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УВОД
Школа и њена околина
Школа се налази преко пута Бањичке шуме и Спортског центра "Бањица". Припада територији
општине Вождовац. Окружена је, углавном, породичним кућама. Школу похађа око 734 ученика насеља
Бањица, Горњи Вождовац, Кумодраж, а има их и из Јајинаца. Већина ученика долази пешке, али има и
оних који користе превоз. Школа је приступачна са свих страна. У близини школе пролазе линије
градског саобраћаја (аутобуси 47, 48, 33, 50 и 400; трамваји 9, 10 и 14).
Школа је саграђена 1959. године и од тада се у њој одвија настава.
У згради на простору од 3812 m2 има 18 учионица, од којих су опремљени кабинети за
информатику, биологију, хемију, физику, историју, географију, ТО, ликовну културу, музичку културу и
српски језик. Школа има фискултурну салу, библиотеку са читаоницом, канцеларије директора,
секретара, педагога, рачуноводство, просторију за пријем родитеља, радио-станицу, кухињу,
стоматолошку амбуланту, подрум, ђачки креативни кутак, тоалете за ученике и запослене, школско
двориште са теренима за кошарку и фудбал.
Грејање је централно, уграђена је ПВЦ столарија. Светла је и топла са доста цвећа и даје утисак
пријатног амбијента за децу. Претходних година је урађено реновирање свих просторија и замена крова,
реновиране су свлачионице и фискултурна сала и оформљен је ђачки креативни кутак. У школи постоји
унутрашњи и спољашњи видео надзор.

Приоритетни задаци у школској 2017/2018. години
Школски програм и годишњи план рада



Усаглашени планови одељењскух и стручних већа
Квалитетно планирање на основу критичког осврта на реализовано
Настава и учење







Оспособљавање наставника за коришћење савремених наставних средстава
Обезбеђивање техничких услова за коришћење савремених наставних средстава
Настава прилагођена потребама ученика( диференцирана и индивидуализована настава, ИОП
1,2,3.)
Унапређење наставе разноврсним облицима и методама рада
Повећана партиципација ученика у настави и ваннаставним активностима
Подршка ученицима





Функционисање екстерне и интерне заштитне мреже
Праћење физичких, здравствених, емоционалних и социјалних потреба ученика
Разноврсна понуда и рад секција
Постигнућа ученика





Израда тестова знања на нивоу разреда по предметима
Увођење нових облика информисања о оцењивању
Увођење разноврсних облика оцењивања
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Оспособљавање ученика за различите улоге у наставном процесу
ЕТОС




Побољшавање информисања родитеља
Информисање родитеља и ученика о свим активностима у школи
Ресурси






Уређење спортских терена и трибина
Озељењавање дворишта
Уређивање ентеријера
Опремање учионица и фискултурне сале наставним средствима
Организација рада школе и руковођење

Унапређење рада школе на основу резултата самовредновања

Полазне основе
Годишњи план рада школе, са прилозима, обухвата целокупну делатност школе. Основе за
доношење Годишњег програма рада школе произлазе из:
1. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник" РС бр. 72/09), Закона о
изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник" РС бр. 72 /09
и52/11, 55/13, 35/15 аутентично тумачење, 68/15) и 62(16- УС);
2.Закон о раду(«Сл.гласник РС» бр. 24/2005,61/05,54/09,32/13 и 74/2014)
3. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
– Просветни гласник 11/2012,15/13)
4. Закон о основном образовању и васпитању "Сл. гласник" РС бр. 55/2013;
5. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању "Сл. гласник" РС
67/2013;
6. Плана основног образовања и васпитања који је издао Просветни савет Републике Србије (јун
1990. године), Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања ("Просветни
гласник" РС бр. 4 од 15.08.1990. године), Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном
плану и програму основног образовања и васпитања ("Просветни гласник" РС број 2/91, 5/95, 6/96),
Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму основног образовања и
васпитања ("Просветни гласник" РС број 4/01, 4/03, 7/03, 4/04, 3/05, 7/05, 15/04), Правилника о изменама
Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања ("Просветни гласник" РС
број 9/04, 2/08), Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања
и васпитања ("Просветни гласник" РС број 10/04, 1/2013), Правилника о наставном плану за први, други,
трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног
образовања и васпитања ("Просветни гласник" РС број 1/05, 1/2013), Правилника о наставном плану за
други циклус основног образовања и васпитања, наставном програму за пети разред основног
образовања и васпитања ("Просветни гласник" РС број 6/07, 1/2013) и наставном програму за шести
("Просветни гласник" РС број 5/08, "Просветни гласник" РС број 7/2011, 1/2013), Правилника о измени
Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања ("Просветни гласник" РС
број 1/09) и Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус
основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и
васпитања("Просветни гласник" РС број 2/2011), Правилника о изменама и допунама Правилника о
наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања, Правилника о
изменама и допунама Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног
образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања,
Правилника о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и
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васпитања; Правилник о допуни Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања
и васпитања (Просветни гласник РС бр. 8/2013); Правилник о допуни Правилника о наставном програму
за осми разред основног образовања и васпитања (Просветни гласник РС бр. 8/2013);
7. Каталог уџбеника за предшколску установу и основну школу за школску 2013/2014. годину;
Правилник о допунама Правилника о плану уџбеника (Просветни преглед бр. 13/2013);
8. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност
основног образовања и васпитања 73/16;
9. Правилника о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог
боравка(«Службени гласник РС,бр.77/2014);
10. Правилника о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи ("Просветни гласник" РС бр.
10/04, 3/05, 4/07, 1/08, 6/08, 7/08, 11/2012);
11. Статута школе;
12. Анализе рада у протеклој школској години;
13. Постојеће кадровске и материјалне ситуације у школи;
14. Правилника о норми часова непосредпог рада са ученицима и структури радних обавеза
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи;
15. Правилника о календару образовно – васпитног рада основне школе за школску 2015/2016.
годину објављен у "Просветном гласнику" РС;
16. Уредбе о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета
("Сл. гласник" РС бр. 46/01), Правилника о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање –
сазнање о себи и другима за први разред основне школе, као и Правилника о наставном плану и
програму предмета Весрска настава за први разред основне школе ("Просветни преглед" РС бр. 5/01),
Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања
("Просветни гласник" РС бр. 10/04), Правилника о наставном плану и програму Верске наставе за седми
разред основне школе ("Просветни гласник" РС бр. 2/08), Правилника о наставном плану и програму за
осми разред ("Просветни гласник" РС бр. 7/08);
17. Самовредновања рада школе;
18. Школског развојног плана.
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УСЛОВИ РАДА
Преглед школског простора и инвентара
Укупна површина зграде је 3812 m2, што по ученику износи око 3,45 m2. Укупна корисна
површина школског дворишта је 7000 m2 што по ученику износи 6,36 m2.
Намена простора

Број просторија

Учионица за млађе разреде – класична
Учионица за продужени боравак
Учионица кабинет за физику и хемију са оставом
Учионица кабинет за математику
Учионица за лингвистичку секцију
Кабинет за информатику
Учионица кабинет за ликовну и музичку културу
Учионица кабинет за историју
Учионица кабинет за географију
Учионица кабинет за биологију са оставом
Кабинет за ТО
Радио-станица
Просторија за Вршњачки тим, Ученички парламент
Сала за физичко васпитање са оставом и свлачионицом
Просторија за наставнике физичког васпитања
Школска библиотека са читаоницом
Наставничка зборница
Кухиња са трпезаријом и две оставе
Канцеларија за директора
Канцеларија за педагога
Канцеларија за секретара
Канцеларија за рачунополагача
Просторија за архиву
Просторија за предшколски припремни програм
Стоматолошка амбуланта
Чајна кухиња
Хол
Ходници
Платформа између две зграде
Степениште и УС (5+5)
Просторија за техничко особље
Радионица за домара
Ученички кутак

4

13
3
2
2
1
1
1
1
1
2
3
1,5
1
1+2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2,5
2
1
1
5
3
10
1
1+1
1
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Преглед техничких средстава и апарата
Општа опремљеност школе наставним средствима је солидна. Један број постојећих средстава и
апарата је неисправан и застарео. Увид у степен опремљености школе наставним средствима вршен је на
бази норматива наставних средстава за основну школу "Просветни гласник" РС бр. 4/90.
Назив техничких средстава
Количина
ТВ апарат
Рачунари
Видеорекордер
Дијапројектор
Бим пројектор
Епископ
Графоскоп
Касетофон
Микрофон
Озвучење са појачалом
Зидне словарице
Глобус
Рачунаљке
Ласерски штампач+Ink jet
Фотокопир апарат
Пројекционо платно
Дијапозитиви (комплет)
Барометар
Географске карте
Историјске карте
Клавир – пијанино
Панои
Библиотека

2
61
1
9
4
2
7
7
2
1
4
2
8
4+10
2
1
5
1
21
16
1
43
8031 библ.jединица
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Грејање школског простора
Школска зграда располаже даљинским централним грејањем и током грејне сезоне, цела њена површина
од 3.812 m2је у систему грејања.

Ученичка библиотека
Школска библиотека се налази на другом спрату школе, површине је 37 m2 и у оквиру ње је
читаоница од 18,24 m2.
Школска библиотека ради сваког дана од 8 до 14 часова, а план рада библиотекара налази се у
посебном поглављу Годишњег плана рада школе.

Школска кухиња
У овој школској години очекује се око 85 ученика који ће се хранити у школској кухињи.
Дистрибуција оброка биће организована за ученике преко
Исхрану ученика финансирају родитељи.
О школском кухињском ивентару, квалитету хране, хигијени рада и друго, брине шкоска сервирка.

Зубарска ординација
Школа располаже зубарском ординацијом, која прирада Дому здравља „Вождовац“. Радно време
ординације је понедељком, средом и петком од 7-13.30, а уторком и четвртком од 12.30-20 часова.

6

FF

ОШ «ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ»
F I L I P JE [ KOLA
U SVEMU JAKA
ZNAWE I RADOST
ZA SVAKOG\ AKA

_______________________________________________________________________
Булевар ослобођења 317, телефон/факс 011/2469 -629, 011/3098-280

Број и структура запослених у школи
Степен
стручне
спреме

Врста стручне спреме

Лиценца

Минић Марија
Антић Сунчица
Бекић-МилисављевићЉиљана
Биговић Гордана
Блажевић Весна
Борић Бојана

VII
VII
VII
VI
VII
VII

професор раз. наставе
дипл. сликар текстила
професор разредне наставе
наставник разредне наставе
професор разредне наставе
дипл. математичар

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ

професор раз. наставе
професор ликовне културе
професор разредне наставе
наставник разредне наставе
професор разредне наставе
проф. математике и информ.

11
23
24
37
35
11

Калезић Јелена
Васић Татјана

VII

НЕ

професор историје
професор математике

6
16

Вељовић Снежана
Вуксановић Драгана
Нинковић Татјана
Гајица-Љуботина Драгица
Герзина Бојан
Грујић Небојша
Драговић Јелена
Ђорђевић Весна
Ђорђевић Горица
Стругар Јована

VII
VII
VII
VII
VII
VI
VII
VII
VII

дипл. историчар
дипл. мат. за теоријску
математику и примене
професор немачког језика
професор немачког језика
наставник разредне наставе
професор разредне наставе
дипл. професор спорта
Богословски институт
професор енглеског језика
дипл. правник
професор разредне наставе

VII

професор српског језика

ДА

36
29
22
31
12
23
10
23
23
8

Здравковић Славица
Илић Денка
Дејан Марсенић

0, I
0, I

основна школа
основна школа
магистар наука физичке
културе
наставник разредне наставе
основна школа
проф. физике и хемије за ош
проф.биологије и хемије за
основну школу
дипл. музички педагог
мр, дипл. географ
ССС, економска школа
дипл. хемичар
основна школа
дипл. педагог
дипл. историчар
професор српског језика
наставник разредне наставе
дипл.инжењер
информационих наука
проф. основа технике и
информатике
професор разредне наставе
основна школа
основна школа
проф. енгл. језика
проф. српског језика
професор разредне наставе
Дипломирани економиста
наставник разредне наставе
доктор биолошких наука

–
–

професор немачког језика
професор немачког језика
наставник разредне наставе
професор разредне наставе
проф. физичког васпитања
наставник веронауке
професор енглеског језика
Секретар
професор разредне наставе
професор српског језика,
грађанско васпитање
техничко особље
техничко особље
професор физичког васпитања
наставник разредне наставе
техничко особље
проф. физике и хемије
професор биологије

29
25
17
15

професор музичке културе
Директор
домар школе
професор хемије
техничко особље
Педагог
Наставник историје
професор српског језика
наставник разредне наставе
професор информатике

15
15
13
13
16
31
10
28
23
5

професор ТО

13

професор разредне наставе
техничко особље
текстилни радник
проф. енгл. језика
проф.српског језика
професор разредне наставе
Дипломирани економиста
наставник разредне наставе
проф.домаћинства

10
29
27
7
8
8
1
29
13

Име и презиме

VII

VII2

Јанковић Татјана
Јовановић Слађана
Јојић Нада
Каиџија Зенија

VI
0, I
VII

Икач Сања
Кићовић Душан
Кићовић Миодраг
Златковић Љиљана
Комазец Далиборка
Крагуљац Невенка
Крстић Александар
Лабовић Зорица
Лазић Слободанка
ВербичМојца

VII
VII – 2
IV
VII
0, I
VII
VII
VII
VI

Марјановић Валентина
Милановић Иван
Миленковић Светлана
Миловановић Слађана
Миљковић Ирена
Мојашевић Томица
Нововић Снежана
Маја Драговић
Петковић Нада
Петровић- Косановић Драгана

VII

VII
VII
VII
0, I
III
VII
VII
VII
VI
VIII

7

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
–
НЕ
ДА
ДА

ДА
ДА
–
ДА
ДА
ДА
ДА
–
ДА
–
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ
ДА
ДА
–
–
НЕ
НЕ
ДА
–
ДА
ДА

Звање

Год.
стажа

30
9
13
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Планић Зорица
Радић Душица
Рајевић Зора
Добетић Драгана
Савовић Иван
Снежана Мусић – Михајловић

VII
0, I
0, I
VII
VII

професор разредне наставе
основна школа
основна школа
дипл. математичар
дипл. професор спорта

ДА
–
–
ДА
ДА

IV

ССС, економска школа

–

Милан Луковић
Симоновић Ана

VII

ДА

Стаменковић Игор
Станојевић Вукосава
Стошић Слађана
Халиловић Ирена
Ковачевић Марина
Гордана Петковић-Илић
Србислава Кнежевић
Мандић Јелена

VII
VII
0, I
VII
VII
VII
VI
VII

дипл. географ
дипломирани музички
педагог
проф. техничког образовања
дипл. географ
основна школа
професор раз. наставе
професор раз. наставе
Дипломирани логопед
Наставник разредне наставе
проф. српског језика и
књижевности

VII

ДА
ДА
ДА
–
ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ

професор разредне наставе
техничко особље
техничко особље
професор математике
проф. физичког васпитања
административно финан.
Радник
професор географије
професор музичке културе

30
17
25
19
8
11

професор ТО
професор географије
техничко особље
професор раз. наставе
професор раз. наставе
Дипломирани логопед
Наставник разредне наставе
професор српског језика

15
31
23
15
14
25
28

25
12

Радни колектив ОШ "Филип Филповић" броји 64 запослених од којих је: 54 у настави, 1 директор,2
стручна сарадника, 1 библиотекара,3 радника у администрацији, 1 радника на одржавању хигијене, 1
сервирку, 1 домар.
а) КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА КОЈА ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ ПРОГРАМ
ВСС – ДР ВСС – МР
ВСС
ВИСАС
ССС
ВКВ
КВ
бр. [%]
бр. [%]
бр. [%]
бр. [%]
бр. [%]
бр. [%]
бр. [%]
62,9
16,1
3,2
3
1,63
1
1,63 41
6
2
–
–
1
1,63
8
3
36

ПК
бр, [%]
9 14,52

б) СТРУКТУРА ПРЕМА ГОДИНАМА РАДНОГ СТАЖА
в) СТРУКТУРА ПРЕМА ПОСЛОВИМА И РАДНИМ ЗАДАЦИМА
разредна предметна продужени
стручни
директор
настава
настава
боравак
сарадник
бр. [%]
бр. [%]
бр. [%]
бр. [%]
бр. [%]
14

24,19

32

41,93

3

4,84

3

4,84

8

1

1,63

админис.
радник
бр. [%]
3

4,84

пом. тех.
особље
бр. [%]
11

17,74

СВЕГА
бр. [%]
100
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Број ученика по одељењима и разредима
Млађа смена:
Ред. бр. Одељење Дечака Девојчица Ук.уч. Укупно
1.
I!
14
10
24
2.
I2
14
10
24
96
3.
I3
14
10
24
4.
I4
14
10
24
5.
II1
13
12
25
6.
II2
14
11
25
99
7.
II3
12
13
25
8.
II4
12
12
24
9.
III1
11
14
25
10.
III2
10
16
26
77
11.
III3
12
14
26
12.
IV1
19
11
30
83
13.
IV2
16
10
26
14.
IV3
14
13
27
Укупно у млађим раз
355

Наставник
Марија Минић
Марина Ковачевић
Иван Милановић
Татјана Нинковић
Слободанка Лазић
Љаљана Бекић Милисављевић
Зорица Планић
Србислава Кнежевић
Гордана Биговић
Ирена Халиловић
Татјана Јанковић
Горица Ђорђевић
Весна Блажевић
Драгица Гајица Љуботина

Старија смена:
Ред. бр.
Одељење Дечака Девојчица Ук.уч. Укупно
Наставник
1.
V1
10
12
22
Александар Крстић
2.
V2
12
10
22
90 Татјана Васић
3.
V3
13
13
26
Валентина Марјановић
4.
V4
11
9
20
Александра Зорић
5.
VI1
15
16
31
92 Драгана Вуксановић
6.
VI2
15
15
30
Јелена Драговић
7.
VI3
13
18
31
Ирена Миљковић
8.
VII1
11
13
24
97 Бејатовић Марија
9.
VII2
11
11
22
Стаменковић Игор
10.
VII3
11
13
24
Анка Миленковић
11.
VII4
14
13
27
Зенија Каиџија
12.
VIII1
10
9
19
92 Савовић Иван
13.
VIII2
12
15
27
Зорица Лабовић
14.
VIII3
9
14
23
Мојашевић Томица
15.
VIII4
11
12
23
Антић Сунчица
`Укупно у старијим раз. 178
193
371
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Ученици са сметњама у развоју
СМЕТЊА
Интелектуални
развој
Говор и глас

I
7

II
3

III
1

IV
2

V
4

VI
2

VII
4

VIII
1

УКУПНО
24

20

20

18

4

7

4

5

-

78

Чуло вида
Чуло слуха
Хроничка и
телесна
оштећења
Вишеструке
сметње
Сметње у
понашању
Епилепсија
Непотпуне
породице

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

4

3

1
2

1
18

5

2

3

5

1

1

14

8

1

5

5

12
2

9

5

12

76

Образовни ниво родитеља
ош

3. степен

4. степен

5. степен

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

први

разред

8

4,06

24

12,18

72

36,54

3

6. степен

7. степен

%

бр.

%

бр.

%

1,52

18

9,13

72

36,54

други разред
5

2,63

18

9,47

71

37,36

18

9,47

78

41,05

0,63

20

12,73

57

36,30

1,24

15

9,32

69

42,86

0,52

15

7,81

63

32,81

0,98

19

9,31

59

28,92

2,66

9

4,25

64

34,04

0,48

21

10,10

69

33,17

трећи разред
6

3,82

18

11,46

55

35,03

1

четврти разред
1

0,62

15

9,32

59

36,65

2

пети разред
6

3,13

10

5,20

99

50,52

1

шести разред
3

1,47

16

7,84

105

51,47

2

седми разред
0

0

20

10,64

90

47,87

5

осми разред
4

1,92

11

5,29

102

49,04

1

Укупно
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33

2,20

132

8,80

653

43,56

15

1

135

9

531

Услови средине у којој школа ради
Објекти ван школе који ће се користити за реализацију годишњег програма рада
Нaзив објекта

Укупno
према плану и програму стручних
већа и Школских програма
према плану и програму стручних
већа и Школских програма
према плану и програму стручних
већа и Школских програма
према плану и програму стручних
већа и Школских програма

Центар за културу и спорт "Шумице"
Спортски центар"Бањица"
Музеји
Позориште

по потреби наставног плана и
програма
према плану и програму одељењске
заједнице
према плану и програму стручних
већа и Школских програма

Објекти у МЗ
Биоскопи
Објекти на Авали

11
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ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
Распоред одељења по сменама
Школа ће у 2017/2018. години радити по хоризонталној расподели смена, па ће ученици I–IV
разреда ићи у једну смену, а ученици V–VIII разреда у другу смену. Прва смена почиње са радом у 8.00
часова, а друга у 14 часова.
Продужени боравак обухвата време од 8.00 до 13.45 и од 11.30 до 17.00 часова.
Настава у школској 2017/2018.години почиње 1. септембра у 8.00 часова. Те седмице ученици
V–VIII разреда имаће наставу пре подне од 8.00 часова, а ученици I–IV разреда поподне у14.00 часова.
Првог часа одељенске старешине одржаће час разредног старешине на коме ће се саопштити
ученицима одлуке Наставничког већа о почетку нове школске године, распоред часова, као и правила
живота и рада у школи.

Распоред коришћења учионица
У школи су опремљени кабинети за: билогију, физику, хемију, географију, историју, математику,
српски језик, ТО, ликовну културу, музичку културу, информатику и рачунарство, те ће се према том
распореду и користити. Настојаће се да у овим просторијама што мање имају приступ ученици на другим
наставним сатима, како би се очувала наставна средства.

Режим и организација радног дана у школи
Настава у школској 2016/2017.години почиње 1. септембра у 8.00 часова. Тог дана ученици I–
IVразреда имаће наставу после подне од 14.00 часова, а ученици V–VIIIразреда пре подне од 8.00 часова.

Редовна настава
Час траје 45 минута по следећем распореду:
Пре подне

После подне

08.00-08.45 први час

14.00-14.45

први час

08.45-08.50 мали одмор

14.45-14.50

мали одмор

08.50-09.35 други час

14.50-15.35

други час

09.35-09.50 велики одмор 15.35-15.50

велики одмор

09.50-10.35 трећи час

трећи час

15.50-16.35

10.35-10.50 велики одмор 16.35-16.50

велики одмор

10.50-11.35 четврти час

16.50-17.35

четврти час

11.35-11.40 мали одмор

17.35-17.40

мали одмор

11.40-12.25 пети час

17.40-18.25

пети час

12.25-12.30 мали одмор

18.25-18.30

мали одмор

12.30-13.15 шести час

18.30-19.15

шести час
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Организација радног дана у продуженом боравку
пре подне:
08.00–09.00
09.00–10.00
10.00–11.45
11.45–12.30
12.30–13.30
13.30–13.45

долазак ученика у боравак и доручак
јутарње активности и гимнастика
израда домаћих задатака и учење
слободне активности
припрема за ручак и ручак
одлазак ученика на наставу

после подне:
11.35–12.00
12.00–12.30
12.30–13.00
13.00–14.45
14.45–17.00
15.30–17.00

долазак ученика у боравак
припрема за ручак и ручак
одмор и припрема за учење
израда домаћих задатака и учење
слободне активности
одлазак ученика из продуженог боравка

У ОШ "Филип Филиповић" раде три групе продуженог боравка.
Школа има оптималне просторне и техничке услове за рад продуженог боравка. Санитарни чвор
који је урађен такође по одговарајућим прописима је у близини учионице, тако да је задовољен и тај
услов. Просторије за продужени борававак имају добро природно и електрично осветљење и
функционално су укомпоноване у складу укупног школског простора.
У учионицима се налази и одговарајући број столова и столица како је прописано наведеним
нормативом, сто и столица за наставника.
У учионицама постоје и наставна средства прописана нормативом, панои за ђачке радове, табла,
рачунаљке, зидне слике, сликовнице. Учионице имају телевизор, касетофон, дидактичке и друге игре,
лутке као и књиге прилагођене узрасту.
У школи имамо и школску кухињу и трпезарију. С обзиром да се у кухињи не припрема храна,
склапамо уговор са угоститељским предузећем које нам припрема и доставља храну, а сервирка која ради
у школи служи храну у трпезарији. И те просторије имају све хигијенске и санитарне услове за исхрану
деце.
За извођење наставе и других облика образовно –васпитног рада продуженог боравка задужене
су три колегинице из разредне наставе.
в) Радно време осталих радника у школи
• директор школе од 7.00 до 15.00 или од 10.00 до 19.00 часова
• педагог школе радиће од 13.30 до 19.30 часова, а медијатекар од 9.00 до 15.00 часова.
• административно особље ради од 7.00 до 15.00 часова и једне суботе од 7.30 до 13.30 часова у месецу
• библиотекар ће радити од 8.00 до 14.00
• спремачице ће радити од 6.00 до 14,00 у преподневној смени, а у поподневној од 13.00 до 20.00 часова
и једну радну суботу од 7.00 до 14.00. Овај распоред важи и за раднике у кухињи уколико се може
прилагодити потребама, и једну радну суботу у месецу од 7.00 до 14.00
• Домар ради од 9.00 до 17.00 часова и једну радну суботу од 7.00 до 14.00
Пријем странака је сваког радног дана у интервалу радног времена од 7.00 до 15.00 часова.Пријем код
педагога врши се сваког радног дана по договору.
Одељењске старешине и остали наставници примају родитеље у време које се посебно утврди на
одељењским састанцима. Термин пријема родитеља (дан отворених врата) установиће се на почетку
године на састанцима разредних већа и о томе ће бити информисани родитељи и ученици.

13

FF

ОШ «ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ»
F I L I P JE [ KOLA
U SVEMU JAKA
ZNAWE I RADOST
ZA SVAKOG\ AKA

_______________________________________________________________________
Булевар ослобођења 317, телефон/факс 011/2469 -629, 011/3098-280

Припремна настава
Припремну наставу за ученике упућене на разредни и поправни испит од 4. до 8. разреда школа ће
организовати пре почетка испитног рока, најмање пет дана са по два часа наставе, у току дана, по
предмету.

Припремна настава за полагање завршног испита
У школи се током другог полугодишта и десет дана пре полагања испита, најмање два часа дневно,
организује припремна настава за ученике осмог разреда за полагање завршног испита.

Индивидуални планови и програми наставника
Наставници и стручни сарадници припремају своје индивидуалне – оперативне планове рада за поједине
наставне области и одређене видове ваннаставних активности, а на основу Правилника о наставном
плану и програму за основну школу и задужења у оквиру 40-часовне радне недеље за ову школску
годину.

Додатни васпитно-образовни рад
Ове активности се организују за ученике од 4. до 8. разреда са посебним способностима, склоностима и
интересовањима за поједине предмете, 1 час недељно, тј. 36 часова за ученике од 4. до 7. и 34 часова за
ученике 8. разреда. Планирање садржаја и реализације овог вида рада, урадиће, према задужењима,
предметни наставници.

Допунска настава
Допунска настава се организује за ученике од 1. до 8. разреда, којима је потребна помоћ у савладавању
програма у учењу са једним часом недељно. Планирање садржаја допунске наставе, извршиће предметни
наставници.

Отворена врата
Млађа смена
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ
I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
IV1
IV2
IV3

НАСТАВНИК
Марија Минић
Марина Ковечевић
Иван Милановић
Татјана Нинковић
Слободанка Лазић
Зорица Планић
Љиљана Бекић Милисављевић
Србислава Кнежевић
Гордана Биговић
Ирена Халиловић
Татјана Јанковић
Горица Ђорђевић
Весна Блажевић
Драгица Гајица Љуботина

14

ЧАС
3.
2.
18- 19 ч
2.
17.30- 18.30
3.
1.
17.30- 18-30
3.
2.
17.30- 18.30
3.
5.
5.

ДАН
петак
понедељак
петак
среда
уторак
среда
понедељак
среда
петак
петак
понедељак
понедељак
среда
понедељак
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Старија смена
НАСТАВНИК
Александра Зорић

ПРЕДМЕТ
СРПСКИ J.

ОДЕЉЕЊА
V2, V4,, VI1, VII3

ВРЕМЕ
среда 5. час

Зорица Лабовић

СРПСКИ J.

VI1, VI2, VIII1, VIII2

петак 4. час

Томица Мojашевић

СРПСКИ J.

V 1, V 3, VIII 3, VIII 4

четвртак 3. час

Јована Стругар

СРПСКИ J.

