
одељ. старешина
одељ. старешина,
наст. физ. васп.
одељ. старешина,
наст. физ. васп.
одељ. старешина,
мед. сестра
одељ. старешина,
мед. сестра,
стоматолог
одељ. старешина,
мед. сестра
одељ. старешина
одељ. старешина,
мед. сестра
одељ. старешина,
мед. сестра

Програм здравствене заштите ученика остварује се:
- на часовима ОЗ и ОС;
- реализацијом програмских садржаја у наставним областима: свет око нас, биологија, физичко
васпитање;
- кроз организацију спортског живота ученика.
Систематски преглед ученика (нижи разреди)
Хигијена појединих делова тела – средства за хигијену – предавање
„Пре и после јела треба руке прати― – предавање
Како чувамо здравље у зимским условима – облачење зими – предавање
Систематски прегледи ученика (виши разреди)
Систематски прегледи ученика
Цигарете штете здрављу пушача и непушача – предавање
Алкохол и дрога – опасност по здравље (виши разреди) – предавање
Хигијена појединих делова тела – предавање
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„Пре и после јела треба руке прати― – предавање
Планирани садржаји биће реализовани у договору са лекарима и патронажним сестрама Дома
здравља „Савски венац― са којим школа има дугогодишњу успешну сарадњу.
VII.6.е. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ОШ “АНТОН СКАЛА“
Програм културно спортских активности реализоваће се у оквиру спортске секције, ликовне
секције, саобраћајне секције и „Пријатеља деце―.Планиране су следеће активности:
СЕПТЕМБАР:
Поздрав првацима
Први дан јесени
ОКТОБАР
Обележавање дечиjе недељеу школи (приредба,представа, „Слатки петак―)
Обележавање светског дана здраве хране, хлеба и јабука
НОВЕМБАР
„Слатки петак―
Предавања о заштити од грипа (медицинска сестра из Дома здравља)
Израда зидних новина на тему:Како сачувати здравље
ДЕЦЕМБАР
„Слатки петак―
Припрема новогодишњег програма
Прослава Нове године
ЈАНУАР
Изложба дечијих радова на тему „Свети Сава―
Прослава школске славе
ФЕБРУАР
„Слатки петак―
Обележавање Дана заљубљених –представа (14.02.2018)
МАРТ
Слатки петак―
Продајна изложба испред Општине Савски Венац
Добродошлица пролећу: осликавање школског дворишта кредама у боји
АПРИЛ
Свестки дан аутизма , учешће на манифестацијама које организују Београдско удружење за помоћ
особама са аутизмом и Републичко удружење за помоћ особама са аутизмом
„Слатки петак―
Осликавање васкршњих јаја
Учешће на изложби испред Храма Св. Сава
МАЈ
„Слатки петак―
Дечија олимпијада – организација и учешће
Смотра дечијег стваралаштва. Јавни час цртања, Шта знаш о саобраћају
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ЈУН
„Слатки петак―
Обележавање краја школске године - журка
Дан школе
Матурско вече
„Слатки петак― је први петак у месецу када се обележавају рођендани ученика у том месецу.

VII.6. ж.