уторак 4. час

Марија Бејатовић

ЕНГЛЕСКИ

Јелена Драговић

ЕНГЛЕСКИ

VI3,, VII2, VII4
VI1, VII1, VII2, VII3, VII4, VIII1,
VIII2, VIII3, VIII4
V2, V4, VI2

Ирена Миљковић

ЕНГЛЕСКИ

уторак 4.час

Снежана Вељовић

НЕМАЧКИ

Драгана Вуксановић

НЕМАЧКИ

V1, V3, VI3
V2, V3, V4, VII1, VII2, VII4, VIII1, VIII3,
VIII4
V1, VI1, VI3,VI2, VII3,VIII2

Татјана Васић

МАТЕМАТИКА

V2,VIII1, VIII2 VIII3, VIII4

понедељак 3. час

Анка Миленковић

МАТЕМАТИКА

VI2, VII2, VII3, VII4

понедељак 3. час

Бојана Борић

МАТЕМАТИКА

среда 3. час

Нада Јојић

ФИЗИКА

Љиљана Златковић

ХЕМИЈА

Александар Крстић

ИСТОРИЈА

Јелена Калезић

ИСТОРИЈА

Вукосава Станојевић

ГЕОГРАФИЈА

Милан Луковић

ГЕОГРАФИЈА

V1, V3, V4, VII1
VI1, VI2VI3, VII1,
VII2VII3VII4VIII1VIII2VIII3VIII4
VII1,
VII2VII3VII4VIII1VIII2VIII3VIII4
V1V2 ,V3, V4VII1 VII2 VII3 VII4 VIII1
VIII2, VIII3, VIII4
VI1, VI2, VI3
V2, V3, V4, VI2 VII1 VII2 VII3 VIII1
VIII2, VIII3, VIII4
VI1, VI3, VII 4

Драгана П.Косановић

БИОЛОГИЈА

понедељак 4. час

Зенија Каиџија

БИОЛОГИЈА

Сања Икач

МУЗИЧКА К.

Ана Симоновић

МУЗИЧКА К.

Сунчица Антић

ЛИКОВНА К.

Бојан Герзина

ФИЗИЧКО

Иван Савовић

ФИЗИЧКО

V1, V2, V3 V4,VI1, VIII2, VIII3,
VI2, VI3, VII1, VII2 VII3 VII4 VIII1
VIII2 VIII3 VIII4
V1,V2, V3,VII1,
VII2VII3VII4VIII1VIII2VIII3VIII4
VI1, VI2 VI3, VIII1 VIII2 VIII3 VIII4
V1, V2, V3,,V4, VI1, VI2 VI3, VII1, VII2
VII3, VII4,, VIII1 VIII2VIII3 VIII4
V 1 V2 VI 1VI2 VII 3VIII2 VIII3 VIII4
V 3 V4 VI 1VI3 VII 1VII2 VII3
VIII1VIII4

Валентина
Марјановић

ТиИО

V1V2V3, V4, VI1, VI2. VI3, VIII1,VIII2,

уторак 3. час

Игор Стаменковић

ТиИО

петак 5. час

Небојша Грујић

ВЕРОНАУКА

ЈованаСтругар

ГРАЂАНСКО

Јелена Мандић

ГРАЂАНСКО

Милан Луковић

ГРАЂАНСКО

Мојца Вербич

ИНФОРМАТИКА

VI2VI3,, VII1, VII2 VII3 VII4.VIII2
VIII3 VIII4
V1, V2, V3,,V4, VI1, VI2 VI3, VII1, VII2
VII3, VII4,, VIII1 VIII2VIII3 VIII4
V1, V2, V3, V4, VI2
VI1, VI3,VI4,VII1,
VII2,VIII1VIII2VIII3VIII4
VII3VII4
VI1, VI2 VI3, VII1, VII2 VII3, VII4,,
VIII1, VIII2, VIII4

15

уторак 4.час
уторак 4.час

понедељак 5.час
среда 3. час

четвртак 2. час
петак 4. час
петак 3. час
петак 3. час
уторак 3. час
уторак 3. час

петак 3. час
понедељак 4. час
понедељак 4. час
петак 2. час
уторак 5. час
понедељак 6. час

четвртак 12.30-13.15 у
поподневној смени
уторак 4. час
среда 3. час
уторак 3. час
уторак 7. час у преподневној
смени
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Годишњи фонд часова
Први циклус основног образовања и васпитања (I-IV разреда)
А. Обавезни наставни
предмети
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
У К У П Н О: А
Б. Изборни наставни
предмети
Верска наст./ Грађ.
васпитање
Народна традиција
Лепо писање
Чувари природе
Од играчке до рачунара
У К У П Н О: Б
В. Остали облици
образовно-васпитног
рада
Допунска настава
Додатни рад
Час одељ. старешине
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
Екскурзија

Први
разред
нед.
год.
5
180
2
72
5
180
2
72
1
36
1
36
3
108
19
684

Други
разред
нед.
год.
5
180
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
20
720

Трећи
разред
нед.
год.
5
180
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
20
720

Четврти
разред
нед.
год.
5
180
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
20
720

1

36

1

36

1

36

1

36

1
1
1
1
2

36
36
36
36
72

1
1
1
2

36
36
36
72

1
1
1
2

36
36
36
72

1
1
1
2

36
36
36
72

1
1

36
36

1
1

36
36

1
1

36
36

1
1
1

36
36
36

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1 дан

1 дан

16

1 дан

1 дан
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Други циклус основног образовања и васпитања(V–VIII разреда)
А. Обавезни наставни предмети
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко и информати.обр.
Техника и технологија
Информатика и рачунарство
Физичко васпитање
Физичко и здравствено обр.
У К У П Н О: А
Б. Обавезни изборни наставни
предмети
Верска наст./ Грађ. васпитање
Страни језик –немачки
Физичко васпитање – Изабрани
спорт
У К У П Н О: Б
В. Изборни наставни предмети
Информатика и рачунарство
Цртање, сликање и вајање
Хор и оркестар
Домаћинство
Чувари природе
У К У П Н О: В
Допунска настава
Додатни рад
Физичке активности
Час одељ. старешине
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
Екскурзија

Пети
разред
нед.
год.
5
180
2
72
2
72
2
72
1
36
1
36
4
144
2
72
2
72
1
36
2
72
24
864

Шести
разред
нед.
год.
4
144
2
72
1
36
1
36
2
72
2
72
2
72
4
144
2
72
2
72

Седми
разред
нед.
год.
4
144
2
72
1
36
1
36
2
72
2
72
2
72
4
144
2
72
2
72
2
72

Осмии
разред
нед.
год.
4
136
2
68
1
34
1
34
2
68
2
68
2
68
4
136
2
68
2
68
2
68

2

72

2

72

2

68

24

864

26

936

26

884

1
2

36
72

1
2

36
72

1
2

36
72

1
2

34
68

-

-

1

36

1

36

1

34

3

108

4

144

4

144

4

136

1
1
1,5
1

36
36
54
36

1
1
1
1
1
1
1

36
36
36
36
36
36
36

1
1
1
1
1
1
1

36
36
36
36
36
36
36

1
1
1
1
1
1
1

34
34
34
34
34
34
34

1

36

1

36

1

34

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

34-68

До 2 дана
годишње

До 2 дана
годишње

17

До 2 дана
годишње

До 3 дана
годишње
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Изборни предмети
На основу анкета којима су истражене ове врсте образовних потреба ученика и на основу
кадровских и материјалних могућности школе утврдиђени су следећи наставни обавезни и обавезни
изборни предмети и број група.
Разред/одељење

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ВЕРСКА НАСТАВА

УКУПНО УЧЕНИКА

1-1

12

12

24

1-2

12

12

24

1-3

6

18

24

12

12

24

Број група

3

3

96

2-1

21

4

25

2-2

16

9

25

2-3

15

10

25

2-4

16

8

24

Број група

4

2

99

3-1

16

9

25

3-2

16

10

26

3-3

15

11

26

Број група

3

2

77

4-1

16

14

30

4-2

19

7

26

4-3

14

13

27

I -4

Број група

3

2

Број група oд 1. до 4.

13

9

355

5-1

15

5

20

5-2

20

2

22

5-3

16

10

26

5-4

14

5

19

Број група

4

1

87

6-1

23

8

31

6-2

17

15

32

6-3

13

18

31

Број група

3

2

94

7-1

12

10

22

7-2

10

11

21

7-3

16

8

24

7-4

3

25

28

Број група

2

3

95

8-1

3

16

19

8-2

22

5

27

8-3

10

12

22

8-4

0

23

23

Број група

3

2

91

Број група од 5-8

12

8

367

Број група од 1-8

25

17

722

18
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Подела разреда и одељења на наставнике
Млађи разреди
Ред.
бр.
1.
ни
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Име и презиме
Марија Минић
Марина Ковачевић
Иван Милановић
Татјана Нинковић
Слободанка Лазић
Љиљана Бекић Милисављевић
Зорица Планић
Србислава Кнежевић
Гордана Биговић
Ирена Халиловић
Татјана Јанковић
Горица Ђорђевић
Весна Блажевић
Драгица Гајица-Љуботина
Нада Петковић
Наташа Мартиновић
Санела Драча
Ирена Миљковић
ЈеленаДраговић
Небојша Грујић

Стручна спрема
проф.раз.наставе
проф.раз.наставе
проф.раз.наставе
проф.раз.наставе
наст.раз.наставе
проф.раз.наставе
проф.раз.наставе
проф.раз.наставе
наст.раз.наставе
проф.раз.наставе
наст.раз.наставе
наст.раз.наставе
проф.раз.наставе
проф.раз.наставе
наст.раз.наставе
проф.раз.наставе
проф.раз.наставе
проф.енгл.јез.
проф.енгл.јез.
вероучитељ

19

Одељење
I1
I2
I3
I4
II1
II2
II3
II4
III1
III2
III3
IV1
IV2
IV3
боравак
боравак
боравак
енглески језик
енглески језик
Верска настава
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Старији разреди
НАСТАВНИК
Александра Зорић

ПРЕДМЕТ
СРПСКИ J.

V2, V4,, VI1, VII3

Зорица Лабовић

СРПСКИ J.

VI1, VI2, VIII1, VIII2

Томица Мojашевић

СРПСКИ J.

V1, V3, VIII 3, VIII 4

Јована Стругар

СРПСКИ J.

VI3,, VII2, VII4

Марија Бејатовић

ЕНГЛЕСКИ

VI1, VII1, VII2, VII3, VII4, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4

Јелена Драговић

ЕНГЛЕСКИ

V2, V4, VI2

Ирена Миљковић

ЕНГЛЕСКИ

V1, V3, VI3

Снежана Вељовић

НЕМАЧКИ

V2, V3, V4, VII1, VII2, VII4, VIII1, VIII3, VIII4

Драгана Вуксановић

НЕМАЧКИ

V1, VI1, VI3,VI2, VII3,VIII2

Татјана Васић

МАТЕМАТИКА

V2, VIII 1, VIII 2 VIII3, VIII4

Анка Миленковић

МАТЕМАТИКА

VI2, VII2, VII3, VII4

Бојана Борић

МАТЕМАТИКА

V1, V3, V4, VII1

Дабетић Драгана

МАТЕМАТИКА

VI1 VI3

Нада Јојић

ФИЗИКА

VI1, VI2 VI3, VII1, VII2 VII3 VII4 VIII1 VIII2VIII3 VIII4

Љиљана Златковић

ХЕМИЈА

VII1, VII2 VII3 VII4 VIII1 VIII2 VIII3 VIII4

Александар Крстић

ИСТОРИЈА

V1V2 ,V3, V4 VII1 VII2 VII3 VII4 VIII1 VIII2, VIII3, VIII4

Јелена Калезић

ИСТОРИЈА

VI1, VI2, VI3

Вукосава Станојевић

ГЕОГРАФИЈА

V2, V3, V4, VI2 VII1 VII2 VII3VIII1 VIII2, VIII3, VIII4

Милан Луковић

ГЕОГРАФИЈА

VI1, VI3, VII 4

Драгана П.Косановић

БИОЛОГИЈА

V1, V2, V3 V4,VI1, VIII2, VIII3,

Зенија Каиџија

БИОЛОГИЈА

VI2, VI3, VII1, VII2 VII3 VII4 VIII1 VIII2 VIII3 VIII4

Сања Икач

МУЗИЧКА К.

V1,V2, V3,VII1, VII2VII3VII4VIII1VIII2VIII3VIII4

Ана Симоновић

ОДЕЉЕЊА

VI1, VI2 VI3, VIII1 VIII2 VIII3 VIII4

Сунчица Антић

ЛИКОВНА К.

Бојан Герзина

ФИЗИЧКО

V1, V2, V3,,V4, VI1, VI2 VI3, VII1, VII2 VII3, VII4,, VIII1
VIII2VIII3 VIII4
V 1 V2 VI 1VI2 VII 3VIII2 VIII3 VIII4

Иван Савовић

ФИЗИЧКО

V 3 V4 VI 1VI3 VII 1VII2 VII3VIII1VIII4

Валентина Марјановић

ТиИО

V1V2V3, V4, VI1, VI2. VI3, VIII1,VIII2,

Игор Стаменковић

ТиИО

VI2VI3,, VII1, VII2 VII3 VII4.VIII2 VIII3 VIII4

Небојша Грујић

ВЕРОНАУКА

Јована Стругар

ГРАЂАНСКО

V1, V2, V3,,V4, VI1, VI2 VI3, VII1, VII2 VII3, VII4,, VIII1
VIII2VIII3 VIII4
V1, V2, V3, V4, VI2

Јелена Мандић

ГРАЂАНСКО

VI1, VI3,VI4, VII1, VII2, VIII1 VIII2VIII3 VIII4

Милан Луковић

ГРАЂАНСКО

VII3 VII4

Мојца Вербич

ИНФОРМАТИКА

VI1, VI2 VI3, VII1, VII2 VII3 VII4 VIII1 VIII2 VIII4
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Правилник о календару образовно-васпитног рада заосновне школе за
школску2017/2018.годину
("Сл. гласник РС - Просвeтни гласник", бр. 6/2017)
Члан 1
Овим правилником утврђујe сe калeндар за остваривањe образовно-васпитног рада
основнe школe за школску 2017/2018. годину.
Члан 2
Остали обавeзни и факултативни облици образовно-васпитног рада утврђeни наставним
планом и програмом за основнe школe планирају сe годишњим планом рада.
Члан 3
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују сe у току
два полугодишта.
Прво полугодиштe почињe у пeтак, 1. сeптeмбра 2017. годинe, а завршава сe у срeду, 31.
јануара 2018. годинe.
Друго полугодиштe почињe у понeдeљак, 12. фeбруара 2018. годинe.
Друго полугодиштe завршава сe у чeтвртак, 31. маја 2018. годинe за учeникe осмог
разрeда, односно у чeтвртак, 14. јуна 2018. годинe за учeникe од првог до сeдмог разрeда.
Члан 4
Обавeзни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за учeникe од
првог до сeдмог разрeда, остварујe сe у 36 пeтоднeвних наставних сeдмица, односно 180
наставних дана.
Образовно-васпитни рад за учeникe осмог разрeда остварујe сe у 34 пeтоднeвнe
наставнe сeдмицe, односно 170 наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 пeтоднeвнe наставнe сeдмицe, школа јe у обавeзи да годишњим
планом рада равномeрно распорeди данe у сeдмици.
Сваки дан у сeдмици нeопходно јe да будe заступљeн 36, односно 34 пута.
Члан 5
Наставни план и програм за основну музичку и основну балeтску школу остварујe сe
прeма годишњeм плану рада школe у пeтоднeвним или шeстоднeвним наставним сeдмицама, у
складу са законом.
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Члан 6
У току школскe годинe учeници имају јeсeњи, зимски, пролeћни и лeтњи распуст.
Јeсeњи распуст почињe у чeтвртак, 9. новeмбра 2017. годинe, а завршава сe у пeтак, 10.
новeмбра 2017. годинe.
Зимски распуст има два дeла - први дeо почињe у срeду, 3. јануара 2018. годинe, а
завршава сe у понeдeљак, 8. јануара 2018. годинe, а други дeо почињe у чeтвртак, 1. фeбруара
2018. годинe, а завршава сe у пeтак, 9. фeбруара 2018. годинe.
Пролeћни распуст почињe у понeдeљак, 2. априла 2018. годинe, а завршава сe у
понeдeљак, 9. априла 2018. годинe.
За учeникe од првог до сeдмог разрeда, лeтњи распуст почињe у пeтак, 15. јуна 2018.
годинe, а завршава сe у пeтак, 31. августа 2018. годинe. За учeникe осмог разрeда лeтњи распуст
почињe по завршeтку завршног испита, а завршава сe у пeтак, 31. августа 2018. годинe.
Члан 7
У школи сe празнују државни и вeрски празници, у складу са Законом о државним и
другим празницима у Рeпублици Србији ("Службeни гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У
школи сe празнујe радно Дан сeћања на српскe жртвe у Другом свeтском рату, Свeти Сава - Дан
духовности, Дан сeћања на жртвe холокауста, гeноцида и других жртава фашизма у Другом
свeтском рату, Дан побeдe и Видовдан - спомeн на Косовску битку.
Дан сeћања на српскe жртвe у Другом свeтском рату празнујe сe 21. октобра 2017.
годинe, Свeти Сава 27. јануара 2018. годинe, Дан сeћања на жртвe холокауста, гeноцида и
других жртава фашизма у Другом свeтском рату 22. априла 2018. годинe, Дан побeдe 9. маја
2018. годинe, Видовдан 28. јуна 2018. годинe.
Свeти Сава и Видовдан сe празнују радно, бeз одржавања наставe, а Дан сeћања на
српскe жртвe у Другом свeтском рату, Дан сeћања на жртвe холокауста, гeноцида и других
жртава фашизма у Другом свeтском рату и Дан побeдe су наставни дани, изузeв кад падају у
нeдeљу.
Срeда, 8. новeмбар 2017. годинe обeлeжава сe као Дан просвeтних радника.
Члан 8
Учeници и запослeни у школи имају право да нe похађају наставу, односно да нe радe у
данe слeдeћих вeрских празника, и то:
1) православци - на први дан крснe славe;
2) припадници Исламскe зајeдницe - 1. сeптeмбра 2017. годинe, на први дан Курбан
Бајрама и 14. јуна 2018. годинe на први дан Рамазанског Бајрама;
3) припадници Јeврeјскe зајeдницe - 30. сeптeмбра 2017. годинe, на први дан Јом
Кипура;
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4) припадници вeрских зајeдница којe обeлeжавају вeрскe празникe по Грeгоријанском
калeндару - 25. дeцeмбра 2017. годинe, на први дан Божића;
5) припадници вeрских зајeдница којe обeлeжавају вeрскe празникe по Јулијанском
калeндару - 7. јануара 2018. годинe, на први дан Божића;
6) припадници вeрских зајeдница којe обeлeжавају данe васкршњих празника по
Грeгоријанском и Јулијанском калeндару - почeв од Вeликог пeтка, закључно са другим даном
Васкрса (католици - од 30. марта до 2. априла 2018. годинe; православни од 6. априла до 9.
априла 2018. годинe).
Члан 9
Годишњим планом рада школа ћe утврдити eкскурзијe и врeмe када ћe надокнадити
наставнe данe у којима су сe остваривалeeкскурзијe.
Ако јe дан школe наставни дан прeма калeндару, школа ћe тај дан надокнадити на начин
који утврди годишњим планом рада.
Члан 10
Врeмe саопштавања успeха учeника и подeла ђачких књижица на крају првог
полугодишта, школа утврђујe годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Врeмe подeлe свeдочанстава, као и врeмe подeлe диплома, школа утврђујe годишњим
планом рада, у складу са овим правилником.
Свeчана подeла ђачких књижица, учeницима од првог до сeдмог разрeда, на крају
другог полугодишта, обавићe сe у чeтвртак, 28. јуна 2018. годинe.
Саопштавањe успeха учeника музичкe и балeтскe школe на крају другог полугодишта и
подeла свeдочанстава и диплома обавићe сe у складу са годишњим планом рада школe, у
складу са овим правилником.
Члан 11
Учeници осмог разрeда полагаћe пробни завршни испит у пeтак, 13. априла 2018.
годинe и у суботу, 14. априла 2018. годинe, а завршни испит у понeдeљак, 18. јуна 2018. годинe,
уторак, 19. јуна 2018. годинe и срeду, 20. јуна 2018. годинe.
Члан 12
Табeларни прeглeд калeндара образовно-васпитног рада основнe школe за школску
2017/2018. годину одштампан јe уз овај правилник и чини њeгов саставни дeо.
Члан 13
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службeном гласнику
РС - Просвeтном гласнику".
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

7.11. распоред од четвртка; 8.11. распоред од петка
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Распоред часова
Млађа смена
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Старија смена
Р Презиме и
бр. име
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Александра
Зорић
Јов ана
Стругар
Зорица
Лабов ић
Томица
Мојашев ић
Марија
Бејатов ић
Јелена
Драгов ић
И рена
Миљков ић
Снежана
Вељов ић
Драгана
Вуксанов ић

Понедељак
1

2

3

VII1

V2

V4

4

VI3
VI1
V1

V3

VIII3

VI1

Уторак
5

VII2
VIII2

6

VII4
VI2

VIII3
VIII1

VIII4

VII2

1

VI3

2

VII4

4

5

6

1

2

VII3

V4

V2

VII1

V4

V2

VIII2

VIII1

V3

V1

VIII4

VIII2

VII3

VII4

VIII1

VIII3

VII2

V3

VIII2

VII3

VI3

VI1

V2

VIII3

10 Татјана Васић

VIII4

VIII1

VIII2

Анка
11
Миленков ић

VII1

VII3

VI2

VII4

12 Бојана Борић

VII1

Драгана
13
Дабетић

VI1

VI3

14 Нада Јојић

VII4

VII3

VI3

Љиљана
15
Златков ић

VII2

VIII4

VII4

V1

VIII3

V1

VII1

V4

VIII2

V4

V2

V4
VI1

VI3

VIII3

VII1

VII3

VII1

6

1

2

3

VII3

V4

V2

VII4

VII2

VI1

V1

V3

VIII4

VIII3

VI1

VIII1

VIII4

VIII3

V2

V3

VIII3

VIII2

VII2

VIII1

V4

V2

VI2

VI1

4

VI3

VIII4

V4

VIII1
VII3

VII2

VII4

V1

VII1

V3

VIII4

VII2

VII4

VIII3

VI1

VII3

V2

VIII1

VIII2

VII4

VII2

VI2

V2
VIII2

VIII2

26

VII1

6

V3,4/V2

VIII1

V1

VIII4

V1

VI2

1

VII2

2

VI3

3

4

5

6

VII1

V4

V2

VII3

VII4

VI2

VI1

VIII2

V1

V3

VIII4

VIII1

V3

V4

V3

VI3

VI1

VI1
VII1

VI3

VI2

VIII2

VII2

VIII1

VII1

VIII3

VII3

VIII4

VIII3

VII4

VI2

V3

V4

VII1

V1

VIII4

VII3

VII4

VIII1

VII3

VIII1
VIII3
VII3

VII1

VII4

V1

VI2

VI3

VIII4

VIII2

VIII1

VII2

VII3

VI2
V2

VI3
VII4

V4

V1

VII2
V1

VIII1

VI2

VIII4

Петак
5

VIII2

V3
V2

VIII3

5

VI3

VII1

VIII4

Четвртак

4

VI1

VI2
V3

3

VI2/V1

VII2

VI2

V1

Среда

3

VIII2

VIII3

V2

V4

V3

VII1

V3

VI1

VII2

VI2

VIII2

VIII3

VII4

VII3

VIII1

VI3

VIII4

VII2
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Р Презиме и
бр. име
16
17
18
19
20
21
22
23

Понедељак
1

2

Зенија Каиџија
Драгана
Петров ић
Косанов ић
Вукосав а
Станојев ић
Милан
Луков ић
Александар
Крстић
Јелена
Калезић
И гор
Стаменков ић
Валентина
Марјанов ић

3

4

VI1

V4

V2

VI2

VII3

2

VII2

VI2

3

4

VIII2

VI2

VIII2

VI2

V2

25

И в ан Сав ов ић VI3

VII2

V3

V4

V4

VIII3 VIII2

VII4

VI1

VI3
V3

VIII1,
3

1

2

3

VIII4

VI3

VII4

V1

V4

V2

VII2

VIII3 VIII4

4

V3

VII3

V1

VI3

VI2

VII3

V2

VII3
VI1

6

VIII1

VIII1

V1

5

V3

VII1

VII4

Среда

VIII3 VIII2

VIII2

VI2

27

1

VII1 VIII1

Бојан Герзина

Марсенић
Дејан
Сунчица
Антић

6

VII1 VII4

24

26

5

VII3

VIII4

V2

Уторак

V4

Четвртак
5

6

VIII1 VII3

1

2

VI2

3

4

VII1 VIII2

Петак
5

6

VII2

VIII3

1

2

VIII4

VII2

V3

VIII4

VII4

V2

VII1 VIII1

VI2

V1

VII2

VII3

VII4

VI1

VI3

VII2

VI1
VII2

VII4
V1

VIII4

V1

VII4

VIII2 VIII3

VII3

V2

V1

VII1 VIII1

V3

VII2

VIII1 VIII4

VII1

V4

V3

VII4

VIII2 VIII3

27

VII1

5

6

VIII1

VI3

VIII4

V3

VI1

VIII2

VI3

VIII3

VI1

VIII3

VI1

VIII3 VIII2

VI1

VIII4

VI3

VIII1

VI2

VIII2

VII1 VIII3

VII3

VIII1

VII4

VII2

VIII3

VI3

VI2

VII3,
4

VII1 VIII2 VIII4

V3

VI2

4

V1

VIII4

VI3

VI1

VII3

VI1
VI3
VI3

V2
V4

VIII1

V4

VIII3

VIII2
V4

3

VII3

VI1

VII2

VI2
V2

VII4

VII1
V1
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Р Презиме и
бр. име

Понедељак
1

2

3

V3

V1

V2

4

5

Уторак
6

1

2

V4

VII2

3

4

Среда
5

6

1

2

3

4

Четвртак
5

6

1

2

3

4

VII4

V3

V4

V2

Петак
5

6

28

Сања И кач

29

Небојша Грујић

VI1,2,3

VII1,2
,3

30

Јелена Мандић

VI1/VI2

VII1/2

31

Ана
Симонов ић

32

Мојца Вербич

VII3

VIII3 VIII4

VI2

28

VI1

VI3

VIII1 VIII2

1

2

VII1

V1

3

4

5

6
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Ковачевић
Иван Милановић
Татјана
Нинковић
Слободанка
Лаѕић
Зорица Планић
Љиљана Бекић
Милисављевић
Србислава

% радног времена

Остали послови на
годишњем нивоу
Укупно на
годишњем нивоу

Укупни фонд часова
а+б

Сарадња са
родитељима
Вођење педагошке
документације
Остали послови из
годишњег плана
Остали послови из
годишњег плана
Остали послови из
годишњег плана
Укупно (Б)

Укупно непосредног
рада са ученицима
Годишњи фонд
часова
Припреме,
планирање
Рад у стручним
органим
Спортске
активности
Стручно
усавршавање
Менторски послови

Физичке активности
Секције, слободне
активности
Културне и
друштвенеактивност
Такмичења

17

1

2

1

1

1

23

828

10

1

0,5

0,5

1

1

1

2

17

612

40

1440

320

1760

100

1-2

17

1

2

1

1

1

23

828

10

1

0,5

0,5

1

1

1

2

17

612

40

1440

320

1760

100

разредна настава

1-3

17

1

2

1

1

1

23

828

10

1

0,5

0,5

1

1

1

2

17

612

40

1440

320

1760

100

разредна настава

1-4

17

1

2

1

1

1

23

828

10

1

0,5

0,5

1

1

1

2

17

612

40

1440

320

1760

100

разредна настава

2-1

18

1

2

1

1

1

24

864

10

1

0,5

1

1

1

1,5

16

576

40

1440

320

1760

100

разредна настава

2-2

18

1

2

1

1

1

24

864

10

1

0,5

1

1

1

1,5

16

576

40

1440

320

1760

100

разредна настава

2-3

18

1

2

1

1

1

24

864

10

1

0,5

1

1

1

1,5

16

576

40

1440

320

1760

100

Годишњи фонд
часова (б)
УКУПНО А+Б

1-1

разредна настава

Дежурство

разредна настава

Додатна настава

Допунска настава

Марина

Редовна настава

Минић Марија

Наставни
пре дме т

Разред

Име и
пре зиме

Изборни предмет
Разредно
старешинство
Обавезне активности

Четрдесеточасовна радна недеља за наставно особље за школску 2017/2018. годину

разредна настава

2-4

18

1

2

1

1

1

24

864

10

1

0,5

1

1

1

1,5

16

576

40

1440

320

1760

100

Гордана Биговић

разредна настава

3-1

18

1

2

1

1

1

24

864

10

1

0,5

0,5

1

1

2

16

576

40

1440

320

1760

100

Ирена Халиловић

разредна настава

3-2

18

1

2

1

1

1

24

864

10

1

0,5

1

1

1

1,5

16

576

40

1440

320

1760

100

Тања Јанковић

разредна настава

3-3

18

1

2

1

1

1

24

864

10

1

0,5

1

1

1

1,5

16

576

40

1440

320

1760

100

Горица Ђорђевић

разредна настава

4-1

18

1

1

2

1

1

24

864

10

1

0,5

1

1

1

1,5

16

576

40

1440

320

1760

100

Весна Блажевић

разредна настава

4-2

18

1

1

2

1

1

24

864

10

1

0,5

1

1

1

1,5

16

576

40

1440

320

1760

100

разредна настава

4-3

18

1

1

2

1

1

24

864

10

1

0,5

0,5

1

1

2

16

576

40

1440

320

1760

100

разредна настава

бор.