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Здрава животна средина је интерес читавог човечанства. Имајући у виду улогу школе у
еколошко-естетском образовању, развијању еколошке свести и формирању позитивних ставова
према природи и животној средини а поводом међународног дана заштите животне средине и
упустава Министарства просвете, планирају се различите активности којима ће се ученици
упутити у област еколошко-естетског-здравственог васпитања. Остваривање овог програма
планира се кроз следеће активности:
- Акције уређења учионица, школе, школског дворишта и околине.
- Учешће на конкурсу ликовних радова на тему екологије.
- Укључивање у акције које се организују на нивоу града и шире.
Овај програм не треба да се остварује само у оквиру једног предмета или одређене области
ваннаставног рада, већ треба да буде заступљен
У свим областима и свим предметима.
У оквиру еколошке заштите животне средине планирани су следећи садржаји рада и теме за све
одељенске заједнице од првог до осмог разреда:
I разред – Где бацам папирић, огризак, ђубре ( новембар )
II разред – Скупљамо хартију – штедимо шуму (јун )
III разред – Штедимо хартију, воду, струју (мај )
IV разред – Улепшајмо школско двориште ( септембар )
V разред – Један ученик – једна саксија – лепша учионица ( октобар )
VI разред – Поздрав пролећу(март )
VII разред – Ко прља моју учионицу, улицу, мој град (април )
VIII разред – Заливајмо цвеће, да нам дуже траје ( април )
Обележавање значајних датума:
 4. октобар – Дан животиња
 31. март – Дан борбе против пушења
 7. април – Светски дан здравља
 22. април – Дан планете Земље
 5. јун – Светски дан заштите животне средине
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VIII ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И
УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника
Под сталним стручним усавршавањем наставника и стручних сарадника, подразумева се праћење,
усвајање и примена савремених достигнућа у науци и пракси. Стручно усавршавање наставника и
стручних сарадника одвијаће се кроз различите семинаре у организацији Министарства просвете и
других организација, с циљем што боље припремљености наставника и стручних сарадника за
реализацију наставног плана и програма као и примену нових наставних метода и средстава.
Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника одвијаће се у школи и ван школским
институцијама. План Стручног усавршавања наставника и стручних сарадника усклађен је са
Школским развојним планом школе.
Наставник и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у
остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи у којој ради, и то да:
1) Одржи огледни час наставе, прикаже активност, тему, резултате праћења развоја детета и
ученика, стручну књигу, односно чланак или да води радионицу;
2) Присуствује огледним часовима, приказима активности, деловима акционог истраживања
педагошке праксе, теме, стручне књиге, односно чланка и да учествује у њиховој анализи;
3) Присуствује стручним састанцима на којима се остварује поједини облик стручног
усавршавања, а који су у вези са пословима наставника и стручног сарадника;
4) Учествује у изради развојног плана установе.

У школској 2017/2018. Години ОШ―Антон Скала ― полазећи од Правилника о стручном
усавршавању планира следеће активности:
1) Похађање акредитованих семинара, и то:
- Реализација програмских садржаја у вртићу кроз Монтесори метод (545, К2, 16 бодова)
-Примена принципа Валдорф педагогије у раду са децом предшколског узраста (587, К3, 16
бодова)
- Семинарe које су одабрали запослени према својим интересовањима и потребама како би
унапредили свој рад (списак одабраних семинара је дат у табели)
- Сандра Скенџић ће похађати курс,, Early childhood education for children with special
Needs― који ће се одржати у Израелу од 20.11.- 07.12.2017године. Похађање курса организује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са амбасадом Израела, који
обезбеђују средства за курс и смештај , док трошкове превоза обезбеђујемо путем донације.
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КАТАЛОШКИ
БРОЈ
СЕМИНАРА

КОМПЕТЕНЦИЈА

514

К1

514

К1

370

К2

Дијана
Алексић

128

К4

Ксенија
Сулејмановић

128

К4

Дражена
Јелача
Јовановић

370

К2

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ
Сандра
Скенџић
Марина
Спарић
Татјана
Димитријевић

Тања
Нинковић

819

К1

Младен Јанић

819

К1

Вера
Корићанац
Ђогатовић

370

К2

Славица
Рашета

634

К2

Боја Пејчић
Марија
Радивојевић
Ћирић
Снежана
Бабовић
Димитријевић

514

К1

514

К1

514

К1

Бојана Јеврић

370

К2

Весна
Фирановић

756

К2

Ивана
Стајчић

294

К2

НАЗИВ
СЕМИНАРА
Растимо уз плес
Растимо уз плес
Драмске игре у
настави
Саветодавни рад са
децом,
адолесцентима и
родитељима
Саветодавни рад са
децом,
адолесцентима и
родитељима
Драмске игре у
настави
Вредновање у
физичком
васпитању-модели
оцењивања
Вредновање у
физичком
васпитању-модели
оцењивања
Драмске игре у
настави
Креативни
приступ
еколошким темама
у школи
Растимо уз плес
Растимо уз плес

БРОЈ
ДАНА

БРОЈ
БОДОВА

3

20

3

20

2

16

3

24

3

24

2

16

1

8

1

8

2

16

2

16

3

20

3

20

3

20

2

16

1

8

2

16

Растимо уз плес

Драмске игре у
настави
Усвајање
вокабулара у
настави страних
језика
Планирање
подршкепедагошки
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профил,
индивидуализација
и ИОП
1.

Учешће на Међународној конференцији „Дани дефектолога―- 2018.год

2.

Педагошко психолошко усавршавање наставника

3.

Распоред угледних часова

4.

Напредовање у звању

5.

Остала стручна предавања
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Р.Б.
1.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Израда плана стручног усавршавања наставника
Праћење стручног усавршавања наставника и

2.

3.

НОСИОЦИ
ПОСЛА
Чланови стручног
већа
Тим за праћење
стручног
усавршавања

стручних сарадника
Анализа стручног усавршавања и упознавање
чланова већа са садржајем предавања, трибина,
семинара и актуелностима

Чланови стручног
већа

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IX

IX-VI

IX-VI

Угледни часови:




Угледни час – физичко васпитање, четврти
разред
Угледни
разред

час-музичко

васпитање,

први

Марија
Радивојевић Ћирић
Ивана Стајчић
Боја Пејчић

4.



Угледни час –шести разред

XII

V
II

Марина Спарић

III

(излагач ће бити
накнадно одређен)

II

Предавања стручних сарадника
-Израда и примена ИОП-а

Дијана Алексић

IX

-Предавање

Дијана Алексић

III

-Предавање

Ксенија
Сулејмановић

III



Угледни час- седми разред

Предавања наставника
Извештај са „Дана Дефектолога 2018.―-год.
5.

Педагошко психолошко усавршавање наставника и
уже стручне теме

6.

7.

Извештај о реализованом стручном усавршавању и
анализа резултата примене стечених знања и
вештина.
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НАПРЕДОВАЊЕ У ЗВАЊУ
У току стручног усавршавања наставник и стручни сарадник може да стекне звање: педагошки
саветник, ментор, инструктор и виши педагошки саветник.
Поступак за стицање одговарајућег звања покреће наставник и стручни сарадник подношењем
захтева установи.
Наставник, васпитач и стручни сарадник подноси доказе о испуњености услова за стицање звања
прописаних правилником, са проценом свог степена остварености образовно-васпитних циљева на
основу услова за стицање звања утврђених овим правилником.
У поступку одлучивања о захтеву директор установе прибавља мишљење са проценом степена
остварености образовно-васпитних циљева у кључним областима и квалитета педагошке праксе за:
- наставника–од стручног већа за област предмета и од просветног саветника;
- за васпитача–од стручног актива и просветног саветника;
- за стручног сарадника у школи–од педагошког колегијума и просветног саветника;
- за стручног сарадника у дечјем вртићу и дому у ченика–од стручног актива и просветног
саветника.
Предлог и стицање одговарајућег звања наставника, васпитача и стручног сарадника директор
доставља на мишљење наставничком, васпитно-образовном, односно педагошком већу и савету
родитеља, са прибављеним позитивним мишљењима и
проценом. Након прибављених позитивних мишљења наставничког, васпитно-образовног,
односно педагошког већа и савета родитеља директор доноси решење о стицању одговарајућег
звања наставника,васпитача и стручног сарадника.
Изузетно у поступку доношења решења о стицању звања инструктора и вишег педагошког
саветника директор прибавља и мишљење Завода.
По прибављеном позитивном мишљењу Завода директор доноси решење остицању звања.
ОСТАЛА СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА
Ова стручна предавања ће, по потреби, реализовати Директор школе, Правник школе и друга
стручна лица ван установе.
Унапређење образовно-васпитнограда
Ради осавремењивања образовно-васпитног процеса и његовог организовања на основама
савремених достигнућа у дефектолошкој теорији и пракси, ове школске године биће заступљена
стална активност стручних органа школе на унапређењу наставе и даљем уклапању у нове
наставне планове и програме.
Ради осавремењивања образовно-васпитног процеса и његовог организовања на основама
савремених достигнућа у дефектолошкој теорији и пракси, ове школске године бић езаступљена
стална активност стручних органа школе на унапређењу наставе и даљем уклапању у нове
наставне планове и програме
Стварањем повољних услова за рад посебна пажња ће се посветити следећим условима рада:
 Подизање квалитета наставног процеса примењивањем разноврсних облика и метода рада
и коришћењем наставних средстава;
 Побољшање материјално-техничких услова рада;
 Мотивисање ученика и наставника–истицање појединачних резултата ученика и
наставника и адекватно награђивање;
 Повезивање теорије и праксе у настави: извођење огледа у разредној настави ,предавања
стручних сарадника, посете културним институцијама и радним организацијама,
реализација наставних јединица ван учионице;
 Мотивисање ученика за слободне активности:организација јавних часова секција,
организовање смотре ученичког стваралаштва;
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Подизање квалитета слободних активности:израда збирки, плаката и паноа,организовање
слободних активности кроз радионице, организовање тимског рада у реализацији
слободних активности;
Оспособљавање ученика за што самосталније учење применом разних наставних средстава
и прилагођених материјала;
Стручно усавршавање запослених и праћење промена у области образовања и васпитања;
Самовредновање рада школе и истраживање о оцењивању у школи;
Јачање васпитне улоге школе, укључивањем родитеља у рад школе;
Сарадња са локалном самоуправом;
Повећање безбедности и заштите ученика од насиља;