18

5

1

24

864

10

1

0,5

2

1

1,5

16

576

40

1440

320

1760

100

разредна настава

бор.

18

5

1

24

864

10

1

0,5

2

1

1,5

16

576

40

1440

320

1760

100

Снежана Нововић разредна настава

бор.

18

5

1

24

864

10

1

0,5

2

1

1,5

16

576

40

1440

320

1760

100

Кнежевић

Драгица Гајица
Љуботина
Петковић Нада
Наташа
Мартиновић
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Јелена Калезић
Вукосава
Станој евић
Милан Луковић

6 -3

20

0 .5

0 .5

1

енглески језик

7-1

18

1

1

српски језик

8 -2

16

1

српски језик

5-4

18

1

српски језик

8 -3

18

српски језик-грађ.
немачки језик

1

1

24

864

10

1

0 .5

1

1

1

1.5

16

576

40

14 4 0

320

17 6 0

10 0

1

1

1

24

864

10

1

0 .5

1

1

1

1.5

16

576

40

14 4 0

320

17 6 0

10 0

1

1

1

1

24

864

10

1

0 .5

1

1

1

1.5

16

576

40

14 4 0

320

17 6 0

10 0

1

1

1

2

2

24

864

10

1

0 .5

1

1

1

0 .5

16

576

40

14 4 0

320

17 6 0

10 0

1

1

1

1

1

24

864

10

1

0 .5

1

1

1

1.5

16

576

40

14 4 0

320

17 6 0

10 0

1

1

1

1

1

24

864

10

1

0 .5

1

1

1

1.5

16

576

40

14 4 0

320

17 6 0

10 0

12

1

1

1

1

1

22

79 2

8

1

0 .5

0 .5

1

0 .5

0 .5

12

432

34

12 2 4

18 4

14 0 8

80

18

1

1

1

1

2

22

79 2

10

1

0 .5

1

1

1

1.5

16

576

38

13 6 8

392

17 6 0

10 0

1

15

54 0

9

1

0 .5

1

1

1

10 .5

24

864

39

14 0 4

3 56

17 6 0

10 0

1

1.5

16

576

40

14 4 0

320

17 6 0

10 0

4

14 4

12

432

96

52 8

30

16

576

40

14 4 0

320

17 6 0

10 0

5

немачки језик

6 -1

12

1

1

1

историја

5-1

0 .5

1

20

0 .5

историја

6

0 .5

географија

20

1

географија

0 .5

1

1

24

864

10

1

0 .5

1

1

0 .5

0 .5

8

288

2

0 .5

0 .5

0 .5

0 .5

1

1

1,5

24

864

10

1

0 .5

1

1

1

1.5

0 ,5

9

324

3

0 .5

0 .5

0 .5

0 .5

0 .5

6

19 8

15

52 2

94

6 16

35

1

24

864

10

1

0 .5

1

1

1

1.5

16

576

40

14 4 0

320

17 6 0

10 0

2

2

24

864

10

1

0 .5

1

1

1

1.5

16

576

40

14 4 0

320

17 6 0

10 0

10

1

0 .5

1

1

1

1.5

16

576

40

14 4 0

320

17 6 0

10 0

0 .5

0 .5

0 .5

0 .5

1

7

2 52

17

59 4

110

70 4

40

0 .5

1

1

1

1.5

16

576

40

14 4 0

320

17 6 0

10 0

6

0 .5

5-2

20

1

1

1

Анка
Миленковић

математика

7-3

16

1

1

1

Бој ана Борић

математикаинформатика

20

1

1

1

1

24

864

Драгана
Дабетић

математика

8

0 .5

0 .5

0 .5

0 ,5

9 .5

342

4

физика

22

1

0 .5

0 ,5

24

864

10

Нада Јој ић

1

1

0 .5

математика

Татј ана Васић

% радног времена

енглески језик

Остали послови на
годишњем нивоу
Укупно на
годишњем нивоу

1

Укупни фонд часова
а+б

1

Годишњи фонд
часова (б)
УКУПНО А+Б

1

Сарадња са
родитељима
Вођење педагошке
документације
Остали послови из
годишњег плана
Остали послови из
годишњег плана
Остали послови из
годишњег плана
Укупно (Б)

20

Дежурство

6 -2

Укупно непосредног
рада са ученицима
Годишњи фонд
часова
Припреме,
планирање
Рад у стручним
органим
Спортске
активности
Стручно
усавршавање
Менторски послови

енглески језик

Физичке активности
Секције, слободне
активности
Културне и
друштвенеактивност
Такмичења

Изборни предмет
Разредно
старешинство
Обавезне активности

Снежана
Вељовић
Драгана
Вуксановић
Александар
Крстић

Додатна настава

Јована Стругар

Допунска настава

Драговић
Јелена
Ирена
Миљковић
Мариј а
Беј атовић
Зорица
Лабовић
Александра
Зорић
Томица
Мој ашевић

Наставни
пре дме т

Редовна настава

Име и
пре зиме

Разред

Б ул е в а р о с ло б о ђ е њ а 3 1 7 , т е ле ф о н / ф а к с 0 1 1 / 2 4 6 9 - 6 2 9 , 0 1 1 / 3 0 9 8 - 2 8 0

1

1

30

1
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Зенија Каиџија
Драгана Петровић
Косановић

хемиј а
биологиј а

7-4

биологиј а

0,5

Сунчица Антић

ликовно

Ана Симоновић

му зичко

7

Сања Икач

му зичко

12

Валентина
Марјановић
Игор
Стаменковић
Мојца Вербич

8-4

19

6
1

1

1

0,5

1

0,5

1

1

24

864

10

1

0,5

1

1

1

1

0,5

1

0,5

1
1

1,5

12

432

32

1152

256

1408

80

16

576

40

1440

320

1760

100

12

432

31

1116

292

1408

80

16

576

40

1440

320

1760

100

5

180

14

504

112

616

35

1

1

1

19

684

8

1

1

1

24

864

10

1

0,5

1

1

1

9

324

3

0,5

0,5

0,5

0,5

4

22

792

7

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

10

360

32

1152

80

1232

70

1
2

8

% радног времена

0,5

1

720

Остали послови на
годишњем нивоу
Укупно на
годишњем нивоу

10

1

20

Укупни фонд часова
а+б

0,5

1

Годишњи фонд
часова (б)
УКУПНО А+Б

0,5

Сарадња са
родитељима
Вођење педагошке
документације
Остали послови из
годишњег плана
Остали послови из
годишњег плана
Остали послови из
годишњег плана
Укупно (Б)

20

1

Дежурство

1

Укупно непосредног
рада са ученицима
Годишњи фонд
часова
Припреме,
планирање
Рад у стручним
органим
Спортске
активности
Стручно
усавршавање
Менторски послови

1

Физичке активности
Секције, слободне
активности
Културне и
друштвенеактивност
Такмичења

16

Изборни предмет
Разредно
старешинство
Обавезне активности

Додатна настава

Златковић

Допунска настава

Љиљана

Наставни
пре дме т

Редовна настава

Име и
пре зиме

Разред

Б ул е в а р о с ло б о ђ е њ а 3 1 7 , т е ле ф о н / ф а к с 0 1 1 / 2 4 6 9 - 6 2 9 , 0 1 1 / 3 0 9 8 - 2 8 0

2

2

1,5

ТО

5-3

20

1

1

1

0,5

0,5

24

864

10

1

0,5

1

1

1

1,5

16

576

40

1440

320

1760

100

ТО

7-2

20

1

1

1

0,5

0,5

24

864

10

1

0,5

1

1

1

1,5

16

576

40

1440

320

1760

100

1

10

360

4

1

0,5

6

216

16

576

128

704

40

22

792

9

1

0,5

1

0,5

2

14

504

36

1296

288

1584

90

21

756

10

1

0,5

1

1

1

1,5

16

576

37

1332

428

1760

100

2

21

756

10

1

0,5

1

1

1

1,5

16

576

37

1332

428

1760

100

1

7

252

2

0,5

0,5

3

108

10

360

80

440

25

информатика

8

Небојша Грујић

верска

18

Иван Савовић

физичко

16

3

Бојан Герзина

физичко

14

3

Дејан Марсенић

физичко

5

1
4
1

3

1

3

1
1

1

31

0,5

FF

ОШ «ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ»
F I L I P JE [ KOLA
U SVEMU JAKA
ZNAWE I RADOST
ZA SVAKOG\ AKA

_______________________________________________________________________
Булевар ослобођења 317, телефон/факс 011/2469-629, 011/3098-280

Списак уџбеника
Први разред
ред.бр. издавач

аутор

Нови
логос
Нови
логос
Нови
логос
Нови
логос
Нови
логос
Нови
логос

ДушкаМилић,Татјана
Митић
НаташаСтанковић,
Маја Костић
НаташаСтанковић,
Маја Костић
ИваИванчевић,Сенка
Тахировић
ИваИванчевић,Сенка
Тахировић
ЉиљанаСтокановић,
ГорданаЛукић

7

Нови
логос

ЉиљанаСтокановић,
ГорданаЛукић

8

Нови
логос

9

Нови
логос

Др.МилутинМићић,
ГорданаМићић
Мр.Драгана
Михајловић-Бокан,
МаринаИњац

1
2
3
4
5
6

10
11

Нови
логос
Нови
логос

предмет

називуџбеника

Српски језик

Букварсасловарицом

Српски језик

Читанка ''Речпореч''

Српски језик

Раднасвесказасрпски језик

Математика

Уџбеник

Математика

Раднасвесказа
математику

Светоконас

Светоконас-уџбеник

Светоконас

Светоконас-радна
свеска

Ликовнакултура

Уџбеникза ликовну
културу

Музичкакултура

Уџбеник+2ЦД-а

Susan Iannuzzi

Енглески језик

Susan Iannuzzi

Енглески језик

FamilyandFriends
Foundation,уџбеник
FamilyandFriends
Foundation,раднасвеска

Други разред
ред.бр.

издавач

1

Нови логос

2

Нови логос

3

Нови логос

аутор
НаташаСтанковић,Маја
Костић
ЈеленаСрдић
ЈеленаСрдић,Наташа
Станковић-Шошо

предмет
Српски језик
Српски језик
Српски језик

32

називуџбеника
Читанка ''Узречи
растемо''
Граматика ''Дарречи''
Раднасвесказасрпски
језик
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4

Нови логос

5

Нови логос

6

Нови логос

7

Нови логос

8

Нови логос

9

Нови логос

10

Нови логос

11

Нови логос

12

Нови логос

ДушкаМилић,Татјана
Митић
СенкаТахировић,Ива
Тахировић
ИваТахировић,Сенка
Тахировић
ЉиљанаСтокановић,
ГорданаЛукић
ЉиљанаСтокановић,
ГорданаЛукић
Др.МилутинМићић,
ГорданаМићић
Мр.ДраганаМихајловићБокан,МаринаИњац

Српски језик

Латиница-радни
уџбеник

Математика

Уџбеник

Математика

Раднасвесказа
математику

Светоконас

Светоконас-уџбеник

Светоконас
Ликовнакултура

Светоконас-радна
свеска
Уџбеникза ликовну
културу

Музичкакултура

Уџбеник+2ЦД-а

Naomi Simmons

Енглески језик

Naomi Simmons

Енглески језик

FamilyandFriends
Starter,уџбеник
FamilyandFriends
Starter,раднасвеска

Трећи разред
ред.бр.

издавач

аутор

предмет

НаташаСтанковић,Маја
Костић

Српски језик

ЈеленаСрдић

Српски језик

Нови
логос

ЈеленаСрдић,Наташа
Станковић-Шошо

Српски језик

4

Нови
логос

СенкаТахировић,Ива
Иванчевић

Математика

5

Нови
логос
Нови
логос

СенкаТахировић,Ива
Иванчевић

Математика

1

Нови
логос

2

Нови
логос

3

6

Природаи
друштво

A.Kaндић,Г.Субаков
Симић,Ж:Васић,
Д.Живковић,И.Матејић

33

називуџбеника
Читанка ''У светуречи''
Граматика ''Дарречи''
Раднасвесказасрпски језик

Уџбеник
Раднасвесказаматематику
Природаи друштвоуџбеник
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7

Нови
логос

A.Kaндић,Г.Субаков
Симић,Ж:Васић,
Д.Живковић,И.Матејић

Природаи
друштво

Природаи друштво-радна
свеска

8

Клетт

ГорданаИлић
Мр.МилутинМићић,
ГорданаМићић

Музичка
култура
Ликовна
култура

Уџбеник ''Чаробни свет
музике''
Уџбеник

9

Нови
логос

10

Нови
логос

Naomi Simmons

Енглески језик

FamilyandFriends1,уџбеник

11

Нови
логос

Naomi Simmons

Енглески језик

FamilyandFriends1,радна
свеска

Четврти разред
ред.бр.
1
2
3
4
5

издавач
Новилогос
Новилогос
Новилогос
Новилогос
Новилогос
Новилогос

6
Новилогос
7

8
9
10
11

Клетт

аутор

предмет

називуџбеника

НаташаСтанковић,Маја
Костић
ЈеленаСрдић
ЈеленаСрдић,Наташа
Станковић-Шошо
СенкаТахировић
СенкаТахировић,
МомчилоСтепановић
A.Kaндић,Г.Субаков
Симић,Ж:Васић,
Д.Живковић,И.Матејић
A.Kaндић,Г.Субаков
Симић,Ж:Васић,
Д.Живковић,И.Матејић

Српскијезик

Читанка''Бескрајнеречи''

Српскијезик
Српскијезик

Природаи
друштво

Граматика''Дарречи''
Раднасвесказасрпски
језик
Уџбеник
Раднасвесказа
математику
Природаидруштвоуџбеник

Природаи
друштво

Природаидруштвораднасвеска

ГорданаИлић

Музичка
култура
Ликовна
култура
Енглескијезик

Уџбеник''Чаробнисвет
музике''+ЦД
Уџбеник

Математика
Математика

Новилогос

Мр.МилутинМићић,
ГорданаМићић
Новилогос NaomSimmons

FamilyandFriends2,
уџбеник
Енглескијезик FamilyandFriends2,
Раднасвеска

Новилогос NaomiSimmons

34
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Пети разред
ред. бр.

издавач

аутор

предмет

1

Клетт

З.Несторовић

2

Клетт
Клетт

В.Ломпар
Српскијезик
В.Ломпар,З.Несторови Српскијезик
ћ

Раднасвесказасрпскијезик

4

Клетт

Н.Икодиновић

Математика

Уџбеник

5

Клетт

Н.Икодиновић

Математика

Збирказадатакаизматематике

Новилогос

Д.Лопандић,
И.Петровић

Историја

Уџбеник

7

Заводзауџбенике

Ј.Ћалић

Географија

Уџбеник

8

Заводзауџбенике

групааутора

Географија

Географскиатлас

9

Герундијум

Т.Прибићевић

Биологија

Уџбеник

10

Новилогос

А.Паладин

Музичкакултура Уџбеник

11

Едука

З.Лапчевић

ТИО

Уџбеник

12

Новилогос

Енглескијезик

EnglishPlus1-уџбеник

13

Новилогос

BenWetz
JanetHardy-Gould

Енглескијезик

EnglishPlus1- раднасвеска

Заводзауџбенике

И.Врачарић,Ц.Шмит

Немачкијезик

Hurra,WirlernenDeutsch1-уџбеник

Заводзауџбенике

И.Врачарић,Ц.Шмит

Немачкијезик

Hurra,WirlernenDeutsch1раднасвеска

3

6

14
15

Српскијезик

називуџбеника
Читанка"Мост"
Граматика

Шести разред
Ред.бр.

издавач

аутор

предмет

називуџбеника

1

Клетт

З.Несторовић

Српскијезик

Читанка "Корак"

2

Клетт

Српскијезик

3

Клетт

В.Ломпар
В.Ломпар,
З.Несторовић

Граматика
Радна свеска за српскијезик

4

Клетт

Н.Икодиновић

Математика

Српскијезик
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5

Клетт

Н.Икодиновић

6

Бигз
Нови логос

М.Крнета
Физика
М.Бекић-Кочић,
Д.Кочић, Д.Лопандић Историја

Уџбеник

7

Математика

Збирка задатака изматематике

Уџбеник

8

Завод за уџбенике

Љ.Гавриловић

Географија

Уџбеник

9

Завод за уџбенике

И.Ж.Коцић

Географија

Неме карте за географију

10

Герундијум

Т.Прибићевић

Биологија

Уџбеник

11

Нови логос

А.Паладин

Музичка култура

Уџбеник

12
13

Едука
Нови логос

ТИО
Енглескијезик

14

Нови логос

З.Лапчевић
Ben Wetz
JanetHardy- Gould

Уџбеник
English Plus 2 -уџбеник
English Plus 2 -радна свеска

15

Завод за уџбенике

16

Завод за уџбенике

И.Врачарић,
Ц.Шмит
И.Врачарић,
Ц.Шмит

Енглескијезик
Немачкијезик
Немачкијезик

Hurra,Wirlernen Deutsch2 уџбеник
Hurra,Wirlernen Deutsch2 Раднасвеска

Седми разред
ред.
бр.
1
2

Клетт
Клетт

3

Клетт

4

издавач

аутор

предмет

називуџбеника

Српски језик
Српски језик

Читанка "Пут"
Граматика

Српски језик

Раднасвесказасрпски језик

Клетт

З.Несторовић
В.Ломпар
В.Ломпар,
З.Несторовић
Н.Икодиновић

Математика

5

Клетт

Н.Икодиновић

Математика

6
7

Бигз
Нови логос
Нови логос

М.Крнета
Д.Анђелковић
Ч.Антић,
М.Бонџић
М.Тадић
И.Ж.Коцић
З.Лазић
А.Паладин
З.Лапчевић
BenWetz

Физика
Хемија
Историја

Уџбеник
Збирказадатакаиз
математике
Уџбеник
Уџбеник
Уџбеник

Географија
Географија
Биологија
Музичкакултура
ТИО
Енглескијезик

Уџбеник
Немекартеза географију
Уџбеник
Уџбеник
Уџбеник
EnglishPlus3-уџбеник

8
9
10
11
12
13
14

Заводзауџбенике
Заводзауџбенике
Нови логос
Нови логос
Едука
Нови логос

36

FF

ОШ «ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ»
F I L I P JE [ KOLA
U SVEMU JAKA
ZNAWE I RADOST
ZA SVAKOG\ AKA

_______________________________________________________________________
Булевар ослобођења 317, телефон/факс 011/2469-629, 011/3098-280

15
16
17

Нови логос
Заводзауџбенике
Заводзауџбенике

JanetHardyGould
И.Врачарић,
Ц.Шмит
И.Врачарић,
Ц.Шмит

Енглескијезик
Немачки језик
Немачки језик

EnglishPlus3-раднасвеска
Hurra,WirlernenDeutsch3уџбеник
Hurra,WirlernenDeutsch3Раднасвеска

Осми разред
ред.бр.

издавач

1
2

Клетт
Клетт

3

Клетт

4
5

Клетт
Клетт

6

Новилогос

7

Новилогос

8

Новилогос

11
12
13
14

Заводза
уџбенике
Заводза
уџбенике
Герундијум
Новилогос
Едука
Новилогос

15

Новилогос

9
10

16
17

Заводза
уџбенике
Заводза
уџбенике

аутор

предмет

називуџбеника

З.Несторовић
В.Ломпар
В.Ломпар,
З.Несторовић
Н.Икодиновић
Н.Икодиновић
Д.Поповић,
М.Богдановић,
А.Кандић
Д.Анђелковић
П.Симић,
И.Петровић

Српскијезик
Српскијезик

Читанка"Речимудрости"
Граматика

Српскијезик

Раднасвесказасрпскијезик

Математика
Математика

Уџбеник
Збирказадатакаизматематике

Физика

Уџбеник

Хемија

Уџбеник

Историја

Уџбеник

С.Стаменковић

Географија

Уџбеник

И.Ж.Коцић

Географија

Немекартезагеографију

В.Матановић
А.Паладин
З.Лапчевић
BenWetz
JanetHardyGould
И.Врачарић,
Ц.Шмит
И.Врачарић,
Ц.Шмит

Биологија
Музичкакултура
ТИО
Енглескијезик

Уџбеник
Уџбеник
Уџбеник
EnglishPlus4-уџбеник

Енглескијезик

EnglishPlus4-раднасвеска

Немачки језик

Hurra,WirlernenDeutsch4уџбеник
Hurra,WirlernenDeutsch4Раднасвеска

Немачки језик
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Распоред дежурства
Млађа смена
ПОНЕДЕЉАК
ГЛАВНИ
УЛАЗ
ЂАЧКИ
УЛАЗ
ПРВИ
СПРАТ
ДРУГИ
СПРАТ
ГЛАВНИ
ДЕЖУРНИ

Ирена Халиловић
Марија Минић
Горица Ђорђевић
Иван Милановић
Татјана Јанковић

УТОРАК
Слободанка
Лазић
Иван
Милановић
Марина
Ковачевић
Србислава
Кнежевић
Зорица
Планић

СРЕДА
Ирена
Миљковић
Татјана
Нинковић
Љиљана Бекић
Милисављевић
Горица
Ђорђевић
Весна Блажевић

ЧЕТВРТАК
Небојша Грујић
Марина
Ковачевић
Весна
Блажевић
Марија Минић
Слободанка
Лазић

ПЕТАК
Јелена
Драговић
Србислава
Кнежевић
Татјана
Нинковић
Гордана
Биговић
Татјана
Јанковић

Старија смена
ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК
Вукосава
Станојевић

СРЕДА
Драгана
Вуксановић
Драгана
Петровић
Косановић

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК
Зорица
Лабовић

ГЛАВНИ
ДЕЖУРНИ

Сунчица Антић

1. СПРАТ

Анка
Миленковић

Јована Стругар

2. СПРАТ

Александра
Зорић
Ана Симоновић

Марија
Бејатовић

Јелена Калезић

ДВОРИШТЕ

Игор
Стаменковић

Милан
Луковић

Алекснандар
Крстић

ГЛАВНИ
УЛАЗ И МАЛО
ДВОРИШТЕ

Бојан Герзина

Јелена
Драговић
Ирена
Миљковић

Зенија Каиџија

Иван Савовић

Томица
Мојашевић

ХОЛ ШКОЛЕ

Валентина
Марјановић

Бојан Герзина

Иван Савовић

Милан Луковић

Игор
Стаменковић

38

Нада Јојић
Анка
Миленковић

Татјана Васић

Сања Икач

Љиљана
Златковић

Томица
Мојашевић

Дејан
Марсенић

FF

ОШ «ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ»
F I L I P JE [ KOLA
U SVEMU JAKA
ZNAWE I RADOST
ZA SVAKOG\ AKA

_______________________________________________________________________
Булевар ослобођења 317, телефон/факс 011/2469-629, 011/3098-280

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УПРАВЕ
Програм рада школског одбора
Активност
Усвајање Годишњег програма рада Школе за
шк.2017/18.год.
Усвајање Извештаја о раду Школе за
шк.2016/17.год.
Усвајање Извештаја о раду директора школе за шк.
2016/17.год.
Разматрање кадровске проблематике
Актуелна питања
Разматрање излета, екскурзија
Давање сагласности директору школе за склапање
пословних уговора
Издавање школског простора
Разматрање начина прославе Дана школе и
одобравање средстава за реализацију
Разматрање приоритета у извођењу радова у
Школи или куповини наставних средстава
Актуелна питања
Разматрање реализације плана и програма за прво
тромесечје и предлози мера за даљи рад
Разматрање успеха, дисциплине и изостанака
ученика
Актуелна питања
Разматрање начина прославе шк. славе Св. Саве и
одобравање средстава за реализацију
Разматрање полугодишњег рада Школе
Разматрање финансијског пословања Школе и
завршног рачуна за 2017.год.
Разматрање и усвајање извештаја Комисије о
попису инвентара за 2017.
Разматрање и одобравање средстава за потребе
такмичења ученика
Актуелна питања
Разматрање успеха, дисциплине и изостанака
ученика за треће тромесечје
Разматрање реализације програма за треће
тромесечје
Разматрање реализације рекреативне наставе и
излета
Разматрање резултата такмичења
Разматрање реализације новог развојног плана

Динамика

Носилац

септембар

чланови ШО

септембар

чланови ШО

септембар

чланови ШО

септембар
септембар
септембар
септембар

чланови ШО
чланови ШО
чланови ШО
чланови ШО

октобар
октобар

чланови ШО
чланови ШО

октобар

чланови ШО

октобар
новембар

чланови ШО
чланови ШО

новембар

чланови ШО

новембар
децембар – јануар

чланови ШО
чланови ШО

децембар – јануар
фебруар – март

чланови ШО
чланови ШО

фебруар – март

чланови ШО

фебруар – март

чланови ШО

фебруар – март
април – мај

чланови ШО
чланови ШО

април – мај

чланови ШО

април – мај

чланови ШО

април – мај
април – мај

чланови ШО
чланови ШО
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Разматрање остварености програма за крај
наставног периода шк.2017/18.

јун

чланови ШО

План и програм рада директора школе
Душан Кићовић
Послови директора школе обухватају укупну организацију рада школе, педагошко инструктиван
рад, рад са насгавницима и стручним сарадницима на организацији планираних задатака, остваривању увида
у реализацију Годишњег програма рада школе, нормативна делатност школе, сарадња са друштвеном
средином и родитељима.
У оперативном плану ће бити обухваћена срж најважнијих оперативних послова и задатака. а
послови који буду накнадно искрсли реализоваће се и бити забележени кроз записнике, финансијско
пословање, примену законских прописа (план ће се реализовати у складу са пословним планом директора за
период од четири године)
Послови директора школе обухватиће следеће области:
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
2. ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВАН РАД И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА
3. ОРГАНИЗАЦИОНО – МАТЕРИЈАЛНА И ФИНАНСИЈСКА ПРОБЛЕМАТИКА
4. НОРМАТИВНА ПРОБЛЕМАТИКА
5. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
6. ПРАЋЕЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ РАЗВОЈА УЧЕНИКА И САВЕТОДАВНИ РАД СА ЊИМА
7. ПЛАН САСТАНКА СА УЧЕНИЦИМА
8. ПРАЋЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ СТРУКТУРЕ РОДИТЕЉСКОГ ДОМА И САВЕТОДАВНИ РАД СА
РОДИТЕЉИМА
9. ПРАЋЕЊЕ СПЕЦИЈАЛНОГ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА
10. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ОПШТИНИ, ГРАДУ И РЕПУБЛИЦИ
11. АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
12. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
13. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
14. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕО РАДУ ШКОЛЕ

Програм рада директора школе
директор: Душан Кићовић
ВРЕМЕ
РЕАЛ.

IX

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

НОСИЛАЦ ПОСЛА

1. Организациони послови у вези са почетком школске
године (пријем првака, кадровска питања, бројно стање
ученика, сагледавање хигијенско – техничке уређености
школе, итд.)

ПП служба, Наст.веће,
директор

2. Утврђивање и усвајање Годишњег плана рада школе за
школску 2016/17. годину

Наст.веће, Школски одбор

3. Извештај о раду школе за школску 2016/17.

Наст.веће, Школски одбор

4. Извештај директора школе

директор

5. Преглед школских програма, годишњих (глобалних) и
месечних (оперативних) планова рада

ПП служба
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X

XI

XII

6. Припремање података, попуњавање упитника за
информативни преглед школе на почеткушколске године за
потребе Министарства просвете и Градског екретаријата за
образовање

директор, ПП служба

7. Праћење реализације Школског развојног плана

директор, Тим за ШРП

8. Сарадња са родитељима, родитељски састанци и Савет
родитеља

директор

9. Учешће у организовању ђачких екскурзија

директор

10. Набавка нових наставних средстава и школске опреме,
послови везани за радове на згради и уређење школског
простора

директор

1. Посета часовима редовне наставе и осталим видовима
непосредног рада са ученицима у циљу остваривања увида
у реализацију годишњег плана рада и пружања стручне
помоћи наставницима, одељењскимстарешинама у
решавању тешкоћа на које у свом раду наилазе

директор

2. Остваривање увида у организацију наставе и активности
у продуженом боравку

директор

3. Саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у
учењу и понашању

директор, ПП служба

4. Сарадња са секретаром, рачуноводством, ПП службом и
библиотекаром и праћење рада ових служби

директор

5. Праћење и подстицање примене Правилника о
безбедности ученика

директор, одељ. стерешине

6. Вредновање и самовредновање школе

директор, наст.веће

4. Очување школске имовине и степен оштећења

директор

7. Организовање и праћење стручног усавршавања
наставника у школи и ван ње

ПП служба

8. Организација прославе Дана школе

директор и сви запослени

9. Конципирање нових пројеката на унапређењу васпитнообразовног рада у школи

директор, Наст.веће, ПП
служба

1. Учешће у превенцији малолетничке деликвенције

директор, ПП служба

2. Праћење активности у оквиру изборних предмета на
нивоу 1–7. разреда

директор, ПП служба

3. Информације о успеху и владању ученика на крају 1.
клас. периода

Наставничко веће

4. Посета часовима редовне наставе

директор

5. Праћење часова изборних предмета

директор

6. Увид у рад продуженог боравка

директор

1. Сарадња са наставницима на унапређивању
наставног процеса (организовање међусобних
посета наставника, отворени часови, тимски

директор

41

FF

ОШ «ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ»
F I L I P JE [ KOLA
U SVEMU JAKA
ZNAWE I RADOST
ZA SVAKOG\ AKA

_______________________________________________________________________
Булевар ослобођења 317, телефон/факс 011/2469-629, 011/3098-280

рад, саветовања)

I – II

III – IV

V – VI

VIII

2. Припремање и организовање општег пописа у школи

директор

3. Успех и владање ученика на крају 1. полугодишта
школске 2017/18. године

директор

4. Праћење израде завршног рачуна школе

директор

5. Праћење припрема за обележавање Нове године и
Светосавске академије

директор и ком. за културне
делатности

1. Анализа резултата рада школе у 1. полугодишту школске
2017/18.год

директор, наст.веће

2. Извештај директора школе о праћењу остваривања плана
и програма и Год. плана рада школе, инструктивнопедагошки увид инадзор

директор

3. Реализација Светосавске академије

директор

4. Анализа рада ученичких организација

директор

1. Анализа педагошке документације

директор

2. Праћење учешћа ученика на разним такмичењима у
школи, општини, граду и Републици

директор, стручна већа

3. Обилазак одељења у којима се јављају васпитнодисциплински проблеми

директор

4. Рад на очувању школске имовине

директор

5. Учешће у припремама за упис деце у 1. разред

директор

6. Успех и владање на крају 3. клас. периода

директор, ПП служба

7. Посета часовима редовне наставе

директор

8. Утврђивање уџбеника и приручника који ће се
употребљавати у школској 2018/19. години

директор и наст.веће

1. Инструктивно – педагошки рад, посета часовима
редовне наставе

директор

2. Учествовање у изради концепције и координација
послова при изради Год. плана рада школе за школску
2018/19. год.

директор

3. Успех и владање ученика 8. разреда

директор

4. Припрема за упис ученика 8. разреда у средње школе,
полагање завршног испита

директор

5. Учешће на седницама стручних органа школе

директор

6. Израда плана радова које треба извести у школи за време
летњег распуста

директор

7. Успех и владање ученика на крају 2. полугодишта
школске 2016/17. године

стручни органи школе

1. Организовање припремне наставе за поправне и
разредне испите (формирање комисије)

директор

2. Информације о извршеним припремама за почетак

директор
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школске 2018/19. године
3. Извештај директора школе о реализацији плана и
Год.плана школе 2017/18. године

директор

4. Анализа вредновања и самовредновања

директор

План рада Савета родитеља
руководилац: директор школе и председник Савета родитеља

Време
реализације

СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР

НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

ФЕБРУАР
МАРТ

АПРИЛ
МАЈ
ЈУН

Програмски садржај
1. Конституисање Савета и избор председника Савета родитеља
2. Извештај о успеху и владању ученика на крају школске 2016/17.год.
3. Безбедност ученика у школи
4. Разматрање плана и програма организације екскурзија у школској
2016/17.години
5. Разматрање извештаја са екскурзија
6. Давање сагласности на осигурање, безбедност, дечји динар, Црвени крст
1. Анализа хигијенско-техничких услова рада школе
2. Информисање о владању и успеху ученика на крају 1. класификационог периода
шк.2016/17. године
3. Информације са родитељских састанака
4. Разматрање о опремљености школе наставним средствима
5. Учешће у прослави Нове године и Дана Светог Саве
1. Извештај о раду школе на крају 1. полугодишта школске 2017/18.године
2. Информације са родитељских састанака
3. Безбедност ученика у школи
4. Иформације о уџбеницима и приручницима који ће се користити у школској
2018/19. години
1. Информације о успеху и владању ученика на крају 3. класификационог периода
школске 2017/18.године
2. Информације о постигнутим резултатима ученика на разним такмичењима,
похвале и награде
1. Праћење уписа ученика 8.разреда у средње школе
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СТРУЧНИ ОРГАНИ
План и програм рада педагошког колегијума
Чланови Педагошког колегијума су: директор, педагог, руководиоци свих стручних већа, координатори ШТ
за самовредновање, развојни план и и развој школског програма и руководиоци пројеката који се реализују у
школи.
Активност

Динамика

Осврт на акциони план кроз екстерно вредновање

август

Разматрање годишњег програма рада школе
Разматрање шк. програма 1 – 8. разреда

септембар
септембар

Разматрање Извештаја о раду школе
Разматрање и усвајање годишњег програма
усавршавања наставника и стручних сарадника
Разматрање сређивања педагошке документације

септембар
јун

Информисање о плану ПО
Разматрање плана самовредновања за шк. 2017/18.
год.
Издвајање посебних појава на 1. квалификационом
периоду (изостанци, дисциплина, поремећај
понашања) и предлагање мера за побољшање

септембар
октобар – новембар

Извештај о припреми наставника приправника за
полагање испита за лиценцу
Разматрање извештаја ШТ за ИО
Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају
1. полугодишта и мере за побољшање

октобар – новембар

Разматрање реализације плана стручних већа и
пројеката и плана ШТ
Разматрање реализације свих активности везаних
за 1. полугодиште и свих програма
Разматрање посебних програма
Разматрање реализације акционог плана
Разматрање сређености педагошке документације
Разматрање извештаја ШТ за ИО
Осмишљавање активности везаних за презентацију
школе у 13 предшколских установа пред упис у 1.р.
Разматрање динамике такмичења и успеха наших

децембар – јануар

август – септембар

октобар – новембар

новембар
децембар – јануар

децембар – јануар
децембар – јануар
децембар – јануар
децембар – јануар
јануар
фебруар – март
фебруар – март
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Носилац
рук. стручних
већа, педагог,
директор
директор
рук. стручних
већа
педагог
педагог
директор,педаго
г, секретар
педагог
координатори
ШТ за самовред.
координатрор
старије смене
рук. струч.већа
млађих разреда
ментори
педагог
координатрор
старије смене и
руководилац СВ
млађих разреда
рук. стручних
већа
директор,
педагог
педагог
педагог
педагог
педагог
директор и
медијатекар
руководиоци

Праћење

ко?
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ученика на истим и осврт на рад са талентима
Разматрање резултата области које су
самовредноване
Одређивање листе приоритета за набавку
наставних средстава
Разматрање извештаја ШТ за ИО
Праћење резултата ученика на 3. квалификационом
периоду и предлагање мера за побољшање

фебруар – март
фебруар – март
април
април – мај

Разматрање реализације свих програмских
активности

април – мај

Разматрање нацрта за годишњи програм рада
школе и развојног плана
Разматрање нацрта за школске програме 1. – 8.
раз.
Анализа остварености програма стручног
усавршавања
Разматрање извештаја ШТ за ИО
Разматрање реализације акционог плана
Разматрање реализације плана стручних већа и
пројеката и плана ШТ
Разматрање извештаја о раду ПК
Предлози за рад ПК за наредну школску годину и
израда програма
Осврт на извештаје за школску 2017/18. год. и
предлози мера за наредну школску годину
Разматрање извешттаја школских тимова

април – мај

стручног већа
ШТ за
самовредновање
директор, педг.
и чл. с.в.
педагог
координатрор
старије смене и
руководилац
стручног већа
млађих разреда
руководиоци
стручних већа

јун – август
јун – август

директор и
педагог
руководиоци
стручних већа
руководиоци
стручних већа
чланови ПК
педагог
рук. стручних
већа
чланови ПК
чланови ПК

јун – август

чланови ПК

на крају сваког
тромесечја

чланови ПК

април – мај
април – мај
јун
јун
јун
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План и програм рада наставничког већа
директор: Душан Кићовић
 Организациона питања: организација рада целе школе, наставе, подела предмета, одељењских
старешинства, задужење за руководиоце стручног већа, кабинете, ученичких оганизација, формирање
одељења, смене, годишња задужења наставника, формирање комисија НВ и делокруг њиховог рада,
утврђивање ритма радног дана и друго.
 Праћење рада наставника и успеха ученика: анализа успеха ученика на тромесечјима, полугодишту и
крају године, праћење реализације свих програма школе, фонда часова итд.
 Мотивација ученика и наставника за успешнији образовно – васпитни рад: програмирање рада
наставника и ученика, организовање и спровођење такмичења ученика, похваљивање и награђивање
ученика, додела признања итд.
 Педагошка истраживања у школи и вршење одређених анализа
 Праћење остваривања програма стручног, педагошког усавршавања
 Праћење унапређења рада школе и даље подстицање.

Активност

Динамика

Носилац

Разматрање и усвајање годишњег програма рада школе за
школску 2017/2018. годину
Разматрање извештаја ШТ за ИО
Разматрање и усвајање годишњег извештаја о раду школе
и раду директора школе за школску 2016/2017. годину
Разматрање стандарда у год. и опер. палновима
Упознавање са планом за ПО
Припрема за прославу Дана школе
Организација октобарских сусрета – пријем деце у
Дечији савез
Реализација прославе Дана школе
Разматрање реализације закључака тима за
самовредновање
Извештај о квалитету фонда знања ученика 5. разреда –
иницијални тест
Разматрање успеха и владања ученика на крају првог
класификационог периода
Разматрање извештаја ШТ –ова
Разматрање реализације глобалних и оперативинх
планова рада
Разматрање реализације наставних и ваннаставних
активности
Усвајање плана стручног усавршавања наставника за
време зимског распуста
Разматрање и усвајање извештаја са излета, екскурзија

септембар

сви учесници

август
септембар

сви учесници
директор

септембар
септембар
октобар
октобар

директор
Тим за ПО
Дечији савез
директор

октобар
октобар

новембар

комисија
Тим за
самовредновање
наставници
мат. и српског
директор

новембар
новембар

сви учесници
педагог

новембар

педагог

децембар

директор

децембар

Разматрање успеха и владања ученика на крају првог
полугодишта

децембар

одељењске
старешине
педагог
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Разматрање реализације глобалних и оперативинх
планова рада
Разматрање реализације наставних и ваннаставних
активности
Разматрање изостанака ученика и доношење мера за
њихово смањење
Припрема прославе Дана Светог Саве

децембар

стручна већа

децембар

руководиоци
секција
одељенска већа

Анализа рада стручних већа и мере за њихово
унапређивање
Разматрање извештаја ШТ-ова
Извештај комисије за попис инвентара
Анализа прославе Дана Светог Саве
Анализа стручног усавршавања наставника за време
зимског распуста
Анализа вођења педагошке документације
Извештај стручног већа са стручног усавршавања

јануар

Извештај о здравственој заштити ученика
Остваривање плана професионалне оријентације ученика
Разматрање реализације закључака тима за
самовредновање
Разматрање и усвајање извештаја о реализацији
образовно-васпитних задатака у 3. квалификационом
периоду
Разматрање извештаја о успеху и понашању ученика и
мере за побољшање
Разматрање извештаја друштвених и слободних
активности ученика
Реализација остварених слободних активности

март
март
март

Разматрање извештаја ШТ-ова
Разматрање предлога о раду стручних органа за наредну
школску годину
Усвајање концепције програма рада школе за наредну
школску годину
Подела предмета на наставнике и других задатака за
наредну школску годину
Доношење одлуке о прослави завршетка 8. разреда
Доношење одлуке о коришћењу уџбеника и приручника
за наредну школску годину
Израда Развојног плана
Избор разредних старешина и руководиоца Стручног већа
за наредну школску годину
Доношење одлуке о наградама и похвалама ученика,
вуковаца и избор ученика генерације
Доношење одлуке о полагању поправних и разредних
испита и извођењу припремне наставе

децембар
јануар

јануар
јануар
фебруар
фебруар
фебруар
фебруар
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руководиоци
секција
наставници,
педагог
сви учесници
комисија
директор
директор

април

педагог
руководиоци
струч. већа
школски лекар
директор
тим за
самовредновање
одељењска већа

април

директор

април

педагог

април
април
мај

одељењске
старешине
сви учесници
педагог

мај

директор

мај

педагог

мај
мај

директор
стручна већа

мај
мај

актив за РП
директор

јун

комисија

јун

одељењска већа
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Разматрање и усвајање извештаја о раду ученичких
организација, извештаја о раду пп службе, извештаја о
екскурзијама и настави у природи, извештаја о
коришћењу библиотеке
Разматрање реализације успеха и дисциплине ученика на
крају другог полугодишта
Анализа изостанака ученика на крају школске 2017/2018.
године
Извештај о раду стручних стручног већа у школској
2016/2017. години
Разматрање извештаја ШТ-ова
Усвајање нацрта програма рада за школску 2018/2019.
годину
Организација припремне наставе и поправних испита

јун

заједница
ученика

јун

одељењска већа

јун

педагог

јун

стручна већа

јун
јун

Усвајање резултата поправних испита и утврђивање
коначног успеха на крају школске 2017/2018. Године
Разматрање и усвајање структуре 40-часовне радне
недеље за школску 2018/2019. Годину

август

сви учесници
руководиоци
стручног већа
директор,
наставници
НВ

август

НВ
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август
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План и програм рада Стручног актива наставника млађих разреда
Руководилац: Гордана Биговић
Активност

Динамика

Носилац

Извештај о успеху и дисциплини на крају школске
2017/2018.године
Разматрање стандарда и повезивање са наставним
садржајима у глобалном и оперативном планирању и
израда за школску 2017/2018.годину
Израда распореда часова и дежурстава
Избор и предлог за набавку наставних средстава
Рад са ученицима који имају тешкоће у
говору,читању, писању и савладавању и усвајању
наставних садржаја
Подела одељења 1.разреда и разматрање структуре
ученика 1.разреда

август

чланови већа

август

чланови већа

август
август
континуирано

Прављење плана рада са предшколцима за школску
2017/2018.годину
Договор о сарадњи са предшколским установама
Прављење плана ПО у млађим разредима

август

чланови већа
чланови већа
логопед
Гордана Илић
Петковић
Педагог
Невека
Крагуљац
чланови већа
педагог

Израда иницијалних тестова за ученике од 2.до
4.разреда
Договор о коришћењу дечје штампе
Планирање предавања, промоција и дружење са
песницим, спортистима, родитељима различитих
професија-ПО
Планирање активности у оквиру пројекта „Моја
школа-школа без насиља“ и праћење реализације
Активности и такмичења које организује Дечји савез

август

чланови већа
педагог
чланови већа

септембар
септембар

чланови већа
чланови већа

континуирано
континуирано

чланови већа

Организовање допунске, додатне наставе и
слобдних активности, укључивање ученика у
секције
Усклађивање критеријума оцењивања
Анализа иницијалних тестова од 2.до 4.разреда
Анализа иницајних тестова 5.разреда

септембар

Анкетирање ученика (родитеља) 1.разреда за
изборне предмете и продужени боравак

септембар

август

август

квартално
септембар
септембар
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руководиоци
секција
руководилац
Дечјег савеза
чланови већа
чланови већа
чланови већа
учитељи
4.разреда
наставници
математике и
српског језика
учитељи
1. разреда

Праћење
ко?
х
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Сарадња са библиотекаром
Договор о одржавању часова предметних
наставника у 4.разреду

септембар
континуирано

Договор о коришћењу ИКТ у настави
Коришћење ИКТ у настави
Договор о коришћењу разноврсних метода и облика
рада
Сарадња са наставницима енглеског језика и
вероучитељем

септембар
квартално
септембар

Планирање посета (поозоришта,музеја...)
Припреме за пријем првака у Дечји савез
Договор око реализације излета, наставе у природи
Рад са родитељима (радионице)
Прилагођавањe ученика 1.разреда
Рад са ученицима који уче брзо и лако
Како препознати даровите ученике и рад са њима

септембар
октобар
октобар
октобар
квартално
октобар
октобар

Улоге наставника

Пријем првака у Дечји савез

током првог
полугодишта
током првог
полугодишта
током првог
полугодишта
током првог
полугодишта
октобар

Реализација активности за Дечју недељу

октобар

Припреме и прослава Дана школе

октобар

Израда тестова за проверу знања на крају
1.тромесечја (по већима)
Организовање стручних предавања за родитеље
Извештај о успеху и дисциплини на крају
1.тромесечја
Реализација наставног плана и програма
Разматрање извештаја о напредовању ученика који
раде по ИОП-у
Предлози мера за побољшање успеха и дисциплине

октобар

Слободанка
Лазић
Ирена
Халиловић
руководиоци
секција
руководилац
Дечјег савеза
руководиоци
секција
руководилац
Дечјег савеза
руководиоци
секција
чланови већа
разредна већа

октобар
октобар

Педагог
чланови већа

октобар
квартално

чланови већа
чланови већа

октобар

чланови већа

Методе рада
Угледни час у 2.разреду
Угледни час у 3.разреду

септембар
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чланови већа
предметни
наставници
учитељи
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
вероучитељ
наставници
енглеског језика
чланови већа
чланови већа
чланови већа
педагог
чланови већа
педагог
Драгица Гајица
Љуботина
педагог
педагог
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Стратегије и технике рада у настави српског као
страног језика за тражиоце азила у Републици
Србији
Инклузивно образовање-законски оквир

Током
1.полугодишта

Татјана
Нинковић

новембар

Рад са родитељима
Израда тестова за проверу знања по већима
Извештај о успеху и дисциплини на крају
1.полугодишта
Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине
Извештаји о стручном усавршавању
Договор око прославе Дана Св.Саве

новембар
децембар
децембар

Драгица Гајица
Љуботина
педагог
разредна већа
чланови већа

Одржавање новогодишње-Божћне изложбе
ученичких радова у продуженом боравку
Родитељски састанци и подела књижица
Дан Св.Саве

децембар

Рад са родитељима - радионице
Сарадња са предшколским установама-посета
предшколаца

фебруар
март

Родитељски састанци учитеља са родитељима
будућих ученика 1.разреда и васпитачима

март

Тематско планирање у млађим разредима

март

Извештај о успеху и дисциплини на крају
3.класификационог периода
Реализација наставног плана и програма
Разматрање реализације и закључака тима за
самовредновање
Резултати са такмичења
Обрада басне помоћу глуме

март

Примери добре праксе

мај

Израда тестова за годишњу проверу знања
Тестирање ученика од 1.до 4.разреда
Разматрање реализованих посета, излета и наставе у
природи и предлози за наредну школску годину
Анализа коришћења метода и облика рада у настави

мај
јун
јун

чланови већа
педагог чланови
већа
чланови већа
Иван
Милановић
Ирена
Халиловић
Гордана
Биговић
разредна већа
разредна већа
чланови већа

јун

чланови већа

децембар
децембар
децембар

децембар
јануар

март
март
квартално
април
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чланови већа
чланови већа
чланови већа
руководиоци
секција
Татјана
Нинковић
чланови већа
чланови већа
руководиоци
секција
педагог
педагог чланови
већа
руководиоци
секција
педагог
учитељи
4.разреда
Марина
Ковачевић
Марија Минић
чланови већа
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Резулати са такмичења

јун

Извештај годишњих тестова усвојености знања
ученика
Извештај о успеху и дисциплини на крају другог
полугодишта
Разматрање извештаја везаних за ИОП
Реализација наставног плана и програма
Извештај о професионалној оријентацији, ОЗ,
радионицама
Извештај стручног усавршавања и предлози за
наредну школску годину
Родитељски састанци и подела књижица
Анкетирање ученика и родитеља за изборне
предмете за наредну школску годину
Сређивање педагошке документације
Задужење за школску 2017/2018.годину
„Разумем шта читам“-тестирање ученика 4.разреда

јун

чланови већа и
руководиоци
секције
разредна већа

јун

чланови већа

јун
јун
јун

чланови већа
чланови већа
чланови већа

јун

чланови већа

јун
јун

чланови већа
чланови већа

јун
јун
јун

Угледни час , математика , 1. разред

Током године

Угледни час, чувари природе, 4. разред

Током године

Сарадња са Министарством унутрашњих послова;
Основи безбедности деце у 4. разтеду

Током године

Продукти секција

Тромесечно

Електронски днвник

Током године

Диференцирана настава и припреме као и различити
облици рада и методе

Током године

чланови већа
чланови већа
Логопед
Гордана
Петковић Илић
Учитељица
Марија Минић
Учитељица
Горица
Ђорђевић
Учитељице 4.
разреда и
припадници
саобраћајне
полиције
Руководиоци
секција
Учитељи и
наставници
Учитељи и
наставници
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План рада већа учитеља у продуженом боравку
Организација радног дана у продуженом боравку
пре подне:
08.00–09.00
09.00–10.00
10.00–11.45
11.45–12.30
12.30–13.30
13.30–13.45

долазак ученика у боравак и доручак
јутарње активности и гимнастика
израда домаћих задатака и учење
слободне активности
припрема за ручак и ручак
одлазак ученика на наставу

после подне:
11.35–12.00
12.00–12.30
12.30–13.00
13.00–14.45
14.45–17.00
15.30–17.00

долазак ученика у боравак
припрема за ручак и ручак
одмор и припрема за учење
израда домаћих задатака и учење
слободне активности
одлазак ученика из продуженог боравка

У ОШ "Филип Филиповић" раде три групе продуженог боравка.
Школа има оптималне просторне и техничке услове за рад продуженог боравка. Санитарни чвор
који је урађен такође по одговарајућим прописима је у близини учионице, тако да је задовољен и тај услов.
Просторије за продужени борававак имају добро природно и електрично осветљење и функционално су
укомпоноване у складу укупног школског простора.
У учионицима се налази и одговарајући број столова и столица како је прописано наведеним
нормативом, сто и столица за наставника.
У учионицама постоје и наставна средства прописана нормативом, панои за ђачке радове, табла,
рачунаљке, зидне слике, сликовнице. Учионице имају телевизор, касетофон, дидактичке и друге игре, лутке
као и књиге прилагођене узрасту.
У школи имамо и школску кухињу и трпезарију. С обзиром да се у кухињи не припрема храна,
склапамо уговор са угоститељским предузећем које нам припрема и доставља храну, а сервирка која ради у
школи служи храну у трпезарији. И те просторије имају све хигијенске и санитарне услове за исхрану деце.
За извођење наставе и других облика образовно –васпитног рада продуженог боравка задужене су
три колегинице из разредне наставе.
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План рада већа учитеља у продуженом боравку
Активност

Динамика

1. Договор о организовању рада у продуженом
боравку за школску 2016/17. годину
2. Набавка наставних средстава, учила и потребног
материјала за рад

VIII

1. Усвајање програма рада: самостални рад ученика, врсте
и заступљеност активности у слободном времену
2. Договор о сарадњи са родитељима
3. Припрема и организација режима рада у боравку
4. Вођење педагошке документације
5. Утврђовање бројног стања ученика који користе ручак у
продуженом боравку
1. Сагледавање способности ученика ради успешнијег
праћења наставе
2. Активности поводом Дечје недеље
3. Праћење напредовања деце са тешкоћама у развоју
4. Постајемо чланови наше библиотеке
5. Припреме за Дан школе
1. Периодична анализа успеха и дисциплине ученика и
реализација плана рада
2. Сагледавање прилагођавања ученика на школску
средину
3. Укључивање родитеља у одређене активности, које
поспешују сарадњу са школом
4. Корективни рад са ученицима који имају проблема у
учењу и понашању
1. Анализа васпитно – образовног рада у одељењима
продуженог боравка на крају првог полугодишта
2. Анализа оптерећености ученика домаћим задацима
3. Разматрање активности у циљу унапређења рада у
слободном времену
4. Прослава Нове године, новогодишња приредба
1. Доношење нових смерница у раду у складу са потребама
ученика
2. Прослава Дана Светог Саве
3. Анализа успостављене сарадње учитеља који реализују
васпитно – образовни рад у одељењима продуженог
боравка веће I и IIразреда
1. Сагледавање реализовања међуодељенске сарадње
2. Размена позитивних искустава из сарадње са
родитењима
3.Учешће у хуманитарним акцијама
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Носилац
Чланови већа
педагог
директор
Чланови већа
педагог

IX

Чланови већа
X

Чланови већа
педагог

XI

Чланови већа
педагог
XII

Чланови већа

I
Чланови већа
II

Праћење
ко?
ко?
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1. Анализа рада са ученицима који имају потешкоће у раду
2. Обележавање Дана жена
3. Размена информација о посећеним семинарима
1. Разматрање васпитно – образовног рада са ученицима за
друго тромесечје
2. Спортске активности и међуодељенска такмичења на
отвореном простору
3. Припреме за Ускршње празнике, изложба Ускршњих јаја
1. Одељењска такмичења: спортска, квизови, певање,
играње...
2. Сагледавање односа ученика према раду и учењу
3. Анализа понашања ученика
1. Приредба поводом краја школске године
2. Анализа рада већа током школске године
3. Извештај о раду за школску 2016/17. годину
4. Израда плана за наредну школску 2017/18. годину
5. Резултати рада у продуженом боравку

Чланови већа
III
Чланови већа
IV

V

Чланови већа
педагог

VI

Чланови већа
педагог
директор

План и програм рада Стручног актива српског језика и књижевности
Руководилац: Александра Зорић
Стручно веће српског језика чине: Зорица Лабовић, Александра Зорић, Томица Мојашевић, Јована Стругар и
библиотекар школе.

Динамика

Носилац

Активност

Праћење
ко?