:
.
IX. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И КУЛТУРНА И ЈАВНА
ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
IX.1

Сарадња са друштвеном средином

Школа је имала успешну сарадњу са многим установама и организацијама са којима се планира
даља сарадња током ове школске године:Министарством просвете, науке и технолишког развоја
Републике Србије, Секретаријатом за образовање града Београда, Градском општином Савски
венац, Друштвом за помоћ МНРО општине Савски венац и Стари град, Удружење за помоћ
особама са аутизмом Републике Србије, Заједница школа за образовање ученика са сметњама у
развоју Републике Србије, Друштво дефектолога Србије и Београда ,Домом здравља, Спортском
академијом „Сењак―Центрима за социјални рад , Министарством унутрашњих послова, ДКЦ
Мајдан,Амбасадама , ОШ „ Петар Петровић Његош―, ОШ „ Исидора Секулић―, ОШ „ Радојка
Лакић―, ОШ „ Стефан Немања―, ОШ „ Јосиф Панчић―, ОШ „ Војвода Мишић―, ОШ―Милоје
Васић―, Угоститељско туристичком школом, Дизајнерском школом, Ликовном
Академијом,Спортском и Војном Гимназијом ,Средњом занатском школом, Интернационалном
школом – Chartwell school, Немачком школом.Домом за децу и омладину Сремчица, Домом за децу
без родитељског старања «Дринка Павловић» и Центром за заштиту одојчади, деце и омладинеЗвечанска и многим компанијама које помажу у реализацији планираних активности школе.
IX.2

Културна и јавна делатност школе

Ради афирмације културно-уметничког живота школе , као и организованог утицаја на подизање
свести о могућностима и талентима које поседују многа деца из наше школе , пружању адекватне
подршке и развијању правилног односа према деци и особама са инвалидитетом уопште , Школа
ће организовати самостално или у сарадњи са другим школама разноврсне програме :
- изложбе ликовних и техничких радова ученика
- Тематске инклузивне радионице
- свечане академије
- организовање посета позоришту , изложбама , биоскопскимпредставама
- организовање предавања из области дефектологије за колеге из редовних школа ради правилног
рада са децом која имају сметње у интелектуалном развоју-гранични случајеви .
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X ПРОГРАМ ЗА ПРОМОЦИЈУ И МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ
ПРОГРАМ ЗА ПРОМОЦИЈУ И МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ И ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА ЗА САЈТ
ШКОЛЕ
Ради упознавања друштвене јавности са делатношћу, тј. организацијом рада и циљевима школе, у
школској 2017/2018. години планира се интензивнији рад на маркетингу школе. Поред већ
постојећег информатора (лична карта школе), планира се обилазак појединих Центара за
социјални рад и развојних саветовалишта у којима ћемо такође афирмисати нашу школу као
адекватну установу за образовање и васпитање деце са посебним потребама.
Школа ће интензивно у школској 2017/2018. години радити на промоцији Школског развојног
плана и његовој реализацији.
Р.Б.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИОЦИ ПОСЛА

Презентовање школе пригодним
програмима, наступима на
приредбама, поводом пријема првака,
дочека Нове године, Дана Светог
Саве, Дечје олимпијаде и
обележавањем других важних датума
током школске године . Рад на
промоцији Школе
Приказивање резултата и акција које
се реализују у школи и ван ње на
паноима школе, Web сајту или
facebook-у
Информисање родитеља о
активностима које ће се спроводити
на нивоу школе као и о постигнутим
резултатима ученика на
такмичењима и смотрама
Укључивање родитеља у заједничке
акције с циљем унапређивања и
побољшања услова рада у школи
Спровођење координираних акција за
упис ученика у први разред школске
2017/2018. године ( посете вртићима,
домовима, постери, брошуре,
флајери, медијска презентација)