– Организовање припремне наставе и
поправнихиспита
–Анализа завршног испита иразматрање података о
упису ученика 8. разреда усредње школe; акциони
план
– Сарадња са наставницима разредне наставе поводом
пријема петака
– Припрема иницијалног теста
– Договор о задужењима поводом прославе Дана
школе
– Организовање додатне, допунске, припремне наставе
(за ученике 8. разреда) и секција
–Распоред писмених задатака, контролних вежби и
тестова за ову школску годину у корелацији са
стручнимвећем страних језика и математике
– Израда и анализа иницијалног теста у 5. разреду

август

чланови СВ

август

чланови СВ

август
август
август

наставници који
предају 5. р.
чланови СВ
чланови СВ

септембар

чланови СВ

септембар

чланови СВ

септембар

– Састанак са стручним већем страних језика, историје
игеографије ради корелације рада
– Новине у стручној литератури
– Припрема за прославу Дана школе
– Идентификовање ученика из осетљивих група и

септембар

наставници који
предају 5. р.
чланови СВ

септембар
септембар
септембар

чланови СВ
чланови СВ
чланови СВ
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даровитих ученика и учешћеу изради ИОП-а
– Организовање прославе Дана школе – приредба

октобар

– Припреме за објављивање школског листа

октобар

–Литерарни наградни конкурс

октобар

- Угледни час

октобар

–Учешће у раду Општинског и Градског стручног већа
наставника српског језика – семинари
– Иновације у настави српског језика и књижевности
–Разматрање реализације закључака тима за
Самовредновање
Анализа индивидуализације и диференцијације у
настави
– Школско такмичење из лингвистике од 5. до 8.
разреда

октобар

руководилац
рецитаторскодрамске секције
руководилац
новинарске
секције
руководилац
литерарне
секције
Александра
Зорић
чланови СВ

октобар
октобар

чланови СВ
чланови СВ

квартално

– Часови српског језика у 4. разреду
– Припреме за такмичење
– Анализа рада на крају првог тромесечја
– Праћење спровођења ИОП-а и евалуирање ИОП-а за
децу из осетљивих група и за даровите ученике
–Утврђивање програма прославе Дана Св. Саве и
подела задужења (школски лист, литерарни наградни
конкурс)
– Договор о учешћу на зимском семинару
–Школско такмичење рецитатора

октобар
новембар
новембар
новембар

чланови СВ,
педагог
руководилац
лингвистичке
секције
чланови СВ
чланови СВ
чланови СВ
чланови СВ

децембар

чланови СВ

децембар
децембар

– Прослава школске славе Дана Светог Саве (школски
лист, панои, литерарни наградни конкурс )

јануар

чланови СВ
руководилац
рецитаторскодрамске секције
чланови СВ

- Угледни час
– Припреме за објављивање школског листа
– Извештај са учешћа на Зимском семинару
– Припрема за школско такмичење из српског језика
– Праћење спровођења ИОП-а и евалуирање ИОП-а за
децу из осетљивих група и за даровите ученике
– Анализа рада на крају првог полугодишта
– Организовање школског такмичења из српског језика
и пријављивање ученика за општинско такмичење
– Сарадња са Општинским и Градским стручним већем

јануар
јануар
јануар
јануар
јануар

Зорица Лабовић
чланови СВ
чланови СВ
чланови СВ
чланови СВ

јануар
фебруар

чланови СВ
чланови СВ

фебруар

чланови СВ
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Наставникасрпскогјезика
– Часови српског језика у 4. разреду
– Анализа успеха на општинским такмичењима
– Избор уџбеника и приручника за наредну школску
Годину
– Припрема за остала такмичења – рецитаторскo-драмскасекција; мајска песничка сусретања; читалачка
значка
– Сарадња са библиотеком – Колико и шта се чита?
Колико наши ученици користе нашу и остале
библиотеке? Шта воле да читају – анкета
(библиотекар)
– Анализа рада Стручног већа на крају трећег
тромесечја
– Припрема мајских такмичења
- Угледни час
– Књижевни сусрет са омиљеним писцем
– Праћење спровођења ИОП-а и евалуирање ИОП-а за
децу из осетљивих група и за даровите ученике
– Читалачка значка
– Мајски песнички сусрети

током
полугодишта
март
март

чланови СВ

март

руководиоци
секција

март

библиотекар

април

чланови СВ

април
април
април
април

чланови СВ
Јована Стругар
чланови СВ
чланови СВ

мај
мај

чланови СВ
чланови СВ

- Угледни час

мај

– Анализа резултата постигнутих на такмичењима
– Предлози ученика за похвале, награде и дипломе за
посебне резултате постигнуте на тaкмичењима
– Анализа и резултати рада Стучног већа на крају
године
– Подела задужења за наредну школску годину
- Договор о распореду угледних часова
– Ревија стваралаштва
– Усвајање плана рада Стручног већа за следећу
школску годину

мај
мај

чланови СВ
руководилац
литерарне
секције
Томица
Мојашевић
чланови СВ
чланови СВ

јун

чланови СВ

јун

чланови СВ
чланови СВ
чланови СВ
чланови СВ

јун
јун
јун
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План и програм рада Стручног актива математике, техничког
образовања и информатике
Руководилац: Игор Стаменковић
Активност

Динамика

Усвајање програма рада за школску 2017/2018.
Часови за обнављање градива из претходног разреда
Израда месечних планова рада
Анализа припремне наставе и поправних испита
Припрема иницијалног теста
Анализа опремљености наставним средствима

Носилац

август
август
август
август
август
септембар
август,
септембар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

септембар

чланови већа

септембар

чланови већа

септембар
септембар

чланови већа
чланови већа

октобар

А. Миленковић

Угледни час –Врсте линија у техничком цртању –5. разред
Анализа резултата иницијалног теста
Анализа критеријума оцењивања
Упознавање Већа са резултатима самовредновања везаним
за пројекат ,,Ка институционализацији праћења
инклузивног образовања“

октобар
октобар
октобар

В. Марјановић
чланови већа
чланови већа
чланови већа

Анализа индивидуализације и диференцијације у настави

квартално

Извештај по задацима са завршног испита-анализа
Планирање допунске, додатне, припремне наставе, и
слободних активности, писмених задатака и контролних
вежби
Идентификовање ученика из осетљивих група и учешће у
изради ИОП-а
Консултације о унапређењу метода рада
Усклађеност планова са резултатима самовредновања
Угледни час : Питагорина теорема, 7. разред,

Анализа успеха ученика и реализација наставног плана и
програма.
Анализа рада допунске наставе
Анализа сарадње математике, информатике и ТО
Праћење спровођења ИОП-а и евалуирање ИОП-а
Анализа рада секција и додатне наставе
Анализа усклађивања рада стручног већа са развојним
планом
Укључивање у израду развојног плана рада школе
Анализа рада стручног већа у првом полугодишту
Угледни час – разломци -5. разред
Извештај о семинарима
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октобар

новембар,
децембар,
април, јун
новембар,
април
новембар,
мај
новембар,
јануар,
април, јун
децембар

чланови већа,
педагог
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

децембар

чланови већа

децембар
децембар
децембар
јануар, јун

чланови већа
чланови већа
Татјана Васић
чланови већа

Праћење

ко?
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фебруар,
март
март
март

Припрема ученика за такмичења
Организација мат такмичења Кенгур без граница
Избор уџбеника и приручника за нову шк. годину
Разматрање реализације закључака тима за
самовредновање
Предлози за израду школског програма
Угледни час –Енергетика -7. разред
Посета манифстације Мај месец математике
Анализа остварених резултата на такмичењима
Предлози за награде и похвале
Симулација завршног испита
Припрема и анализа тестова из математике, информатике и
ТО
Анализа рада Стручног већа у овој школској години

чланови већа
чланови већа
чланови већа

април

чланови већа

мај
мај
мај
мај
мај
мaj

чланови већа
И. Стаменковић
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

јун

чланови већа

јун

чланови већа

План и програм рада Стручног актива друштвених наука
Руководилац: Вукосава Станојевић
Активност
Припрема за почетак школске 2016/2017године
иприпреме наставног плана и програма од 5. до 8.
разреда историје и географије.
Примена стандарда и повезивање са наставним
садржајима у глобалном и оперативмном планирању.
Израда годишњих и месечних планова рада.
Сређивање кабинета.
Упознавање са пројектом ,,Ка институционализацији
праћења инклузивног образовања“
Разматрање садржаја допунске и додатне наставе и
слободних активности, као и избор ученика за
слободне активности.
Усклађивање планова географије и историје са
осталим наставним предметима.
Иницијални тест.
Анализа стандарда у оцењивању ученика.
Примена индивидуализације,диференцираног рада.
Припрема за извођење излета и екскурзије ученика
од 5. до 8. разреда.
Разматрати критеријуме оцењивања увођењем разних
облика евалуације.
Анализа резултата са завршног испита у односу на
град.
План рада на професионалној оријентацији кроз
наставу историје и географије - издвајање лекција на
којима ће се вршити професионална оријентација.
Упознавање Већа са резултатима самовредновања

Динамика

Носилац

август

чланови већа

август

чланови већа

август
август
август, септембар

чланови већа
чланови већа
чланови већа

септембар

чланови веча

септембар
чланови већа
септембар
септембар
септембар

чланови већа
чланови већа
наставник
географије

септембар

чланови већа

септембар

чланови већа

октобар

чланови већа

октобар

чланови већа
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везаним за пројекат ,,Ка институционализацији
праћења инклузивног образовања“
Размена добрих припрема,тематско планирање.
Анализа индивидуализације и диференцијације у
настави
Припрема ученика за такмичење.
Предавање за ученике са циљем да науче повезивати
градиво из различитих области.
Анализа успеха и дисциплине на крају првог
тромесечја.
Посета часовима географије и историје од стране
чланова већа.
Примена интернета у настави у сарадњи са
ученицима – видео записии документарци, интернет
странице и квизови, google earth...
Угледни час- Солунски процес
Постигнути резултати на крају 1. полугодишта у
настави историје и географије и мере за побољшање
успеха.
Стручно усавршавање наставника за време зимског
распуста кроз семинаре који буду организовани.
Анализа активности наставника у стручном
усавршавању путем семинара.
Угледни час географија 7.раз.Западна Африка.
Учешће у организованим такмичењима у школи и
ван школе.
Угледни час: историја 8. разред наставна јединица:
Успон фашизма и нацизма у Европи.
Угледни час из географије 6.разред: Немачка.
Разматрање реализације закључака тима за
самовредновање.
Угледни час- историја - Немачка
Угледни час- географија- Француска
Резултати допунске, додатне наставе као и рада
историјске,географске секције.
Анализа успеха ученика у настави историје и
географије на крају квалификационог периода.
Анализа резултата постигнутих на такмичењима.
Предлози за награђивање и похваљивање ученика.
Извештај о раду Већа и договор о раду за следећу
школску годину.
Радио емисија: 8 разред Београд мој град – цитати
Душка Радовића
Анализа успеха на крају другог полугођа
Припрема за почетак нове школске године

октобар
квартално
новембар

чланови већа
чланови већа,
педагог
чланови већа

новембар

чланови већа

новембар

чланови већа

децембар

чланови већа

децембар

чланови већа

децембар

Александар
Крстић

јануар

чланови већа

јануар

чланови већа

фебруар

чланови већа

фебруар

наставник
географиле

фебруар

чланови већа

фебруар/март
март
март

наставник
историје
наставник
географије
чланови већа

март/април
март/ април
април

чланови већа

април

чланови већа

мај
мај

чланови већа
чланови већа

мај

чланови већа

мај
јун
јун
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Избор уџбеника и приручника за следећу шк. Годину
Подела и утврђивање броја часова за следећу
школску годину

јун

чланови већа

јун

чланови већа

План и програм рада Стручног актива природних наука
Руководилац: Зенија Каиџија
Активност

Динамика

Носилац

Усвајање програма рада
Осврт на акциони план кроз екстерно вредновање
Израда глобалних и оперативних планова рада свих
наставних активности
Планирање редовне, допунске, додатне наставе и
слободних активности; Планирање писмених вежби и
тестова
Планирање угледних часова и договор о узајамним
посетама
Угледни час; Нада Јојић; Таласно кретање, параметри,
обрада, 8.разред
Усклађивање критеријума оцењивања у оквиру већа
Разматрање резултата иницијалног тестирања
Коришћење ИКТ – а у настави ; Коришћење
разноврсних метода и облика рада
Утврђивање делова програма на којима се остварују
циљеви професионалне оријентације
Разматрање резултата са 1. класификационог периода
Разматрање плана самовредновања за шк. 2017/18. год.

август
август
август

чланови већа
чланови већа
чланови већа

септембар

чланови већа

септембар

чланови већа

септембар

чланови већа

септембар
октобар
октобар

чланови већа
чланови већа
чланови већа

октобар

педагог

октобар
новембар

Рад са даровитим и ученицима са тешкоћама у развоју
Међусобне посете часовима
Угледни час; Љиљана Златковић; Добијање соли,
обрада, 8. разред
Разматрање успеха ученика и процеса самооцењивања
из предмета у оквиру актива
Временско усклађивање наставних тема, корелација
међу предметима
Допринос допунске и додатне наставе у постизању
бољих резултата
Угледни час; Нада Јојић; Узајамно деловање
тела.Сила, обрада, 6.разред
Разматрање увођења разноврсних облика оцењивања
Школско такмичење из физике
Разматрање резултата у I полугодишту
Школско такмичење из биологије и хемије
Размена припрема за реализацију часова

новембар
новембар
новембар

чланови већа
координатори
ШТ за самовред.
чланови већа
чланови већа
чланови већа

новембар

чланови већа

новембар

чланови већа

децембар

чланови већа

децембар

чланови већа

децембар
децембар
јануар
јануар
фебруар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
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Учешће наставника на семинарима просветних
радника у циљу стручног усавршавања; Размена
искустава и извештаји са семинара
Анализа сарадње са општинским и градским
стр.Већима
Разматрање резултата са школског такмичења и
припрема за даље такмичење
Мишљење ученика о тежини програма из физике,
хемије и биологије
Разматрање резултата на крају 3. класификационог
периода
Анализа допунске наставе; Анализа резултата
такмичења
Угледни час; Зенија Каиџија; Обољења, повреде срца
и крвних судова, прва помоћ. Реанимација, обрада, 7.
разред
Учешће у креирању школског програма и годишњег
плана рада према динамици
Размартање бележења, запажања и допуна по
реализацији часова и њихово коришћење у следећем
припремању часа
Угледни час; Драгана Петровић Косановић; Птице,
утврђивање, 6. разред
Реализација додатне наставе и слободних активности
Анализа резултата са такмичења, награде и похвале
Подела часова наставе биологије, хемије и физике на
чланове стручног већа као и подела осталих задужења;
Разматрање и планирање стручног усавршавања
наставника
Учешће у креирању развојног плана према динамици
Тима за развојно планирање
Интердисциплинарни час; Угрожавање, последице и
заштита животне средине
Разматрање рада стручног већа у протеклој години
Разматрање резултата завршног испита и резултата на
крају школске године
Израда нацрта програма стр. већа за 2017/2018. год.;
Избор руководиоца стручног већа

фебруар

чланови већа

март

чланови већа

март

чланови већа

март

чланови већа

април

чланови већа

април

чланови већа

април

чланови већа

април

чланови већа

април

чланови већа

април

чланови већа

мај
мај
мај

чланови већа
чланови већа
чланови већа

мај

чланови већа

мај

чланови већа

јун
јун

чланови већа
чланови већа

јун

чланови већа
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План и програм рада Стручног актива страних језика
Руководилац: Јелена Драговић
Садржај рада

Време

- Израда оперативних и глобалних планова рада
- Анализа плана и програма немачког и енглескогјезика
- Усвајање плана рада Стручног већа страних језика

август

- Добродошлица првацима
- Успостављање правила понашања и подстицање њихове
доследне примене
- Планирање писмених и контролних задатака,допунске и
додатне наставе
- Планирање разноврсних метода, облика и задатака
различитих нивоа тежине (диференцирана настава)
- Писање ИОП-а у сарадњи са наставницима разредне наставе
- Разматрање и планирање примене савремених наставних
средстава
- Усаглашавање критеријума оцењивања
- Договор о узајамним посетама
- Анализа резултата иницијалног теста
- Планирање и реализација примене вршњачког подучавања у
наставном процесу
- Одабир ученика који брзо и лако уче
- Угледни час,Јелена Драговић
- Извештај о успеху и дисциплини на крају 1. тромесечја са
критичким освртом на планиране и реализоване активности
-Угледни час- ИренаМиљковић
- Анализа рада ученика (ИОП 1,2,3 и индивидуализација)
-Анализа одржавања допунске и додатне наставе
- Израда пројеката на тему:Божић и Нова Година
- Припреме за школско такмичење

септембар
континуирано

- Припреме за општинско такмичење
- Учешће у самовредновању школе у области наставе и учења
и подршка ученицима

63

чланови
стручног
већа,
педагог,
тимови
-чланови
већа
-ученици од
2-4. разреда
наставници
разредне
наставе

октобар
континуирано

-чланови
стручног
већа

новембар

чланови
стручног
већа

децембар

чланови
стручног
већа,
педагог,
ученици
чланови
стручног
већа

током шк. год.
- Сарадња са родитељима, директором и педагогом школе
- Реализација плана стручниг усавршавања
- Реализација плана и програма
- Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине
- Школско такмичење из немачког и енглеског језика
- Праћење напредовања ученика који похађају допунску и
додатну наставу
- Анализа рада ученика (ИОП 1,2,3 и индивидуализација)
- Анализе узајамних посета часовима

Извршиоци

јануар

фебруар

-чланови
стручног
већа
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- Разматрање резултата са такмичења и евентуалне припреме
за даља такмичења
- Учешће у изради развојног плана
- Посета културним центрима
- Промовисање добрих резултата ученика
- Угледни час ,Драгана Вуксановић
- Израда пројеката на тему:Ускрс
- Угледни час- Марија Бејатовић
- Анализа успеха и дисциплине на крају 3. класификационог
периода
- Анализа рада ученика (ИОП 1,2,3 и индивидуализација)
- Анализа рада допунске и додатне наставе
- Припреме за израду школског програма
- Избор уџбеника за наредну школску годину
- Анализа рада у 8. разреду
- Планирање израде школског програма

март

-чланови
стручног
већа
-ученици

април

чланови
стручног
већа

мај

чланови
стручног
већа

- Анализа рада стручног већа
- Учешће у изради школског програма
- Реализација плана и програма
- Разматрање критеријума оцењивања
- Резултати рада редовне, допунске и додатне наставе
- Анализа рада ученика (ИОП 1,2,3 и индивидуализација)
- Анализа примене ИКТ у настави
- Подела часова и задужења међу члановима стручног већа
- Доношење плана рада за наредну школску годину
- Планирање стручног усавршавања за наредну школску
годину
- Избор руководиоца стручног већа за наредну школску
годину
- Извештај о раду стручног већа

јун

чланови
стручног
већа,
педагог

План и програм рада Стручног актива музичке и ликовне културе
Руководилац: Сунчица Антић
Активност
Увођење образовних стандарда за крај обавезног образовања
из ЛК и МК
Разматрање стандарда и повезивање са наст. садржајима у
глобалном и оперативном планирању
Израда и разматрање годишњих и месечних планова
Избор материјала за наставу
Избор талентованих ученика за ликовну и музичку
секцију (хор, соло певање, сликари, моделари)
Иновирани садржаји у настави музичке и ликовне културе
Припрема талентованих ученика за такмичења

64

Динамика

Носилац

август-септембар

чланови већа

август

чланови већа

август-септембар
август-септембар
август-септембар

чланови већа
чланови већа
чланови већа

август-септембар
август-септембар

чланови већа
чланови већа
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Припрема програма за ученике који прате наставу по ИОП-у
Разматрање и избор институција и садржаја који ће се
користити у настави ван школе
Упознавање са пројектом ,,Ка институционализацији праћења
инклузивног образовања“
Увежбавање хора за наступ у част прославе дана Основне
школе ''Филип Филиповић''
Припрема ликовних радова за школску изложбу поводом Дана
школе
Међусобна посета часовима
Припрема за такмичење "Велики час цртања" – Дечја недеља
Разматрање реализције закључака тима за самовредновање
Упознавање Већа са резултатима самовредновања везаним за
пројекат ,,Ка институционализацији праћења инклузивног
образовања“
Сумирање резултата рада у првом тромесечју, договор о
начинима за побољшање резултата рада у редовној настави и
секцијама (уколико се појаве потребе за наведеним)
Анализа критеријума оцењивања ученика и самооцењивање
ученика
Анализа рада на крају 1. тромесечја
Анализа индивидуализације и диференцијације у настави

август-септембар
август-септембар

чланови већа
чланови већа

август,
септембар
октобар

чланови већа

октобар

С. Антић

октобар
октобар
октобар
октобар

чланови већа
С. Антић
чланови већа
чланови већа

новембардецембар

чланови већа

новембардецембар

чланови већа

квартално

Анализа рада на крају 1. полугодишта
Припрема школске славе Светог Саве
Ликовна изложба и наступ хора у част Светог Саве
Општинско такмичење соло певача
Стручно усавршавање наставника
Припрема ликовних радова за ликовни конкурс
Припрема ученика за посету ликовној изложби и концерту
Програм у част Дана жена, 8. март
Стручно предавање ( 7/1 ,наставна јединица: Контаст
,светлина површина и облика у одређеном простору, 23.час)
Избор уџбеника за нову шк. годину
Припрема ликовних радова за ликовни конкурс
Анализа реализације наставних планова и програма и осталих
активност
Општинска смотра хорова
Угледни час ( 6/3 наставна јединица: Боја ,вежбање 29.час )
Подела часова за идућу школску годину
Избор руководиоца актива и доношење плана рада актива за
нову шк. год.
Анализа и резултати рада струч. већа на крају године
Реализација плана и програма
Увид у опремљеност кабинета (потребе и набавке)
Израда глобалних планова рада за све разреде

децембар
јануар-фебруар
јануар-фебруар
јануар-фебруар
јануар-фебруар
јануар-фебруар
јануар-фебруар
март

чланови
већа, педагог
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
С. Антић
чланови већа
чланови већа
С.Антић
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Т.Кисић

март
март-април
март-април

чланови већа
С. Антић
чланови већа

март-април
мај-јун
мај-јун

С. Икач
С.Антић
чланови већа
чланови већа

јун
јун
јун
јун

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
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План и програм рада Стручног актива физичког васпитања
Руководилац: Иван Савовић
Активност
Покушати у договору с управом базена, родитељима
и децом договорити одлазак на базен “Бањица”
барем једном месечно
Разматрити нови наставни план МПНТР , ускладити
га са потребама деце и тренутним стањем спортских
терена које школа има
Утврђивање правила понашања на часу, ношења
опреме, обавеза и оцењивања
Организовати спортска такмичења по календару за
ову школску годину
Разматрање стандарда и повезивање са наст.
садржајима у глобалном и оперативном планирању
Размотрити такмичарски календар наопштинском и
градском нивоу
Формирање школских екипа по спортовима за
предстојећа међушколска такмичења
Осмишљавање часова физичког васпитања у
одељењима 4. разреда
Усклађивање норми оцењивања по појединим
ставкама, полигонима и спортским играма
Анализа индивидуализације и диференцијације у
настави
Организација међуодењенског такмичења у
рукомету
Осврт надосадашњи рад у свим активностима и мере
за побољшање резултата рада
Организација међуодењенских такмичења у
кошарци
Организација међуодењенских такмичења у одбојци
Анализа критеријума оцењивања ученика
Одабир анкете за самовредновање
Упућивање ученика на програме спортских
активности у организацији града Београда током
зимског распуста
Организација међуодењенског такмичења у фудбалу
Стручно усавршавање наставника
Међусобна посета часова, посета педагога,
директора, разредних старешина
Стручно усавршавање наставника
Уређење вањских терена за почетак наставе напољу
(фарбање линија спортских игралишта)
Организација турнира мешовитих екипа – родна
равноправност

Динамика

Носилац

Август

чланови већа

Август

чланови већа

август

чланови већа

септембар

чланови већа

септембар

чланови већа

октобар

чланови већа

октобар

чланови већа

октобар

чланови већа

октобар

чланови већа

квартално
октобар

чланови већа,
педагог
чланови већа

новембар

чланови већа

новембар

чланови већа

новембар
децембар
децембар
Јануар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

Јануар
Јануар
фебруар

чланови већа
чланови већа
чланови већа

Март
Март

чланови већа
чланови већа

Март

чланови већа
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Организација међуодењенског такмичења у
атлетици
Планирање и организација кроса
Сређивање кабинета
Анализа успеха ученика на општинским
такмичењима
Анализа опремљености наставним средствима
Анализа реализације наставног плана и програма и
других активности
Извештај о раду актива у школској 2017/2018.
Додела задужења за следећу школску годину
Доношење плана рада за наредну школску годину
Подела диплома најбољим спортистима

април

чланови већа

април
Мај
Мај

чланови већа
чланови већа
чланови већа

Мај
Мај

чланови већа
чланови већа

Јун
Јун
Јун
Јун

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
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План и програм рада Стручног актива за развојно планирање
Стручни актив за развојно планирање чине:Душан Кићовић (директор), Невенка Крагуљац
(педагог), Драгица Гајица-Љуботина, Драгана Вуксановић, Ирена Миљковић, Татјана
Јанковић (родитељ) и представник локалне заједнице.
Активност

Динамика

Носилац

Планирање начина праћења приоритетних задатака
по областима

август, септембар

чланови актива

Упознавање струучног актива са активностима
везаним за формирање и организацију рада
,,Клуба родитеља и наставника,,

август

чланови актива

Упознавање НВ са активноситм авезаним за
формирање ,,Клуба родитеља и наставника“

август

чланови актива и
наставничко
веће

Анализа и разговор о примени индивидуализације
и диференцијације у настави

квартално

стручна већа

Разматрање услова који доприносе бољој
безбедности ученика посебно у односу на ученике
из осетљивих група

новембар, децембар

чланови актива и
ШТ за заштиту
ученика од
злост. и занем.

Сарадња и саветодавни рад са родитељима деце из
осетљивих група и деце која раде по ИОПу

током целе године

Праћење реализације акционог плана за школску
2017/2018. и предлагање активности за наредни
период
Усаглашавање са активностима Тима за
самовредновање
Праћење реализације приоритетних задатака и
остварених активности
Учествовање у самовредновању и припрема за
израду Школског програма и Развојног плана

новембар, децембар,
април, јун

чланови актива и
тим за
самовреднов.
чланови актива

Израда новог развојног плана школе

април

чланови актива

новембар, децембар,
април, мај
током године

чланови актива

друго полугодиште

чланови актива
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Унапређивање рада секција
Рад са даровитом децом

током године
током године

педагог
педагог

Праћење резултата кроз одељењска већа и Савет
родитеља у вези са израдом тестова и оцењивањем

новембар, децембар,
април, мај

чланови актива

Разматрање потребе стручног усавршавања
наставника у вези са ИО, комуникацијске вештине
и методе рада
Извештај о раду актива

континуирано

чланови Актива

тромесечно

чланови Актива

План и програм рада Стручног актива за развој школских програма
Стручни активчине: Душан Кићовић, Невенка Крагуљац и руководиоци стручних већа
Активност
Осврт на годишње и оперативно планирање
Разматрање реализацијеШП по разредима
Усвајање полугодишњих извештаја о раду
Стручног тима за развој школског програма
Ниво реализације Школских програма и мере за
побољшање квалитета истих из Шк. програма
Разматрање остварених циљева и задатака
Израда новог Школског програма за период
2018/22.
Усвајање листе изборних и факултат. предмета за
наредну школску годину као и др. активности
Усвајање новог Школског програма за период
2018/22.
Разматрање реализације ИОП-а

Динамика

Носилац

август – септембар
децембар – јануар
децембар – јануар

СА, наставници
СА, наставници
СА, наставници

фебруар – март

СА, наставници

април – мај
април- мај

СА, наставници

јун

СА, наставници

Праћење

ко?

јун
авг-септ-окт.

ШТ за ИО

План и програм рада Тима за самовредновање
Чланови Тима: Драгица Гајица – Љуботина, Невенка Крагуљац, Ирена Миљковић, Марина Ковачевић, Анка
Стаматовић, Душан Кићовић, Иван Милановић
Праћење
Активност
Динамика
Носилац
Ко?
х
Разматрање извештаја екстерног вредновања школе и предлога август
Чланови ШТ
мера за унапређење
Израда акционог плана на основу самовредновања школе
август
Чланови ШТ
Упознавање са планом и програмом тима
септембар
Чланови ШТ
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Праћење предлога мера
тромесечно
Припрема за самовредновање свих седам области у циљу писања октобар
развојног плана
новембар,
Самовредновање свих седам области
децембар,
јануар
Анализа самовредновања и писање извештаја
фебруар
Упоређивање извештаја самовредновања са извештајем
фебруар
екстерних евалуатора
Упознавање НВ са предлгом мера
фебруар
Сарадња са тимом за развојно планирање и школскм тимом за
март
развој школског програма
Праћење резултата завршних испита са резултатима на нивоу
мај, јун
општине, града и републике
Анализа рада ШТ
квартално
Планирање активности за наредну школску годину
јун

Чланови ШТ
Чланови ШТ
Чланови ШТ
Чланови ШТ
Чланови ШТ
Чланови ШТ
Чланови ШТ
Чланови ШТ
Чланови ШТ
Чланови ШТ

Програм школског тима за ИО
Чланови Тима: Драгица Гајица – Љуботина, Невенка Крагуљац, Душан Кићовић, Драгана
Вуксановић, Гордана Петковић- Илић и Марина Ковачевић
Активности
време
Реализатори
Упознавање са програмом рада ШТ за ИО
август
чланови ШТ за ИО
Помоћ наставницима при планирању ИОП-а и ИПЗ-а
септембар
чланови ШТ за ИО
Идентификација ученика за индивидуализацију,
октобар
одељењске стрешине, чланови
ИОП1,ИОП2 и ИОП3 – предлози
тимова за ИОП
Формирање тимова за израду ИОП-а и ИПЗ-а и израда
септембар,током
чланови ШТ за ИО
ИОП-а и ИПЗ-а за идентификоване ученике
године(по
чланови тимова за ИОП
потреби)
Усавршавање у области ИОП-а 3
током школске
чланови ШТ за ИО
године
-Извештавање о напредовању ученика који раде по
континуирано
чланови ШТ за ИО
ИОП-у и ИПЗ-у
-Разматрање напредовања ученика и предлози мера за
чланови тимова за ИОП
даље активности
-Увид у вођење документације ИОП-аи ИПЗ – а
одељењске старешине
Сарадња и саветодавни рад са родитељима чија деца
током школске
чланови ШТ за ИО
раде по ИОП-у и са родитељима ученика из осетљивих
године
група
чланови тимова за ИОП
Анализа индивидуализације и диференцијације у
наставној пракси

квартално

одељењске старешине
чланови ШТ за ИО
чланови тимова за ИОП
одељењске старешине
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Осврт на ученике из осетљивих група

квартално

чланови ШТ за ИО
чланови тимова за ИОП

Размена искустава са другим школама

током школске
године
јун,
август

Разматрање извештаја за школску 2017/2018.
Израда програма за наредну школску годину
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ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
Ови планови су саставни део Годишњег програма рада школе и чине његов прилог,
а односе се на редовну, допунску, додатну и припремну наставу.

Планови разредних већа
План и програм рада разредног већа 1. Разреда
Активност

Динамика

Носилац

Утврђивање плана и програма разредног већа
Договор о коришћењу уџбеника и прибора
Прављење распореда часова, изборни предмети
Договор око плана рада допунске наставе
Годишњи и месечни планови рада
Планирање предавања, промоција и дружење са
песницима, спортистима и родитељима различитих
професија - ПО
Први родитељски састанак
Планирање излета, посета и наставе у природи
Припреме за пријем у Дечији савез
Адаптација ученика на рад у школи
Евидентирање ученика за допунску наставу
Евидентирање ученика са потешкоћама у раду
Сарадња са бибљиотекаром
Рад са ученицима који уче брзо и лако
Како препознати даровите ученике и рад са њима

септембар
септембар
септембар
септембар
септембар
септембар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

септембар
септембар
октобар
октобар
октобар
октобар
октобар
октобар
октобар

чланови већа
чланови већа
чланови већа

Улоге наставника

током 1.
полугодишта
током 1.
полугодишта
током 1.
полугодишта
током 1.
полугодишта
током шк. год.

Методе рада
Угледни час у 2. разреду
Угледни час у 3. разреду
Реализација радионица из пројекта “Моја школа,
школа без насиља”, Родна равноправност
Анализа успеха и дисциплине на крају 1. тромесеч.
Реализација плана и програма
Разматрање извештаја о напредовању ученика који
раде по ИОП-у
Предлози мера за побољшање успеха и дисциплине
Инклузивно образовање као законски оквир

чланови већа
чланови већа
чланови већа
педагог
Драгица Гајица
Љуботина
педагог
педагог
Слободанка
Лазић
Ирена
Халиловић
чланови већа

октобар
октобар
квартално

чланови већа
чланови већа
чланови већа

октобар
новембар

чланови већа
Драгица Гајица
Љуботина
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Рад са родитељима
Израда тестова за проверу знања по већима
Извештај о успеху и дисциплини на крају 1.
полугодишта
Припреме за прославу Нове године
Родитељски састанак
Припреме за обележавање Дана Светог Саве
Мере за побољшање успеха и дисциплине
Анализе провере технике читања
Разматрање здравственог стања ученика
Планирање и реализација садржаја који се односе
на професионалну оријентацију
Сарадња са прешколским установама

децембар
децембар
децембар

чланови већа
чланови већа
чланови већа

децембар
децембар
јануар
фебруар
фебруар
март
март

Тематско планирање у млађим разредима

март

Анализа успеха и дисциплине на крају 3.
тромесечја
Реализација плана и програма
Анализа сарадње са родитељима и посећености
отворених врата
Обрада басне помоћу глуме

април

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа и
родитељи
пеагог
чланови већа
руководиоци
секција
Марина
Ковачевић
Марија Минић
чланови већа

април
април

чланови већа
чланови већа

април

Планирање међуодељењских такмичења
(дружења)
Анализа успеха и дисциплине на крају школске
године
Анализа реализације плана и ирограма
Разматрање извештаја везаних за ИОП
Анализа реализације излета, посета и рекреативне
наставе (наставе у природи)
Извештај о ПО, ОЗ, радионицама

мај

Иван
Милановић
Ирена
Халиловић
чланови већа

јун

чланови већа

јун
јун
јун

чланови већа
чланови већа
чланови већа

јун

чланови већа

Планирање и реализациај родитељског састанка
Угледни час у 1. разреду
Угледни час у 4. разреду

јун
током године
током године

Продукти секција

тромесечно

чланови већа
Марија Минић
Горица
Ђорђевић
учитељи и
наставници

март
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План и програм рада разредног већа 2. Разреда
Активност
Разматрање стандарда и повезивање са наставним
сдржајима у глобалном и оперативном планирању
и израда за школску 2017/18. годину
Израда распореда часова и дежурства
Избор и предлог за набавку наставних средстава
Израда иницијалних тестоваза ученике од 2. до 4.
разреда
Планирање предавања, промоција, и дружења са
песницима, спортистима, родитељима различитих
професија- ПО
Договор о коришћењу школског прибора, штампе
Планирање и припрема родитељских састанака
Укључивање ученика у рад секција
Рад са даровитом децом
Договор о распореду писмених задатака,
контролних и писмених вежби
Договор о извођењу наставе у природи, посета,
излета и њиховој реализацији
Анализа иницијалних тестова
Сарања са ШБН, ДС, ЦК и осталим тимовима
Уједначавање критеријума оцењивања
Реализација активности за дечију недељу
Договор око прославе Дана школе
Планирање радионица за јачање ОЗ
Анализа успеха и дисциплине на крају 1.
тромесечја
Реализација наставног плана и програма
Припреме задатака за тромесечну проверу знања
Предлози мера за побољшање успеха и дисциплине
Угледни час у 2. разреду
Обележавање међународног дана права детета
Рад са родитељима
Израда анкета за самовредновање ученика
Извештај о стручном усавршавању
Договор око прославе дана Светог Саве
Обележавање новогодишњих и божићних празника
Реализација наставног плана и програма
Анализа понашања ученика
Анализа успеха и дисциплине на крају 1.
полугодишта
Обележавање Дана Светог Саве
Помоћ ученицима који заостају у раду; ефикасност
допунске наставе

Динамика

Носилац

август

чланови већа

август
август
август

чланови већа
чланови већа
чланови већа

септембар

чланови већа

септембар
током године
септембар
током године
септембар

чланови већа
чланови већа
чланови већа

септембар

чланови већа

септембар
током године
квартално
октобар
октобар
октобар
октобар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

октобар
октобар
октобар
Током првог
полугодишта
новембар
новембар
новембар
децембар
децембар
децембар
јануар
јануар
јануар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
Слободанка
Лазић
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

јануар
током године

чланови већа
чланови већа
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Припреме за међуодељенске сусрете и такмичења
Избор садржаја који се односе на професионалну
оријентацију
Активности везане за обележавање важних датума
Сарадња са клубом родитеља
Анализа успеха и дисциплине на крају 2.
тромесечја
Реализација наставног плана и програма
Израда тестова за тромесечну проверу знања
Резултати са такмичења
Ускршња изложба
Анализа сарадње са са родитељима и члановима
клуба родитеља
Израда тестова за годишњу проверу знања
Резултати ученичких такмичења
Анализа успеха и дисциплине на крају другог
полугодишта
Извештај годишњих тестова усвојености знања
ученика
Разматрања извештаја везаних за ИОП
Извештаји о професионалној орјентацији, ОЗ,
радионицама
Извештаји стручног усавршавања и предлози за
нардну школску годину
Анкетирање ученика и родитеља за изборне
предмете за наредну школску годину
Реализација наставног плана и програма
Награде и похвеле најуспешнијих ученика
Родитељски састанак, подела књижица
Осврт на рад 03 и анализа успешности тестова
Сређивање педагошке документације
Електронски дневник

током године
током године

чланови већа
чланови већа

током године
фебруар
март

чланови већа
чланови већа
чланови већа

март
март
квартално
април
април

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

мај
јун
јун

чланови већа
чланови већа
чланови већа

јун

чланови већа

јун
јун

чланови већа
чланови већа

јун

чланови већа

јун

чланови већа

јун
јун
јун
јун
јун
током школске
године

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

План и програм рада разредног већа 3. Разреда
Активност
Разматрање стандарда и повезивање са наставним
сдржајима у глобалном и оперативном планирању
и израда за школску 2017/18. годину
Израда распореда часова и дежурства
Избор и предлог за набавку наставних средстава
Израда иницијалних тестоваза ученике од 2. до 4.
разреда
Планирање предавања, промоција, и дружења са
песницима, спортистима, родитељима различитих
професија- ПО

Динамика

Носилац

август

чланови већа

август
август
август

чланови већа
чланови већа
чланови већа

септембар

чланови већа
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Договор о коришћењу школског прибора, штампе
Планирање и припрема родитељских састанака
Укључивање ученика у рад секција
Рад са даровитом децом
Договор о распореду писмених задатака,
контролних и писмених вежби
Договор о извођењу наставе у природи, посета,
излетаи њиховој реализацији
Анализа иницијалних тестова
Сарања са ШБН, ДС, ЦК и осталим тимовима
Уједначавање критеријума оцењивања
Реализација активности за дечију недељу
Договор око прославе Дана школе
Планирање радионица за јачање ОЗ
Анализа успеха и дисциплине на крају 1.
тромесечја
Реализација наставног плана и програма
Припреме задатака за тромесечну проверу знања
Предлози мера за побољшање успеха и дисциплине
Угледни час у 3. разреду
Обележавање међународног дана права детета
Рад са родитељима
Израда анкета за самовредновање ученика
Извештај о стручном усавршавању
Договор око прославе дана Светог Саве
Обележавање новогодишњих и божићних празника
Реализација наставног плана и програма
Анализа понашања ученика
Анализа успеха и дисциплине на крају 1.
полугодишта
Обележавање Дана Светог Саве
Помоћ ученицима који заостају у раду; ефикасност
допунске наставе
Припреме за међуодељенске сусрете и такмичења
Избор садржаја који се односе на професионалну
оријентацију
Активности везане за обележавање важних датума
Сарадња са клубом родитеља
Анализа успеха и дисциплине на крају 3.
тромесечја
Реализација наставног плана и програма
Израда тестова за тромесечну проверу знања
Резултати са такмичења
Ускршња изложба
Анализа сарадње са са родитељима и члановима
клуба родитеља
Израда тестова за годишњу проверу знања

септембар
током године
септембар
током године
септембар

чланови већа
чланови већа
чланови већа

септембар

чланови већа

септембар
током године
квартално
октобар
октобар
октобар
октобар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

октобар
октобар
октобар
Током првог
полугодишта
новембар
новембар
новембар
децембар
децембар
децембар
јануар
јануар
јануар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
Ирена
Халиловић
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

јануар
током године

чланови већа
чланови већа

током године
током године

чланови већа
чланови већа

током године
фебруар
март

чланови већа
чланови већа
чланови већа

март
март
квартално
април
април

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

мај

чланови већа

76

чланови већа

FF

ОШ «ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ»
F I L I P JE [ KOLA
U SVEMU JAKA
ZNAWE I RADOST
ZA SVAKOG\ AKA

_______________________________________________________________________
Булевар ослобођења 317, телефон/факс 011/2469-629, 011/3098-280
Резултати ученичких такмичења
Анализа успеха и дисциплине на крају другог
полугодишта
Извештај годишњих тестова усвојености знања
ученика
Разматрања извештаја везаних за ИОП
Извештаји о професионалној орјентацији, ОЗ,
радионицама
Извештаји стручног усавршавања и предлози за
нардну школску годину
Анкетирање ученика и родитеља за изборне
предмете за наредну школску годину
Реализација наставног плана и програма
Награде и похвеле најуспешнијих ученика
Родитељски састанак, подела књижица
Осврт на рад 03 и анализа успешности тестова
Сређивање педагошке документације
Електронски дневник

јун
јун

чланови већа
чланови већа

јун

чланови већа

јун
јун

чланови већа
чланови већа

јун

чланови већа

јун

чланови већа

јун
јун
јун
јун
јун
током школске
године

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

План и програм рада разредног већа 4. Разреда
Активност
Израда оперативних планова и распоред часова
Израда иницијалних тестова
Праћење реализације стручног усавршавања
Анкетирање ученика за избор секиција
Планирање екскурзија и посета
Договор око одабира дечје штампе, школског
прибора, свезака и вежбанки за писмсне задатке
РЕдовни родитељски састанци ( тромесечје)
Прављење распореда писмених задатака из српског
језика и математике, као и контролних и писмених
вежби
Планирање реализације наставе у природи
Планирање сарадње са МУП , на реализацији
одабраних тема , за ОЗ
Активности везане за формирање ,,Клуба родитеља
и наставника,, на нивоу школе
Евидентирање ученика са потешкоћама у учењу
Праћење напредовања ученика који имају
потешкоће у учењу и понашању (ИОП,ИПЗ)
Учествовање у активностима везаним за

Динамика

Носилац

септембар
септембар
квартално
септембар
септембар
септембар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

квартално
септембар

чланови већа
чланови већа

септембар
током године
октобар

чланови већа
одељ.стар.,дире
ктор
одељ.старешине

октобар
квартално

чл.већа
чл.већа

током године

чл.већа
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самовредновање , израду Школског програма и
Развојног плана
Припреме за обележавање Светског Дана
ненасиља, Дана школе, Дечје недеље
Уједначавање критеријума оцењивања
Побољшање васпитног рада са ученицима
Припреме тестова за тромесечну проверу градива
Анализа успеха и дисциплине на крају 1.
тромесечја
Разматрање ученика који лако и брзо усвајају
садржаје
Сарадња са библиотекаром – припреме за
,,Читалачку значку,,
Реализација наставног плана и програма
Организовање и реализација родитељских
састанака на одабрану тему
Консултације везане за реализацију радионица са
темом везаном за социјализацију ученика
Припреме за прославу Нове године
Aнализа успеха и дисциплине на крају 1. полуг.
Договор око припреме за родитељски састанак
Договор око реализације презентовања занимања
(ПРОФ.ОРИЈЕНТ.)
Припрема за обележавање Дана Светог Саве
Обухваћеност ученика слободним активностима и
њихово похађање истих
Припреме за школско такмичење из математике
Предлози за обележавање 8. марта
Разматрање здравственог стања ученика
Планирање учешћа родитеља у разредним
активностима (представљање занимања)
Реализација радионица (теме по избору и потреби
одељења)
Анализа успеха и дисциплине на крају 3.
тромесечја
Планирање Ускршњих активности
Анализа ученичких такмичења из различитих
области
Осврт на рад 03
Израда годишњих тестова
Анализа успеха и дисциплине на крају школске

октобар

чланови већа

континуирано
октобар
квартално
новембар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

новембар

чланови већа

новембар

новембар
током године

чланови
већа,библиотекар
чланови већа
чланови већа

новембар

чланови већа

децембар
децембар
децембар
јануар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

јануар
квартално

чланови већа
чланови већа

фебруар
март
март
током године
током године

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
родитељи
чланови већа

април

чланови већа

април
мај

чланови већа
чланови већа

мај
мај
јун

чланови већа
чланови већа
чланови већа
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године
Реализација наставног плана и програма
Награде и похвале најуспешнијих ученика
Родитељски састанак
Планирање стручног усавршавања
Анкетирање ученика за изборне предмета
Активности везане за израду годишњег програма
Провера разумевања прочитаног

јун
јун
јун
јун
јун
јун
друго полугодиште

Презентовање предметне наставе

децембар-мај

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
Логопед,
чланови већа
чланови већа и
предметни
наставници

Планови одељењских већа
План рада одељењског већа 5. разреда
Васпитни задаци:
– Координација рада наставника ради постизања једноставних ставова
– Праћење реализације планираних васпитних задатака
– Праћење и анализа појединих проблема који се јављају код појединих ученика
– Индивидуалне склоности и способности уч. ради правилног план. ваннаставних и слободних активности
– Укључивање ученика у различите активности
Активност

динамика

Носилац

Упознавање са карактеристикама одељења

август

Електронски дневник - обука
Разматрање и усвајање плана и програма рада
одељенског већа 5. разреда
Координирање рада предметних наставника у
циљу јединственог васпитног деловања –
усаглашавање ставова
Усаглашавање критеријума оцењивања
Усаглашавање термина израде школских писмених
задатака, тестирања и контролних задатака (српски
језик, математика, енглески, немачки) – годишњи
распоред
Организовање првог родитељског састанка
Планирање излета - екскурзије
Планирање ваннаставних активности уз
поштовање индивидуалних склоности и
способности ученика
Укључивање ученика у рад допунске, додатне

август
септeмбар

учитељи 4.р. и
од.ст. 5.р.
чланови већа
чланови већа

септембар

чланови већа

септембар
септембар

чланови већа
чланови већа

септембар
септембар
септембар

чланови већа
чланови већа
чланови већа

септембар

чланови већа
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наставе и слободних активности – водити рачуна о
оптерећености ученика
Снадбевеност уџбеницима и прибором за рад
Израда иницијалних тестова из српског језика и
математике (активи)
Резулгати иницијалних тестова из српског језика и
математике (компарација одељења петог разреда:
обавезно присуство учитеља)
Анализа проблема преласка са разредне на
предметну наставу – прилагођавање ученика; нови
предмети
Праћење примене разнврсних метода, облика и
задатака различитих нивоа тежине
Сарадња са родитељима - «отвирена врата»
Учешће у прослави Дана школе
Међусобне посете угледним часовима
Реализација плана и програма редовне, допунске и
додатне наставе
Успех и дисциплина на крају 1. тромесечја –
анализа
Анализа ваннаставних активности – секција
Извештај са критичким освртом на планиране и
реаллизоване активности
Мере за побољшање успеха и владања
Сарадња са педагогом школе
Праћење и промовисање рада секција - продукти
Правила понашања ученика
Организовање родитељског састанка
Организвање зимовања ученика
Анализа остварења плана и програма и резултати
постигнути на крају 1. полугодишта: реализација
плана и програма редовне, додатне и допунске
наставе; успех и дисциплина ученика: реализација
ваннаставних активносги - припремање седнице
Мере за побољшање успеха и владања ученика у
другом полугодишту
Сређивање педагошке документације
Анализа рада одељењских заједнница
Родитељски састанак – подела ђачких књижица
Припрема и прослава Дана Светог Саве
Организовање школских и учешће на општинским
такмичењима (бринути о оптерећености ученика)
Праћење реализације предузетих мера за
побољшање успеха и дисциплине
Учешће у самовредновању школе у областима
настава и учење и подршка ученицима
Анализа остварења програма здравствене заштите
Коришћење наставних средстава

септембар
септембар

чланови већа
чланови већа

септембар

чланови већа

октобар

чланови већа

током шк. године

чланови већа

октобар
октобар
током шк. године
новембар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

новембар

чланови већа

новембар
квартално

чланови већа
чланови већа

новембар
током шк. године
током шк. године
новембар
новембар
јануар
јануар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

јануар

чланови већа

јануар
јануар
јануар
јануар
фебруар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

фебруар

чланови већа

фебруар

чланови већа

март
март

чланови већа
чланови већа
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Анализа критеријума оцењивања – усаглашавање
Реализација програмских садржаја редовне.
додатне и допунске наставе на крају 3. тромесечја
Успех, дисциплина, изостанци ученика – на крају
3. тромесечја
Одржавање родитељских састанака
Организација пролећног распуста
Припрема градских такмичења
Сумирање резултата постигнутих на одржаним
такмичењима
Организовање и извођење једнодневних излета
Мерење физичких способности ученика
Резултати предузетих мера за побољшање успеха у
оквиру одељенских заједница
Праћење рада ученика (ИОП 1, 2, 3 и
индивидуализација)
Сарадња са родитељима, директором и педагогом
школе
Анализа реализације програма редовне, додатне и
допунске наставе на крају 2. полугодишта
Анализа успеха, дисциплине и изостанака ученика
на крају 2. полугодишта
Резултати рада секција и других слободних
активиости ученика на крају 2. полугодишта
Предлози за награде и похвале

март
април

чланови већа
чланови већа

април

чланови већа

април
април
април
мај

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

мај
мај
мај

чланови већа
чланови већа
чланови већа

током шк. године

чланови већа

током шк. године

чланови већа

јун

чланови већа

јун

чланови већа

јун

чланови већа

јун

чланови већа

Набавка уџбеника за шести разред

јун

чланови већа

Сређивање одељењске документације
Родитељски састанак – подела сведочанстава

јун
јун

чланови већа
чланови већа

План рада одељењског већа 6. разреда
Активност
Доношење програма рада: припреме за почетак
школске године
Распоред писмених задатака, тестова и контролних
вежби
Снабдевеност уџбеницима и осталим прибором
Распоред додатне, допунске наставе и рада секција
Усаглашавање критеријума оцењивања
Планирање излета – екскурзије
Организовање првог родитељског састанка
Анализа – проблеми у вези са новиим наставним
предметима и са новиим наставницима
Праћење примене разноврсних метода, облика и
задатака различитих нивоа тежине
Учешће ученика у прослави Дана школе

Динамика

Носилац

август

чланови већа

септембар

чланови већа

септембар
септембар
септембар
септембар
септембар
октобар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

током шк. год

чланови већа

октобар

чланови већа
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Сарадња са родитељима – "отворена врата"
Утисци о новом наставном предмету – физика,
мишљење ученика и пред. наставника о сва три
одељења шестог разреда
Међусобне посете угледним часовима
Анализа успеха, дисциплине, изостанака,
ваннаставне активности на крају 1. тромесечја
Извештај са критичким освртом на планиране и
реализоване активности
Реализација наставног плана и програма
Додатна и допунска настава
Одређивање мера за побољшање успеха
Сарадња са родитељима
Праћење и промовисање продуктима рад секција
Сарадња са педагогом школе
Припреме за школска и општинска такмичења
Припреме за прославу Дана Светог Саве
Припрема седнице поводом краја првог
полугодишта
Анализа успеха, дисциплине, изостанака,
доношење васпитно – дисциплинских мера;
анализа рада секција и осталих ваннаставних
активности
Анализа рада одељенских заједница
Организовање родитељског састанка
Организација зимског распуста
Припреме за одржавање школских и општинских
такмичења
Утврђивање мера за побољшање успеха ученика у
другом полугодишту
Учешће у самовредновању школе у области
наставе и учења и подршка ученицима
Сарадња са родитељима и педагогом (проблеми 12
годишњака – пубертет)
Анализа оптерећености ученика
Анализа школских и општинских такмичења
Коришћење савремених наставних средстава
Праћење темпа оцењивања и успеха ученика
Анализа успеха, дисциплине изостанака на крају 3.
тромесечја
Одржавање родитељских састанака
Организација пролећног распуста
Припрема градских и републичких такмичења
Организација и реализација полудневних излета
Праћење рада ученика(ИОП 1,2,3 и
индивидуализација)
Сарадња са родитељима. директором и педагогом
школе

октобар
октобар

чланови већа
чланови већа

током шк. год
новембар

чланови већа
чланови већа

квартално

чланови већа

новембар
новембар
новембар
новембар
током шк. год
током шк. год
децембар
јануар
јануар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

јануар

чланови већа

јануар
јануар
јануар
фебруар

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

фебруар

чланови већа

фебруар

чланови већа

фебруар

чланови већа

март
март
током шк. год
март
април

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

април
април
мај
мај
током шк. год

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

током шк. год

чланови већа
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Анализа успеха, дисциплине, изостанака и осталих
активности на крају школске године
Похвале и друге васпитно – дисциплинске мере
Набавка уџбеника за седми разред
Сређивање одељенске документације
Родитељски састанак – подела сведочанстава

јун

чланови већа

јун
јун
јун
јун

чланови већа
чланови већа
чланови већа
чланови већа

План рада одељењског већа 7. разреда
Активност
Доношење програма рада; припреме за почетак
школске године, доношење годишњих и
оперативних планова рада
Распоред писмених, контролних задатака, тестова
и др.
Снабдевеност уџбеницима и осталим прибором
Распоред додатне, допунске наставе и рада секција
Сређивање одељењске администрације
Организовање првог родитељског састанка
Анкета о интересовању ученика за секције –
формирање секција
Активности у оквиру пројекта “Моја школа, школа
без насиља”
Учешће ученика у прослави Дана школе
Сарадња са родитељима (распоред "отворених
врата")
Организација екскурзије
Усаглашавање критеријума оцењивања
Анализа успеха. дисцнплине. изостанака.
ваннаставне активности на крају 1. тромесечја
Реализација наставног плана и програма
Организација родитељског састанка
Додатна и допунска настава
Формирање секције
Одређиваизе мера за побољшање успеха
Препознавање и анализирањепроблема
Решавање проблема.
Припреме за такмичења
Организација зимског распуста
Јавно заступање и залагање за решавање проблема
Сарадња са родитељима; родитељски састанак –
подела ђачких књижица
Припреме прославе Дана Светог Саве
Анализа рада одељенских заједница
Реализација наставног плана и програма
Анализа успеха, дисциплине и изостанака

Динамика

Носилац

август, септембар

чланови ОВ

август, септембар

чланови ОВ

август, септембар
август, септембар
август, септембар
август, септембар
август, септембар

чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ

током целе шк. год.

чланови ОВ

октобар
октобар

чланови ОВ
чланови ОВ

октобар
октобар
новембар

чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ

новембар
новембар
новембар
новембар
новембар
током целе шк. год

чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ

децембар
децембар
децембар
децембар

чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ

јануар
јануар
јануар
јануар

чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
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Васпитнодисциплинске мере
Анализа рада секција и других ваннаставних
активности
Похвале, награде, предлози
Доношење мера за побољшање успеха у 2.
полугодишту
Организација родитељског састанка
Анализа критеријума и темпа оцењивања
Анализа оптерећености ученика са посебним
освртом на ученике који раде по ИОП-у
Коришћење наставних средстава
Проблеми у раду код ученика 7. разреда
Сарадња са родитељима
Реализација наставног плана и програма
Анализа успеха, дисциплине, изостанака на крају 3.
тромесечја
Додатна, допунска настава, ваннаставне
активности, такмичења
Праћење тока оцењивања
Извођење једнодневног излета
Мерење физичких способности ученика – праћење
рада ученика, посебно оних са слабим успехом
Осврт на рад одељенских заједница
Остваривање наставног плана и програма – фонда
часова

јануар
јануар

чланови ОВ
чланови ОВ

јануар
фебруар

чланови ОВ
чланови ОВ

фебруар
фебруар
март

чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ

март
март
март
април
април

чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ

април

чланови ОВ

април
мај
мај

чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ

мај
јун

чланови ОВ
чланови ОВ

План рада одељењског већа 8. разреда
Активност
Израда годишњих и месечних планова
Утврђивање плана посета, излета и екскурзија
Планирање писмених задатака, тестова,
контролних вежби
Први родитељски састанак
Организовање екскурзије
Договор у вези са прославом Дана школе
Организовање и извођење екскурзије
Реализација наставног плана и програма
Анализа успеха и дисциплине на крају 1.
Тромесечја
Професионална оријентација ученика
Организација родитељског састанка
Предавање проф. биологије или патронажне сестре
Прослава Нове године
Професионална оријентација ученика
Прослава Дана Светог Саве

Динамика

Носилац

септембар
септембар
септембар

чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ

септембар
септембар
октобар
октобар
новембар
новембар

чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ

новембар
новембар
децембар
децембар
децембар
јануар

чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
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Анализа рада ОВ
Резултати рада на крају 1. полугодишта
Организовање припрема за школска и општинска
закмичења
Договор о организацији припремне наставе
Професионална оријентација ученика
Проблеми у раду код ученика 8. разреда
Сарадња са родитељима
Реализација наставног плана и програма
Анализа успеха. дисциплине изостанака на крају 3.
тромесечја
Додатна, допунска настава, ваннаставне
активности. Такмичења
Професионална оријентација ученика
Праћење тока оцењивања
Извођење једнодневног излета
Мерење физичких способности ученика
Праћење рада ученика. посебно оних са слабим
успехом
Организовање прославе матуре
Остваривање наставног плана и програма – фонда
часова
Анализа успеха. дисциплине, изостанака и осталих
активности на крају школске године
Похвале и друге васпитно – дисциплинске мере
Професионална оријентација ученика
Резултати такмичења, рада секција
Сређивање одељенске документације
Родитељски састанак – иодела ђачких кљижица,
сведочанстава, диплома; организовање завршне
свечаности

јануар
јануар
фебруар

чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ

фебруар
март
март
март
април
април

чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ

април

чланови ОВ

април
април
мај
мај
мај

чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ

мај
јун

чланови ОВ
чланови ОВ

јун

чланови ОВ

јун
јун
јун
јун
јун

чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
чланови ОВ
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Планови и програми одељењских заједница
План и програм рада одељењских заједница 1. разреда
Активност
Упознавање ученика са правилима понашања у
школи
Упознавање ученика са циљем и наменом часова
одељенске заједнице
Одељенска заједница – То смо ми – радионица: ,,Ја
сам ја , ко си ти?''
Избор одбора ОЗ
Да у првом разреду свако учи радосно и лакорадионица- радионица
Припреме за пријем у Дечји савез
Радионица из пројекта ,, Моја школа, школа без
насиља''- Играјмо се лапа- ду
Обележавање Дана школе
„Желим да се представим“, радио емисија
Родна равноправност- радионица- Ја сам ја, ти си
ти, ми смо ми
Уређење кутка у коме проводим школске дане
Радионица из пројекта ,, Моја школа, школа без
насиља''- Заставица
Зашто су важне радне навике, и како их можемо
брзо и лако стећи
Међуодељенско дружење
Израда украса за јелке
У сусрет Новој години
Обележавање Дана Светог Саве
Родна равноправност- Лична карта одељења
Радионица из пројекта ,, Моја школа, школа без
насиља''- Шта је све насиље
Безбедно кретање у саобраћају
Чувари осмеха- Моје место за опуштањеРадионица
Светски дан здравља
Кад порастем бићу
Родна равноправност - Осећања
Наши радови о пролећу
Шарање ускршњих јаја
Шта ме брине- Радионица
Чувајмо птице Београда
Цртање змајева
Радионица комуникацијских вештинаСамопоштовање и самомопоуздање

Динамика

Носилац

септембар

чл. одељ. зајед.