чланови стручног
актива за ШРП ,
руководиоци стручних
органа школе,
представницисекција,
директор

IX-VI

Славица Рашета
IX-VI

Славица Рашета
IX-VI

Координатор акције

IX-VI

Директор
Стручни тим школе
II
Славица Рашета
Чланови стручног већа

Прикупљање података за сајт и
фејсбук школе
Ажурирање сајта и фејсбука школе

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Особа задужена за
ажурирање

Презентовање постигнутих резултата
школе кроз различите облике рада
путем средстава јавног информисања,
штампе, радиа, тв
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XI ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
РАДА ШКОЛЕ
Добро планирање и програмирање тражи праћење, процењивање, корекције и усмеравање, као и
коначну оцену извршења које се једино могу добити потпунијом анализом плана и програма:
-како школа испуњава постављене задатке;
-како сваки члан колектива и школски органи реализују план и програм рада;
-како и колико наставници примењују и изводе осавремењивање наставе и ваннаставних --активности, којим се методама служи и колики је степен усвојености и социјализације;
-какав је квалитет и квантитет извршеног рада;
Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим и Школским програмом рада школе
вршиће се плански и системачно како би се осигурало стално прикупљање, акумулисање,
сређивање и коришћење података о:
-остваривању плана и програма свих видова васпитно-образовног рада /квантитативни и
квалитативни подаци/, посебно са становишта стицања знања, умећа и навика од стране ученика
и повишења нивоа васпитаности ученика;
-остваривању основних задатака предвиђених Годишњим планом и Школским програмом рада
школе за ову школску годину, а нарочито са становишта реализације усвојених закључака, ставова
и опредељења.
Праћење ће се вршити путем:
-Самоевиденције, самоевалуације и подношење извештаја;
-Утврђивања извештаја у оквиру одељенских већа, стручних већа, одељенских савета родитеља,
Савета родитеља школе, Наставничког већа и др.;
-Увида у педагошку документацију од стране одељенских старешина, стручних сарадника и
директора школе;
-Организовање изложби, смотри, сусрета, такмичења и сл.
Праћење треба да допринесе формирању стваралачке и радне атмосфере, сарадничких односа
пуних међусобних поверења, тако да умањује емоционалну пренапрегнутост и осигурава мирну
радну атмосферу.
Имајући у виду изложено, у циљу што потпунијег и садржајнијег праћења реализације из
Годишњег и Школског програма рада школе, утврђује се следеће:


сви наставници су дужни да оперативне /месечне/ планове и програме рада са
ученицимапредају педагогу до последњег дана у месецу за наредни месец;



остваривање наставног плана и програма у оквиру свих видова делатности на крају
класификационог периода, после одржавања седница одељенских већа, у писаној форми
поднеће руководиоци одељенских већа на основу којих ће директор и педагог- психолог
школе припремити анализу и изложити је на седници Наставничког већа;



резултати рада који су постигнути у оквиру ученичких организација поднеће руководиоци
у писаној форми на седници Наставничког већа. О раду стручних већа у току школске
године, извештај ће поднети руководиоци на седници Наставничког већа;



прикупљени и акумулисани подаци, наведени у тачкама 1. и 2. користиће се за израду
анализасвеукупног рада школе на крају првог односно другог полугодишта за процену
нивоа остварености планираних задатака који ће се презентирати у виду извештаја
представницима друштвене заједнице, ученика школе и просветних органа у складу са
Законом;



прикупљени и акумулисани подаци о остваривању плана и програма рада користиће се за
процену нивоа квалитета основних задатака постављених Годишњим и Школским
програмом рада школе, са посебним освртом на реализацију закључака која су усвојила
стручна тела;

118

Основна Школа „Антон Скала“
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину



одељенске старешине ће на крају класификационог периода после одржаних седница
стручних органа, информисати родитеље ученика о оствареним резултатима у протеклом
периоду и наредним задацима.

директорка школе

председник школског одбора

Наташа Селић Станковић

Ксенија Сулејмановић
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