септембар

чл. одељ. зајед.

септембар

чл. одељ. зајед.

септембар
октобар

чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.

октобар
октобар

чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.

октобар
новембар
новембар

чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.

новембар
новембар

чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.

децембар

чл. одељ. зајед.

децембар
децембар
децембар
јануар
јануар
јануар

чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.

фебруар
фебруар

чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.

март
март
март
март
април
април
април
мај
мај

чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.
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Међуодељенско дружење
Заборављене дечије игре ( час у природи)
Весели ђачки састанак

мај
јун
јун

чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.
чл. одељ. зајед.

План и програм рада одељењских заједница 2. разреда
Активност

Динамика

Носилац

-

Планирамо одељењске активности
Избор представника ОЗ
Дефинисањ одељењских правила (радионица)
Представљање правилника о оцењивању и
Протокола о заштити ученика од насиља

септембар

чл. одељ. зајед.

-

Припремамо час за баке и деке
Правимо плакат о здравој исхрани
Укључујемо се у активноси поводом Дана
школе
Планирамо сусрет на нивоу 2. разреда
,,Чаролија међу страницам књиге,,

октобар

чл. одељ. зајед.

Радионица за јачање ОЗ (по избвору
одељењског старешине)
Анализа успеха и дисциплине одељења
Обележавање светског дана детета (20.11.)
,,Буквар дечјих права,,

новембар

чл. одељ. зајед.

Развијање културних потреба (књиге, дечја
штампа, филм...музик) ,,Чаролија међу
страницама књиге,,
Радионица за јачање одељењске кохезије (по
избору)
Разредно дружење
Прослава Нове године
Укључивање ОЗ у прославу Дана Светог Саве
Радиница (по избору )
Информисање о дешавањима током зимског
распуста
Како функционишемо у групи
Радионица (по потребама ОЗ)

децембар

чл. одељ. зајед.

јануар

чл. одељ. зајед.

фебруар

чл. одељ. зајед.

Уређујемо учионицу ,,У сусрет пролећу,,
Реализација радионице ПО,, Кад порастем
бићу...,,
Дружење са будућим првацима
Радионица (према потреби ОЗ)
Анализа успеха и дисциплине

март

чл. одељ. зајед.

април

чл. одељ. зајед.

-

-

-

-
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-

Изложба ликовних радова поводом Ускрса
Еко едукација –Шта знамо о птицама у нашој
околини
Припрема за јавни час
Радионица према потребама ОЗ
Цртамо змајеве-учешће на конкурсу
Анализа рада Оз током 2. разреда
Јавни час

мај

чл. одељ. зајед.

јун

чл. одељ. зајед.

План и програм рада одељењских заједница 3. разреда
Активност

Динамика

Носилац

– Избор одбора ОЗ
– Дефинисање одељењских правила
- Припреме за обележавања дечије недеље и
Светског Дана ненасиља
- Међуодељенско дружење

септембар

чл. одељ. зајед.

– Обележавање Дечје недеље и Светског Дана
ненасиља
– Реализација одабране радионице (избор)
– Уређење паноа ( јесен)
– Припремање активности везаних за обележавање
Дана школе
– Дечја права и одговорности
- Израда анкета за самовредновање ученика
– ОбележавамоМеђународни дан толеранције
– Реализација радионице за конструктивно решавање
сукоба

октобар

чл. одељ. зајед.

новембар

чл. одељ. зајед.

децембар

чл. одељ. зајед.

јануар

чл. одељ. зајед.

фебруар

чл. одељ. зајед.

март

чл. одељ. зајед.

– Учествовање у хуманитарној акцији
– Уређење паноа и учионица поводом Нове године
- Новогодишња позоришна представа
_ Реализација одабране радионице (избор)
– Зимске спортске игре
– Припремамо се за прославу Дана Светог Саве
- Анализа постигнутих успеха и резултата рада
– Професионална оријентација
– Реализација радионица (избор)
- Нек свуд љубав сја
- Међу одељенско дружење
– Израда честитки за маме, баке,..
– Реализација одабране радионице (избор)
– Израда одељењског паноа (тема по избору
ученика)
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– Учествујемо у одељењском квизу знања
- Пролећни крос
– Активностима поводом обележавања васкршњих
дана
– Активности на тему ,,Чувамо ли нашу планету,,
- Пирамида исхране

април

чл. одељ. зајед.

- Радионица дигитално насиље
– Топ листа најлепших поступака
– Радионица
– Обележавање Дана породице
– Међуодељењска дружења- весели змајеви
- Анализа успеха и дисциплине ( самовредновање)
-

мај

чл. одељ. зајед.

јун

чл. одељ. зајед.

План и програм рада одељењских заједница 4. Разреда
Активност
- Успостављење одељењских правила
- Бирамо представнике ОЗ
- Развијамо свест о правима и обавезама
- Безбедност деце у саобраћају
- Обележавање Дечје недеље
- Радионица по избору
- Полиција у служби грађана
-Обележавање Дана школе
- Обележавање Међународног дана толеранције
- Радионица по избору
- Међуодељењски књижевни сусрет
- Насиље као негативна појава
- Разговарамо о узрасним карактеристикама
(пубертет)
- Хуманитарна акција
- ,,Игра улога,, везана за занимања (ПО)
- Превенција и заштита деце од опојних дрога и
алкохола
- Међуодељенски сусрет (квиз, покажи шта умеш)
- Припреме за прославу Дана Светог Саве
- Обележавање Дана Светог Саве
- Заборављене дечје игре
- Реализација радионице по избору
- Вршњачко подучавање
-Безбедно коришћење интернета и друштвених
мрежа

Динамика

Носилац

септембар

чл. одељ. зајед.
ОС
МУП

октобар

чл. одељ. зајед.
ОС
МУП

новембар

чл. одељ. зајед.
ОС
МУП

децембар

чл. одељ. зајед.
ОС,ЦК
МУП

јануар

чл. одељ. зајед.
ОС

фебруар

чл. одељ. Зајед.
ОС,родитељи
МУП

март

чл. одељ. зајед.
ОС,родитељи

- Обележавање 8. марта
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- Кад порастем бићу (ПО)
- Чувамо животну средину
- Превенција и заштита деце од трговине људима
- Обележавамо светски Дан планете Земље
- Заштита од пожара
- Активности поводом Ускрса
- Уређујемо пролећни пано
- Радионице –Како да ти кажем- Заштита од техничко-технолошких опасности и
природних непогода
-Међуодељењско књижевно дружење (беседе)
- Припрема за одељењску приредбу
-Припрема за крај четвртог разреда

МУП
април

чл. одељ. зајед.
ОС
МУП

мај

чл. одељ. зајед.
ОС
МУП

јун

чл. одељ. зајед.
ОС

План и програм рада одељењских заједница 5. разреда
Активност
– Представљамо себе
– Избор одбора одељењске заједнице
– Разговор о специфичностима и захтевима
предметне наставе (дилеме)
– Доносимо правила којих ћемо се придржавати на
часовима ОЗ
- Упознавање са понудама и радом секција
– Доносимо правила којих ћемо се придржавати на
екскурзији
- Обележавање Дечје недеље
– Припрема и прослава Дана школе у оквиру
одељењске заједнице
– Успех и дисциплина – моје жеље, очекивања и
реално стање
– Како трошимо слободно време и које су
препоруке педагога за организацију радног
времена
– Шта знам о пушењу
– Како желимо да прославимо Нову Годину
– Шта знам о дроги
– Шта знам о алкохолу
– Планирање завршетка 1. полугодишта
(поправљање оцена, помоћ ученицима који имају
тешкоћа у савладавању градива)
- Припреме за прославу Дана Свеог Саве
– Прослава Дана Светог Саве
– Ненасилна комуникација – покренимо акцију
„Тајни пријатељ“ или „Упутимо лепе поруке једни
другима“

Динамика

Носилац

септембар

чл. одељ. зајед.

октобар

чл. одељ. зајед.

новембар

чл. одељ. зајед.

децембар

чл. одељ. зајед.

јануар

чл. одељ. зајед.

фебруар

чл. одељ. зајед.
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– Какву бих школу желео (учешће у припреми
доношења новог развојног плана)
– Радионица „Другарство“
– Социометријско испитивање структуре
одељењског колектива
– Колико смо успешни пред крај 3. тромесечја
– Где бисмо желели да идемо (прављење плана за
неку посету или излет)
– Наши обичаји
– Глумимо, певамо, играмо...
– Шта волим, а шта не код супротног пола
– Представљамо себе – шта волимо, шта радимо
(хоби, ваннаставне активности, ваншколске
активности)
- Радионица по избору
– Како доживљавам своје промене у пубертету
– Осврт на наш пети разред и ОЗ
– Шта планирам за распуст

март

чл. одељ. зајед.

април

чл. одељ. зајед.

мај

чл. одељ. зајед.

јун

чл. одељ. зајед.

План и програм рада одељењских заједница 6. разреда
Активност
– Представљамо себе на почетку шестог разреда
– Избор одбора ОЗ
– Доносимо правила којих ћемо се придржавати на
часовима ОЗ
– Упознавање са понудама и радом секција
– Радионица „ Игре поверења“( Агенда –Центар за
подршку породици)
- „Безбедност деце у саобраћају“
– Доносимо правила којих ћемо се придржавати
на екскурзији
– Припрема и прослава Дана школе у оквиру ОЗ
подела на подтимове (музички, драмски, ликовни)
Обележавање Дечје недеље
- „Полиција у служби грађана“
– Какав нам је успех и дисциплина
– Како трошимо слободно време и које су
препоруке педагога за организацију радног
времена
-Радионица „Препознајмо сексуално насиље“
– „Насиље као негативна појава“
– Планирање завршетка 1. полугодишта
– Како желимо да прославимо Нову годину

Динамика

Носилац

септембар

чл. одељ. зајед.
МУП

октобар

чл. одељ. зајед.
МУП

новембар

чл. одељ. зајед.
МУП

децембар

чл. одељ. зајед.
МУП
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– Дрога, алкохол пушење – израда паноа, дебата –
Како се одупрети изазову
-„Превенција и заштита деце од опојних дрога и
алкохола“
– Припреме за прославу Дана Светог Саве
- Обележавање Дана Светог Саве
Радионица „Заштитимо се на Интернету – кликни
безбедно"
„Безбедно коришћење интернета и друштвених
мрежа“
– Шта волим, а шта не код супротног пола
– Колико смо успешни пред крај 3. Тромесечја
– Професионална оријентација
-Радионица „Трговина људима“
„Превенција и заштита деце од трговине људима“

јануар

чл. одељ. зајед.

фебруар

чл. одељ. зајед.
МУП

март

чл. одељ. зајед.
МУП

– Наши обичаји-активности поводом Ускрса
– Где бисмо желели да идемо?( посета или
полудневни излет по избору)
-Радионица– Ненасилна комуникација –
покренимо акцију „Тајни пријатељ“ или „Упутимо
једни другима лепе поруке“
-„Заштита од пожара“

април

чл. одељ. зајед.
МУП

– Представљамо себе – шта волимо, шта радимо
(хоби, ваннаставне активности, ваншколске
активности)
– Како доживљавам своје промене у пубертету
- Радионица по избору
-„Заштита од техничко- технолошких опасности и
природних непогода“
– Осврт на наш шести разред и ОЗ
– Шта планирам за распуст

мај

чл. одељ. зајед.
МУП

јун

чл. одељ. зајед.
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План и програм рада одељењских заједница 7. разреда
Активност

Динамика

Носилац

– Избор одбора одељењске заједнице
– Учешће у избору за Ђачки парламент
– Доносимо правила којих ћемо се придржавати у
оквиру одељењске заједнице
– Представљање програма и портфолија за
ученике/ученице
– Професионална оријентација и договарање о
начину рада
– У свету интересовања
– Доносимо правила којих ћемо се придржавати
на екскурзији
– У свету вештина и способности

септембар

чл. одељ. зајед.

октобар

чл. одељ. зајед.

– Какав нам је успех и шта даље
– Пут способности
– У свету вредности
– Шта знам о пушењу
– Шта знам о дроги
– Самоспознаја – аутопортрет
– У очима других
– Какав/Каква сам у тиму
– Шта знам о алкохолу
– Мој тип учења
– Ја за десет година
– Упутимо лепе поруке једни другима
– Слика савременог света рада
– Прикупљање и начин обраде информација о
школама и занимањима
– Какав нам је успех
– Повезивање области рада са занимањима
– Путеви образовања и каријере
– Припрема за интервју

новембар

чл. одељ. зајед.

децембар

чл. одељ. зајед.

јануар

чл. одељ. зајед.

фебруар

чл. одељ. зајед.

март

чл. одељ. зајед.

– Спровођење интервјуа
– Припрема сусрета са експертима у нашој школи
– Експерти у нашој школи
– Осврт на резултате информисања
– Посета средњој школи
– Посета предузећу/установи
– Евалуација програма професионалне
оријентације за 7. разред
– Планирамо да обележимо крај 7. разреда

април

чл. одељ. зајед.

мај

чл. одељ. зајед.

јун

чл. одељ. зајед.
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План и програм рада одељењских заједница 8. разреда
Активност
– Избор одбора одељењске заједнице
– Представљање програма и портфолија за
ученике
– У свету интересовања
– Учешће у избору за Ђачки парламент
– Доносимо правила којих ћемо се придржавати
на екскурзији
– Графикон интересовања
– О стереотипима
– У свету врлина и вредности
– Самоспознаја – то сам ја
– Какав нам је успех и шта даље
– Какав сам на први поглед
– Моја очекивања
– Слика савременог света рада и кључне
компетенције за занимање
– Шта знам о пушењу и дроги иалкохолу
– Знам ли о полним болестима и о контрацепцији
– Образовни профили у средњим школама
– Мрежа средњих школа
– Захтеви занимања – способности и
контраиндикације
– Упутимо лепе поруке једни другима
– Сазнајем са интернета куда после ОШ
– Путеви образовања и каријере
– Трибина о професионалналној оријентацији
– Припрема и спровођење интервјуа
– Опис занимања помоћу мапе ума
– Критеријум за избор школе
– Какав нам је успех
– Испитивање ставова
– Избор занимања и приходи
– Оријентација ствара јасну слику
– Припрема за реалне сусрете
– Оставрујемо учење путем реалних сусрета
– Докуменатција за реалне сусрете
– Рефлексија учења у оквиру реалних сусрета
– Обука за конкурисање
– На разговору у предузећу
– Моја одлука о школи и занимању
– Саветодавни рад
– Прослава матуре
– Сведочанства, дипломе, завршна свечаност

Динамика

Носилац

септембар

чл. одељ. зајед.

октобар

чл. одељ. зајед.

новембар

чл. одељ. зајед.

децембар

чл. одељ. зајед.

јануар

чл. одељ. зајед.

фебруар

чл. одељ. зајед.

март

чл. одељ. зајед.

април

чл. одељ. зајед.

мај

чл. одељ. зајед.

јун

чл. одељ. зајед.
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Програм и план рада одељењских старешина
Програм и план рада одељењских старешина 1. разреда
Активност
Вођење педагошке документације
Родитељски састанак, "Дан отворених врата"
Избор Савета родитеља
Права и дужности ученика
Припрема првака за пријем у Дечији савез
Припреме за прославу Дана школе
Упознавање родитеља са Протоколом о заштити
ученика и деце од насиља, злостављања и
занемаривања у баспитно образовним установама
Радионица у оквиру пројекта МШБН- Шта је данас
било у школи
Организовање одласка у позориште или посету
Анализа успеха и дисциплине на крају 1.тромесечја
Родитељски састанак
Организовање хуманитарне акције
Планирање и реализација радионица Родне
равноправности
Договор око прославе Нове године
Радионица у оквиру пројекта МШШБН
Анализа успеха и дисциплине на крају 1.
полугодишта
Родитељски састанак
Припреме за обележавање Дана Светог Саве
Упис у школску библиотеку
Сарадња са школским лекаром и стоматологом
Мере за побољшање успеха и дисциплине
Професионална оријентација
Отворена школа – дочек предшколаца
Фер-плеј турнири
Радионица на тему родне равноправности
Анализа успеха и дисциплине на крају 3.тромесечја
Светски дан здравља
Весели ђачки састанак деце и родитеља
Међународни дан породице
Мере за спречавање негативних појава код ученика
Радионица у оквиру пројекта МШШБН
Анализа успеха и дисциплине на крају 2.
полугодишта
Анализа реализованих ваннаставних активности (
излети, посете...)
Припреме за обележавање краја школске године
Фотографисање ученика

Динамика

Носилац

септембар
септембар
септембар
септембар
октобар
октобар
октобар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

октобар

одељ.старешине

октобар
новембар
новембар
по потрби
новембар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

децембар
децембар
децембар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

децембар
јануар
јануар
по договору
фебруар
фебруар
март
март
март
април
април
април
мај
мај
мај
јун

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

јун

одељ.старешине

јун
јун

одељ.старешине
одељ.старешине
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Програм и план рада одељењских старешина 2. разреда
Активност
Израда распореда часова
Вођење педагошке документације
Подела задужења за обележавање Дана школе
Родитељски састанак
Упознавање родитеља са Протоколом за заштиту
деце и учениак од насиља и Правилником о
оцењивању
Избор Савета родитеља
Прикупљање чланарине за Црвени крст,
осигурање, дечји динар
Припреме за обележавање Дана школе
Организовање одласка у позориште
Радионице у оквиру пројекта “Моја школа, школа
без насиља”
Неговање читалачке културе ,, Чаролија међу
страницам акњиге,,
Анализа успеха и дисциплине на крају 1.
тромесечја
Анализа реализације радионица
Организовање прославе Нове године
Учешће у приредби за Дан Светог Саве
Анализа успеха и дисциплине на крају 1.
подугодишта
Сарадња са школским стоматологом
Припреме за дружења са осталим 03
Разматрање здравственог стања ученика
Анализа успеха и дисциплине на крају 3.
тромесечја
Изложба ученичких радова поводом Ускрса
Припреме за извођење екскурзије
Припреме за јавни час
Анализа успеха и дисциплине на крају школске
године
Анализа изведених излета, посета, екскурзија,
рекреативне наставе

Динамика

Носилац

септембар
током шк. год.
септембар
септембар,
новембар, јун,
децембар, април
септембар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

септембар
октобар

одељ.старешине
одељ.старешине

октобар
током године
континуирано

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

новембар

одељ.старешине

новембар

одељ.старешине

новембар
децембар
јануар
јануар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

током године
фебруар
април
април

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

април
мај
мај
јун

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

јун

одељ.старешине
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Програм и план рада одељењских старешина 3. разреда
Активност
Израда распореда часова
Припрема, израда и анализа иницијалних тестова
Вођење педагошке документације
Подела задужења за обележавање Дана школе
Пирпремање и реализаицја родитељских састанака
Избор Савета родитеља
Рад са даровитом децом
Прикупљање новца Црвени крст, осигурање, дечји
динар
Припреме за обележавање Дана школе
Организовање одлазака у позориште, посете и
излете
Планирање радионица
Анализа успеха и дисциплине на крају 1.
тромесечја
Реализација радионица (избор )
Израда анкета за самовредновање ученика
Припреме и обележавање новогодишњих празника
Анализа успеха и дисциплине на крају 1.
подугодишта
Учешће у приредби за Дан Светог Саве
Припрема ученика за "Читалачку значку"
Обележавање важних датума
Дружења са осталим 03
Обележавање важних датума
Анализа успеха и дисциплине на крају 3.
тромесечја
Мере за побољшање успеха
Припреме за извођење наставе у природи
Анализа успеха и дисциплине на крају школске
године
Припрема, израда и анализа годишњих тестова
Анализа изведених излета, посета, екскурзија

Динамика

Носилац

септембар
септембар
током шк. год.
септембар
током године
септембар
током шк. год.
октобар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

октобар
током шк. год.

одељ.старешине
одељ.старешине

септембар
октобар

одељ.старешине
одељ.старешине

током године
новембар
децембар
јануар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

јануар
током године
током године
током године
током године
март

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

март
мај
јун

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

јун
јун

одељ.старешине
одељ.старешине
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Програм и план рада одељењских старешина 4. разреда
Активност

Динамика

Носилац

Вођење педагошке документације

током шк. год.

одељ.старешине

Израда оперативних планова и распоред часова
Израда иницијалних тестова
Планирање и реализација стручног усавршавања

септембар
септембар
септембар, током
године
током године
октобар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

септембар
септембар
током године
током године

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

током године

одељ.старешине

октобар

одељ.старешине

октобар
октобар,
током године
новембар

одељ.старешине
одељ.старешине

током године

одељ.старешине

током године
квартално
током године

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

децембар
јануар
током године
децембар ,мај
током године

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.стареш.

јун

одељ.старешине

Реализација родитељских састанака
Активности везане за формирање ,,Клуба родитеља
и наставника,, на нивоу школе (мапирање ресурса)
Избор Савета родитеља и родитеља представника
"Дан отворених врата"
Сарадња са МУП-ом
Сарадња са школским тимовима
Реализација радионица (избор по потреби
одељења)
Прикупљање новца за Црвени крст. осигурање,
дечји динар
Припреме за обележавање Дана школе
Планирање и реализација излета , позоришних
представа, посета, НУП
РАзматрање ученика који лако и брзо усвајају
садржаје
Учествовање у активноситма везаним за само –
вредновање и израду Школског програма и
Развојног плана
Реализација активности везаних за ПО
Анализа успеха и дисциплине
Припрема ученика за школска и општинска
такмичења
Организовање прославе Нове године
Припреме за обележавање Дана Светог Саве
Сарадња са школским стоматологом и лекаром
Анализа тестирања ученичких знања
Организовање, реализација родитељског састанка
на одабрану тему (зависно од потреба одељења)
Анализа успеха и дисциплине на крају школске
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године
Анализа изведених посета, екскурзија
Сарадња са предметним наставницима (извођење
наставе у 4.разр.)

јун
децембар-мај

одељ.старешине
чл. одељ. зајед.

Програм и план рада одељењских старешина 5. разреда
Активност

Динамика

Носилац

Упознавање са карактеристикама одељења

август

Електронски дневник - обука
Израда програма рада одељењског старешине
Прикупљање релевантних података о ученицима
(учитељ, педагог, родитељ)
Помоћ у организовању одељењске заједнице
Подстицање одељењске заједнице у креирању
програма рада 03
Организовање учења, игре и рада одељењске
заједнице
Изграђивање имиџа ОЗ (симбол, име)
Организовање родитељског састанка и избор
представника за Савет родитеља и Школу без
насиља; права и обавезе родитеља
Сарадња са директором и педагогом на плану
уједначавања вођења педагошке документације
Снабдевеност уџбеницима и осталим прибором
Индивидуални контакти са родитељима –
родитељи представљају своје дете одељењском
старешини
Учешће у избору ученика за додатну и допунску
наставу
Индивидуални контакти са родитељима – пријем
родитеља
Праћење рада секција
Колективна посета једној позоришној представи
Радионица у оквиру пројекта “Моја школа, школа
без насиља”
Припреме за екскурзију
Сарадња са родитељима - отворена врата
Припреме за прославу Дана школе
Систематично бележење података о развоју,
школским напредовањима ученика
Укључивање ученика у културно уметничка
друштва, дечје организације, библиотеке
Планирање, вођење и извештавање о раду
одељењских већа на крају 1. тромесечја

август
септембар
септембар

учитељи 4.р. и
ОС 5.р.
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

септембар
септембар

одељ.старешине
одељ.старешине

септембар

одељ.старешине

септембар
септембар

одељ.старешине
одељ.старешине

септембар

одељ.старешине

септембар
септембар

одељ.старешине
одељ.старешине

Октобар

одељ.старешине

током шк. год.

одељ.старешине

током шк. год.
током шк. год
октобар, децембар,
април, мај
октобар
током шк. год
Октобар
Октобар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

Октобар

одељ.старешине

Новембар

одељ.старешине
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Размена мишљења и усаглашавање ставова са
наставницима у доношењу одлука о изрицању
васпитно – дисциплинских мера
Вођење записника 03 и родитељског састанка
Активности на стварању здравог језгра одељења
Праћење припреме за такмичења ученика
Организовање заједничких разговора са
наставницима и родитељима
Организовање прославе Нове године
Извештавање о раду одељењског већа на крају 1.
полугодишта
Припреме и прослава Дана Светог Саве
Како организовати зимски распуст
Ажурно вођење и сређивање педагошке
документације
Организовање родитељског састанка (подела
ђачких књижица)
Стручно усавршавање у оквиру наставног већа о
улози одељењских старешина
Праћење и организовање школских и општинских
такмичења
Организовање помоћи ученицима који теже
савладавају наставно градиво
Индивидуални контакти са родитељима
Информисање родитеља о важним активностима
школе
Брига о здравственом стању и физичком развоју
ученика
Рад са даровитим ученицима
Решавање конкретних проблема ученика у
одељењу
Остваривање увида у редовност наставе
Брига и решавање ситуација оптерећености уч.
Планирање, вођење и извештавање о раду 03
Организовање родитељског састанка
Организовање једнодневног излета
Посматрање понашање ученика у школи и
ваншколским ситуацијама
Анализа рада 03
Учешће у изради годишњег програма рада
Израда анализе успеха ученика на крају 2.
полугодишта и предлози за похвале и награде
Ажурно и прецизно сређивање матичне књиге,
електронског дневника и остале документације
Организовање родитељског састанка

Новембар

одељ.старешине

Новембар
Новембар
Новембар - мај
Децембар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

Децембар
Јануар

одељ.старешине
одељ.старешине

Јануар
Јануар
Јануар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

Јануар

одељ.старешине

Јануар

одељ.старешине

Фебруар

одељ.старешине

Фебруар

одељ.старешине

током шк. год.
март

одељ.старешине
одељ.старешине

март

одељ.старешине

током шк. год.
током шк. год.

одељ.старешине
одељ.старешине

април
током шк. год.
април
април
мај
мај

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

мај
јун
јун

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

јун

одељ.старешине

јун

одељ.старешине
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Програм и план рада одељењских старешина 6. разреда
Активност
Израда годишњег програма рада
Избор чланова савета и представника за Централни
савет родитеља и за Школу без насиља
Родитељски састанак
Сређивање одељенске документације
Снабдевеност уџбеницима и осталим прибором
Праћење рада секција
Припреме за екскурзију
Припреме за прославу Дана школе
Праћење темпа оцењивања и успеха ученика
Сарадња са родитељима – отворена врата
Колективна посета биоскопској или позоришној
представи
Какви смо другови – помоћ у учењу
Припрема седнице одељенског већа
Праћење припреме за такмичење ученика
Праћење ваннаставних активности ученика
Упознавање ученика са активностим ученичких
организација
Препознавање и анализирање проблема
Припрема прославе Нове године
Праћење учења, дисциплине, изостанака ученика
Припрема полугодишње седнице Одељенског већа
Припреме за прославу Дана Светог Саве
Како организовати зимски распуст
Анализа успеха на крају првог полугодишта; како
побољшати успех и дисциплину у одељењу
Како обрадовати маму, баку... за 8. март
Анализа успеха и дисциплине на крају 3.
тромесечја
Утврђивање мера за побољшање успеха
Припреме за излет
Текући проблеми
Успех и дисциплина на крају школске године

Динамика

Носилац

септембар
септембар

одељ.старешине
одељ.старешине

септембар, јун
новембар,
децембар, април,
септембар
септембар
током шк. год.
октобар
октобар
током шк. год.
током шк. год.
током шк. год.

одељ.старешине

током шк. год.
новембар, јануар,
април и јуни
новембар – мај
током шк. год.
септембар, октобар

одељ.старешине
одељ.старешине

током шк. год.
децембар
током шк. год.
јануар
јануар
јануар
фебруар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

март
април

одељ.старешине
одељ.старешине

април
мај
током шк. год.
јун

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

101

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
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Програм и план рада одељењских старешина 7. разреда
Активност
Организовање одељенског колектива ученика
Планирање културних програма са ученицима
Индивидуални и групни саветодавни рад
одељенског старешине: упознавање ставова и
вредности код ученика који се агресивно односе
према другима
Анализа успеха и дисциплине и радионице на тему
Професионална орјентација,Родна равноправност и
родно засновано насиље и Здрави стилови живота
Неговање другарства и међусобне солидарности –
право и лажно другарство : негативна солидарност
као вид заклањања туђих грешака
Оплемењивање међусобних односа – понашање
ученика у школи, на улици и другим местима
Дан школе: Шта знамо нашој школи
Ангажовање одбора одењенске заједнице у
решавању текућих проблема
Подстицање појединца у учењу и раду –
упознавање тешкоћа и проблема појединих
ученика који заостају у раду
Саветодавни рад са ученицима: решавање
васпитних проблема на првом нивоу понашања
За родитеље и децу – радионице из приручника
Љ.Сапунџић
Сарадња са родитељима (отворена
врата,родитељски састанци,дан отворене школе)
Помоћ у организовању културних програма у 03
Индивидуални и групни саветодавни рад са
ученицима који испољавају одређене мане и
поремећаје у понашању и раду;
Организовање продајне изложбе
Анализа остварених резултата у раду на крају 1.
полугодишта
Анализа односа ученика према радним обавезама
Развијање потребе ученика за културне и образовне
вредности: читање дневне дечије штампе, анализа
прочитаног
8. март – Дан жена, Однос деце према родитељима
и члановим шире породице
Организовање продајне изложбе поводомУскрса
Неговање културе понашања: поздрављање,
представљање, ословљавање
Основни чиниоци успешног учења – разговор са
педагогом школе

Динамика

Носилац

септембар
септембар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

током шк. год.

одељ.старешине

током шк. год.

одељ.старешине

током шк. год.

одељ.старешине

октобар
током шк. год.

одељ.старешине
одељ.старешине

током шк. год.

одељ.старешине

током шк. год.

одељ.старешине

током шк. год

новембар
децембар

одељ.старешине
одељ.старешине

јануар

одељ.старешине

јануар
фебруар

одељ.старешине
одељ.старешине

март

одељ.старешине

април
током шк. год.

одељ.старешине
одељ.старешине

током шк. год.

одељ.старешине
педагог
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Континуирано праћење индивидуалног и групног
напретка ученика
Самоевалуација
Које способности красе колектив ученика?
Хармонија и дисхармонија у ученичком колективу
Колективна посета једној позоришној представи
Договор о раду у следећој школској години

током шк. год

одељ.старешине

током шк. год.
током шк. год.

одељ.старешине
одељ.старешине

током шк. год
јун

одељ.старешине
одељ.старешине

Програм и план рада одељењских старешина 8. разреда
Активност
Упознавање ученика са календаром за текућу
школску годину
Упознавање ученика са Правилником о оцењивању
ученика
Родитељски састанак – избор Савета родитеља
Правилник о понашању ученика у школи и ван ње
Сређивање педагошке документације – дневника
рада
Организовање и извођење тродневне екскурзије
Прослава Дана школе
Професионална оријентација
Утврђивање професионалних интересовања и
усмерења ученика
За родитеље и децу – Моја очекивања – колаж
Извештај о успеху и дисциплини ученика на крау
1. тромесечја
Родитељски састанак
Праћење рада ученика
Професионална оријентација
Организовање прославе Нове године
Прослава Дана Светог Саве – учешће у
активностнма
Резултати рада на крају 1. полугодишта
Организовање помоћи ученицима са слабим оцен.
Професионална оријентација – предавање педагога
„0 чему треба водити рачуна при избору занимања“
Помоћ ученицима у избору будућег заинмања
Припремна настава
Опис занимања уз помоћ мапе ума на родитељском
састанку
Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају
3. тромесечја
Професионална оријентација
Извештај о успеху и дисциплини на крају школске
годне

Динамика

Носилац

септембар

одељ.старешине

септембар

одељ.старешине

септембар
септембар
током шк. год.
октобар
октобар
октобар
новембар

одељ.старешине
одељ.старешине
Одељ.старешин
е
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

новембар
новембар

одељ.старешине

новембар, јун
децембар, април,
децембар
децембар
децембар
јануар

одељ.старешине

јануар
Фебруар
фебруар

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине

фебруар
март

одељ.старешине
одељ.старешине

април

одељ.старешине

април
мај

одељ.старешине
одељ.старешине
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одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
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Организовање матурске свечаности
За родитеље и децу – стилови васпитања наших
родитеља
Подела сведочанстава и диплома
Професионална оријентација
Полагање завршног теста – мала матура
Сређивање педагошке документације

мај

одељ.старешине

јун
јун
јун
јун

одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
одељ.старешине
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ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
План и програм рада педагога
Циљ
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке
педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у
складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о
основама система образовања васпитања, као и посебним законима.
Задаци
Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање
образовно-васпитног рада,
Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
Подршка наставницима у креирању програма рада са децом, предлагање и
организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и
напредовању,
Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитнообразовног рада,
Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових
васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним
за васпитање и образовање деце и ученика,
Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,
Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним
организацијама од значаја за успешан рад установе,
Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке
и праксе.
Рад педагога у оквиру 40-часовне радне недељеће обухватати следеће области и сегменте у
раду школе:
I.

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, ОДНОСНО ВАСПИТНО –
ОБРАЗОВНОГ
3 сата

II.

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ
РАДА
5сати

III.

РАД СА НАСТАВНИЦИМА

4 сата

IV.

РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА

8 сати
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V.

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

2 сата

VI.

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,

2 сата

VII.

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

2 сата

VIII.

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

2 сата

IX.

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

2 сата

X.

ПРИПРЕМА ЗА РАД

10 сати

Садржај рада
Време
Сарадник
I - ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
1. Учествовање у изради годишњег плана рада
- мај, јун, август,
директор, руководиоци
установе и његових појединих делова (програм
септембар,
стручних већа, ШТова,
унапређивања образовно- васпитног рада, рада
наставници
стручних органа школе, стручно усавршавање
наставника и стручних сарадника, спец. вас.
образов. рада, ПО, сарадње са родитељима
ученика и других програма стручних тимова,
актива, већа)
2. Припремање годишњих и месечних планова
рада педагога,

током школске године

3. Учествовање у припреми индивидуалног
образовног плана за ученике,

по потреби

4. Учешће у планирању и организовању
појединих облика сарадње са другим
институцијама,

током шк. године

директор

5. Учествовање у избору и конципирању разних
ваннаставних и ваншколских активности,
односно учешће у планирању излета,
екскурзија, боравка ученика у природи,

почетак шк. године

директор, одељењске
стрешине и
руководиоци секција

6. Учешће у планирању и реализацији
културних манифестација, наступа ученика,
медијског представљања и слично,

почетак шк. године

руководиоци секција

7. Пружање помоћи наставницима у изради
планова допунског, додатног рада, плана рада
одељењског старешине, секција,

106
почетак шк. године

одељењске старешине,
предметни наставници
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8. Учешће у избору и предлозима одељењских
старешинстава,

јун, август

директор

9. Формирање одељења, распоређивање
август септембар
директор, одељењске
новопридошлих ученика и ученика који су
старешине
упућени да понове разред.
II - ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
1. Систематско праћење и вредновање
током школске године
наставници и
васпитно-образовног, односно наставног
одељењске старешине
процеса развоја и напредовања ученика,
2. Праћење реализације васпитно-образовног,
односно образовно-васпитног рада,

током школске године

наставници и
одељењске старешине

3. Рад на развијању и примени инструмената
за вредновање и самовредновање различитих
области и активности рада установе,

октобар

ШТ за самовредновање

4. Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и индивидуалног
образовног плана,

током школске године

ШТ за ИО

5. Учествовање у раду комисије за проверу
савладаности програма увођења у посао
/наставника, стручног сарадника,

по потреби током шк године

директор и комисија

6. Учешће у изради годишњег извештаја о
раду установе у остваривању свих програма
васпитно-образовног рада (програма
стручних органа и тимова, стручног
усавршавања, превентивних програма, рада
педагошко-психолошке службе, сарадње са
породицом, сарадње са друштвеном
средином, праћење рада стручних актива,
тимова),

август, јануар

директор

7. Учествовање у праћењу реализације
остварености општих и посебних стандарда,
постигнућа ученика,

квартално

Одељењска већа

8. Праћење анализе успеха и дисциплине
ученика на класификационим периодима, као
и предлагање мера за њихово побољшање,

квартално

ОВ и НВ
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9. Праћење успеха ученика у ваннаставним
активностима, такмичењима, завршним и
пријемним испитима за упис у средње школе,

полугодишње

10. Учествовање у усклађивању програмских
захтева са индивидуалним карактеристикама
ученика,

континуирано

11. Праћење узрока школског неуспеха
ученика и предлагање решења за побољшање
школског успеха,

континуирано

наставници и
одељењске старешине

12. Праћење поступака и ефеката оцењивања
ученика.

квартално

ОВ и НВ

III-РАД СА НАСТАВНИЦИМА
1. Пружање помоћи наставницима у
усклађивању програмских захтева са
специфичностима контекста (индивидуалним
карактеристикама деце, породичног
окружења, установе и шире средине),

ОВ и НВ

континуирано

наставници

2. Пружање стручне помоћи наставницима на
унапређивању квалитета васпитно-образовног
рада,

континуирано

наставници

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

континуирано

наставници

4. Рад на процесу подизања квалитета нивоа
ученичких знања и умења,

континуирано

наставници

5. Мотивисање наставника на континуирано
стручно усавршавање и израду плана
професионалног развоја и напредовања у
струци,

континуирано

наставници

6. Праћење начина вођења педагошке
документације васпитача и наставника,

континуирано

наставници

7. Иницирање и пружање стручне помоћи
наставницима у коришћењу различитих
метода, техника и инструмената оцењивања
ученика,

континуирано

наставници

8. Пружање помоћи наставницима у
осмишљавању рада са ученицима којима је
потребна додатна подршка (даровитим
ученицима, односно деци односно ученицима
са тешкоћама у развоју),

континуирано

наставници

108

FF

ОШ «ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ»
F I L I P JE [ KOLA
U SVEMU JAKA
ZNAWE I RADOST
ZA SVAKOG\ AKA

_______________________________________________________________________
Булевар ослобођења 317, телефон/факс 011/2469-629, 011/3098-280
9. Оснаживање наставника за рад са
ученицима из осетљивих друштвених група
кроз развијање флексибилног става према
културним разликама и развијање
интеркултуралне осетљивости и предлагање
поступака који доприносе њиховом развоју,

континуирано

наставници

10. Оснаживање наставника за тимски рад
кроз њихово подстицање на реализацију
заједничких задатака, кроз координацију
активности стручних већа, тимова и
комисија,

континуирано

наставници

11. Пружање помоћи наставницима у
остваривању задатака професионалне
оријентације и каријерног вођења и
унапређивање тога рада,

континуирано

наставници

12. Пружање помоћи наставницима у
реализацији огледних и угледних активности,
односно часова и примера добре праксе,
излагања на састанцима већа, актива, радних
група, стручним скуповима и родитељским
састанцима,

континуирано

наставници

13. Пружање помоћи наставницима у изради
планова допунског, додатног рада, плана рада
одељењског старешине и секција,

континуирано

наставници

14. Упознавање и одељењских старешина и
одељењских већа са релевантним
карактеристикама нових ученика,

континуирано

наставници

15. Пружање помоћи одељењским
старешинама у реализацији појединих
садржаја часа одељењске заједнице,

континуирано

наставници

16. Пружање помоћи наставницима у
остваривању свих форми сарадње са
породицом,

континуирано

наставници

17. Пружање помоћи приправницима у
процесу увођења у посао, као и у припреми
полагања испита за лиценцу,

континуирано

наставници
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18. Пружање помоћи наставницима у примени
различитих техника и поступака
самоевалуације.

континуирано

наставници

IV-РАД СА УЧЕНИЦИМА
1. Испитивање детета уписаног у основну
школу,

април, мај, јун, јул, август

2. Праћење дечјег развоја и напредовања,

континуирано

ОС

3. Саветодавни рад са новим ученицима,
ученицима који су поновили разред,

континуирано

ОС

4. Стварање оптималних услова за
индивидуални развој ученика и пружање
помоћи и подршке,

континуирано

ОС

5. Пружање подршке и помоћи ученицима у
раду ученичког парламента и других ученичких
организација,

континуирано

наставници који воде
те организације

6. Идентификовање и рад на отклањању
педагошких узрока проблема у учењу и
понашању,

континуирано, по потреби

ОС

7. Рад на професионалној оријентацији ученика
и каријерном вођењу,

континуирано

ОС 7. и 8. Р.

8. Промовисање, предлагање мера, учешће у
активностима у циљу смањивања насиља, а
повећања толеранције и конструктивног
решавања конфликата, популарисање здравих
стилова живота,

континуирано

Школски тим Школа
без насиља и Шк. тим
за заштиту деце од
злостављања и
занемирања

9. Учествовање у изради педагошког профила
ученика за децу односно ученике којима је
потребна додатна подршка израда
индивидуалног образовног плана,

континуирано, по потреби

ОС и Том за ИО

10. Анализирање предлога и сугестија ученика
за унапређивање рада школе и помоћ у њиховој
реализацији,

квартално

Ученичке организације
и директор
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11. Учествовање у појачаном васпитном раду за
ученика који врше повреду правила понашања у
школи или се не придржава одлука директора и
органа школе, неоправдано изостане са наставе
пет часова, односно који својим понашањем
угрожава друге у остваривању њихових права.

по потреби

V - РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
1. Организовање и учествовање на општим и
квартално и по потреби
групним родитељским састанцима у вези са
организацијом и остваривањем васпитнообразовног, односно образовно-васпитног рада,

директор

ОС, директор

2. Припрема и реализација родитељских
састанака, трибина, радионица са стручним
темама,

континуирано

ОС

3. Укључивање родитеља, старатеља у поједине
облике рада установе (васпитно-образовни рад,
односно настава, секције, предавања,
пројекти...) и партиципација у свим сегментима
рада установе,

према плану ОС већа

ОС

4. Пружање подршке родитељима, старатељима
у раду са децом, односно ученицима са
тешкоћама у учењу, проблемима у понашању,
проблемима у развоју, професионалној
оријентацији,

континуирано

ОС

5. Упознавање родитеља, старатеља са важећим
законима, конвенцијама, протоколима о
заштити деце, односно ученика од
занемаривања и злостављања и другим
документима од значаја за правилан развој деце,
односно ученика у циљу представљања корака и
начина поступања установе,

континуирано, на Савету
родитеља

ОС

6. Пружање подршке и помоћи родитељима у
осмишљавању слободног времена деце, односно
ученика,

континуирано

ОС

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

континуирано

ОС

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

квартално

директор, председник
Савета родитеља
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VI - РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ
И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА
1. Сарадња са директором, ШТ за
континуирано
директор, шк. тим за
самовредновање, на истраживању постојеће
самовредновање
образовно-васпитне праксе и специфичних
проблема и потреба установе и предлагање мера
за унапређење,
2. Сарадња са директором у оквиру рада
континуирано
директор и школски
стручних тимова и комисија и редовна размена
тимови
информација,
3. Сарадња са директором на заједничком
планирању активности, изради стратешких
докумената установе, анализа и извештаја о
раду школе,

по потреби

директор, секретар

4. Сарадња са директором на формирању
одељења и расподели одељењских
старешинстава,

јун, август

директор

5. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих
начина унапређивања вођења педагошке
документације у установи,

континуирано

наставници, директор

6. Сарадња са директором на планирању
активности у циљу јачања наставничких и
личних компетенција,

јун, август, септембар

директор

8. Сарадња са по питању приговора и жалби
ученика и његових родитеља, односно
старатеља на оцену из предмета и владања.

по потреби

директор

VII- РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
1. Учествовање у раду васпитно-образовног,
наставничког већа, односно педагошког већа
(давањем саопштења, информисањем о
резултатима обављених анализа, прегледа,
истраживања и других активности од значаја за
образовно-васпитни рад и јачање васпитачких
односно наставничких компетенција),

квартално

ПК, НВ, ОВ, школски
тимови

2. Учествовање у раду тимова, већа, Педагошког
колегијума, атива за развојно планирање и
развој школског програма,

континуирно

ПК, НВ, ОВ, школски
тимови

3. Предлагање мера за унапређивање рада
стручних органа установе

полугодишње

директор
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VIII - САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Сарадња са образовним, здравственим,
социјалним, научним, културним и другим
установама које доприносе остваривању циљева
и задатака васпитно-образовног, односно
образовно-васпитног рада установе,

континуирано

сарадници из
наведених инситуција

2. Учествовање у истраживањима научних,
просветних и других установа,

континуирано, по потреби

сарадници из
наведених инситуција

3. Осмишљавање програмских активности за
унапређивање партнерских односа породице,
установе и локалне самоуправе у циљу подршке
развоја деце и младих,

континуирано

сарадници из
наведених инситуција

4. Активно учествовање у раду стручних
друштава, органа и организација,

током шк. године

поменута удружења

5. Сарадња са канцеларијом за младе и другим
удружењима грађана и организацијама које се
баве програмима за младе,

током шк. године

поменута удружења

6. Сарадња са националном службом за
запошљавање.

током шк. године

Национална служба за
запошљавање

IX - ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1. Вођење евиденције о сопственом раду на
дневном, месечном и годишњем нивоу,

током школске године

2. Израда, припрема и чување посебних
протокола, чек листа за праћење наставе и
васпитних активности на нивоу школе,

током шк. године

3. Припрема за послове предвиђене годишњим
програмом и оперативним плановима рада
педагога,

током шк. године

4. Прикупљање података о ученицима и чување
материјала који садржи личне податке о
ученицима у складу са етичким кодексом
педагога,

током шк. године
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5. Праћење стручне литературе и периодике,
праћење информација од значаја за образовање
и васпитање на интернету; учествовање у
активностима струковног удружења (Педагошко
друштво Србије) и на Републичкој секцији
педагога и психолога Србије, похађање
акредитованих семинара, учешће на конгресима,
конференцијама, трибинама, осмишљавање и
реализацијом акредитованих семинара,
похађање стручних скупова, разменом искуства
и сарадњом са другим педагозима и стручним
сарадницима у образовању.

током шк. године

План и програм рада логопеда
I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНО,
ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
1. Учествовање у изради планских докумената установе, посебно у деловима
који се односе на планове и програме подршке деци и ученицима (рад са
ученицима којима је потребна додатна образовна подршка),
2. Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада логопеда,
3. Идентификација деце са говорно-језичким поремећајима.
4. Израда распореда рада доласка ученика на третман (ученици који долазе
свакодневно и ученици који долазе повремено по потреби).
5.Мини истраживање: испитивање читања ученика трећих разреда-тродимензионални тест (брзина, број грешака, разумевање), испитивање
ученика четвртих разреда (разумевање прочитаног и провера писмености).
6. Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног
развоја.
II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ, ОДНОСНО
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
1. Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовно, односно
образовно-васпитног рада установе и предлагање мера за побољшање
ефикасности и успешности установе у задовољавању развојних потреба
ученика,
2. Учествовање у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и
индивидуалног образовног плана за ученике са тешкоћама у говорно-језичком
развоју,
3. Праћење усклађености облика, метода и средстава васпитно-образовног,
односно образовно-васпитног рада са потребама и могућностима ученика са
проблемима у говорно-језичком развоју.
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V
непосредан

посредан

II

током године

посредан
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III РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Логопед у установи омогућава наставницима да упознају проблеме говорнојезичких поремећаја, као што су: врсте и степени говорног оштећења, узроци
њиховог настанка и последице који ови поремећају остављају на емоционални,
интелектуални и социјални развој деце, односно учесника.
1. Пружање помоћи и подршке наставницима у раду са децом, односно
ученицима који имају тешкоће на неком од нивоа вербалне и невербалне
комуникације,
2. Пружање помоћи и подршке наставницима у индивидуализацији васпитнообразовног рада, односно наставе,
3. Сарадња и пружање помоћи наставницима у праћењу, вредновању и
прилагођавању постављених циљева индивидуалних образовних планова у
складу са напредовањем деце, односно ученика са посебним образовним
потребама,
4. Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима
комуникација и сарадња и тимски рад са децом која имају специфичне
говорно-језичке сметње,
5. Сарадња са наставницима при изради дидактичког материјала

током године

непосредан

IV РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА

ДИНАМИКА
(месец)

ПОСРЕДАН
НЕПОСРЕДАН РАД

1. Третман неправилности у изговору појединих гласова, као што су
умекшавања и замењивање неких гласова из групе африката и фрикатива,
2. Вежбе логомоторике са децом у групи,
3. Превентивно-корективни рад у групи са децом који се базира на подстицању
и корекцији изговора појединих гласова нашег језика,
4. Рад са ученицима који имају потпуну немогућност изговора гласова, као што
су: "р", "љ", "њ", л" и појачани назални, латерарни или интердентални
(врскави) изговор већег броја гласова или јача назална (уњкава), обојеност
целог говор,
5. Рад са ученицима од којих је недовољно развијена језичка структура, као
што су: речник, граматика и синтакса, у односу на узраст и узрасне норме
језичке развијености остале деце, односно ученика,
6. Рад са децом, односно ученицима код којих је изразито вербално заостајање
условљено ометеним психичким и физичким развојем, као што су болести,
лакша ментална ометеност и неадекватни социокултурни фактор (изузимају се
деца чији матерњи језик није службени и чије непознавање овог језика захтева
посебан третман),
7. Рад са ученицима који 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,
8. Рад са ученицима који муцају, говоре одвише брзо, брзоплето, неразговетно
или патолошки споро, која су ван наставе вербално флуентна, а на часовима
доживљавају емоционално-физиолошке блокаде, страх од говора, говорну
несигурност или немогућност језичке интерпретације под специфичним
говорним околностима,
9. Рад са ученицима који не чују добро и код којих услед мање уочљивог
губитка слуха постоје сметње у праћењу наставе, у вербалној комуникацији,

током године

непосредан

115

FF

ОШ «ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ»
F I L I P JE [ KOLA
U SVEMU JAKA
ZNAWE I RADOST
ZA SVAKOG\ AKA

_______________________________________________________________________
Булевар ослобођења 317, телефон/факс 011/2469-629, 011/3098-280

развоју апстрактних језичких појмова и општем успеху,
10. Рад на побољшању комуникације свих вештина (нпр. редукција нагласка,
корекција изговора, рад са особама из двојезичких средина и слично),
11. Превенција, дијагностика, рехабилитација поремећаја вербалне и
невербалне комуникације код ученика са посебним потребама.
V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
1. Упознавање родитеља, односно старатеља о раду логопеда са ученицима на
објективан и њима разумљив начин и уз уважавање културолошких,
образовних и других специфичности родитеља, односно старатеља,
2. Пружање подршке родитељима у препознавању и разумевању говорнојезичких проблема ученика,
3. Оснаживање родитеља, односно старатеља у области развоја говорнојезичких способности ученика,
4. Информисање родитеља о напредовању ученика на третману,
5. Сарадња са родитељима ученика са посебним потребама и подстицање
истих на учествовање у изради индивидуалног образовног плана.
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
1. Рад и радне задатке логопед остварује и изводи индивидуално, у стручним
тимовима и у сарадњи са стручним сарадницима.
2. Сарадња са директором и педагогом на припреми извештаја, планова,
програма, пројеката распореда рада и слично,
3. Сарадња са директором и педагогом на координацији активности у пружању
подршке ученицима,
4. Сарадња са директором и педагогом на истраживању и решавању
специфичних проблема и потреба установе.
5. Сарадња са директором и педагогом на промоцији школе.

током године

непосредан

ДИНАМИКА

ПОСРЕДАН
НЕПОСРЕДАН РАД

током године

непосредан

током године

непосредан

током године

непосредан

током године

посредан

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
1. Учествовање у раду стручних органа, већа, педагошког колегијума и тимова
установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или
пројекта,
2. Сарадња и размењивање информација са педагогом и учествовање у
унапређивању образовне праксе,
3. Информисање стручних органа о праћењу постигнућа ученика којима је
потребна додатна образовна подршка из домена рада логопеда.
VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
1. Сарадња са другим образовним здравственим, социјалним установама
(школама, домовима здравља, специјализованим здравственим установама,
општином, Министарством и др.) значајним за остваривањем циљева,
образовно-васпитног рада,
IX ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
1. Вођење евиденције о сопственом раду, реализацији планираних активности
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и раду са децом, односно ученицима,
2. Вођење евиденције по потреби, о извршеним анализама и истраживањима,
3. Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и оперативним
плановима рада логопеда,
4. Прикупљања и на одговарајући начин чување и заштита материјала који
садржи личне податке о деци, односно ученицима,
5. Стручно усавршавање праћењем стручне литературе, учествовањем у
активностима струковног удружења, похађањем акредитованих семинара,
симпозијума и других стручних скупова,

План и програм рада библиотекара
Руководилац: Драгана Вуксановић
Активности

Динамика

Планирање и програмирање рада
Васпитно – образовна делатност
Библиотечко – информациона делатност
Сарадња са наставницима и стручним сарадницима
Писање летописа
Сарадња са децом из припремно-предшколског програма
Културна и јавна делатност
Стручно усавршавање и остали послови
Унос књига у базу података
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континуирано
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континуирано
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Носилац
библиотекар
библиотекар
библиотекар
библиотекар
библиотекар
библиотекар
библиотекар
библиотекар
библиотекар

Праћење
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ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
СЕКЦИЈЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА
План и програм рада литерарне секције млађих разреда
Руководилац: Марија Минић
Активност
Упознавање нових чланова, са радом плана рада
секције, за 2017/2018. школску годину
Формирање броја чланова литерарне секције
Разговор о задатим темама: “Лето прође, ђак у
школу дође”, “Школа пева, школа блиста”
Наградна тема поводом Дана школе
Прављење паноа са литерарним радовима поводом
Дана школе
Сарадња са школским листом и одабир радова за
исти
Учешће на општинском наградном конкурсу
Учешће на наградном конкурсу које организују
поједине организације
Литерарни радови о Београду
Читање и анализа радова поводом објављеног
конкурса
Читање и одабир радова за слање на објављени
конкурс
Учешће на наградним конкурсима
Прављење паноа са литерарним радовима на тему
“Зима зима, е, па шта је”
Наградна тема “Светосавље”
Читање и одабир радова за школски лист поводом
Дана Светог Саве
Прављење паноа са литерарним радовима поводом
Нове године и Божића
Учешће у обележавању школске славе Светог Саве
Уређење паноа на тему “Свети Сава наш први
учитељ”
Песник – писац кога волим и од кога учим (читање
цитата)
Учешће на наградним конкурсима (град, општина)
Песме и састави на слободну тему – читање
Литерарни радови посвећени мајци
Читање и анализа песама посвећених мајци
Уређење паноа са темом “Волимо маме”

Динамика

Носилац

септембар

рук. и чл.секц.

септембар
септембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

септембар
октобар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

октобар
октобар
октобар

рук. и чл.секц.
новинар. сек.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

октобар
новембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

новембар

рук. и чл.секц.

новембар
децембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

децембар
децембар
децембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
новин. сек.
рук. и чл.секц.

јануар
јануар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

фебруар

рук. и чл.секц.

фебруар
фебруар
фебруар
март
март

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
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Учешће на наградним конкурсима ( град, општина)
Организација и присуство промоцији књиге једног
песника
Читање радова за наградни конкурс и одабир за
учешће на истом
Припреме за “Мајска песничка сусретања”
Читање и одабир радова за учешће на школском
такмичењу за “Мајска песничка сусретања”
Учешће на школском такмичењу за “Мајска
песничком сусретању”
Учешће на општинском такмичењу на “Мајским
песничка сусретања”
Читање песама омиљених песника по избору
ученика
Уређење паноа са литерарним радовима који су
учествовали на наградним конкурсима
Наши резултати у овој школској години
Предлози за дипломе и похвале
Предлози за допуну плана рада за наредну годину

март
март

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

април

рук. и чл.секц.

април
април

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

мај

рук. и чл.секц.

мај

рук. и чл.секц.

мај

рук. и чл.секц.

мај

рук. и чл.секц.

јун
јун
јун

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

План и програм рада радио-новинарске секције
Руководилац :Марина Ковачевић
Активност
Формирање секције и упознавање чланова
Прикупљање материјала за тематски пано-Ево нас у
школи
Уређивање паноа
Дечји часописи-прелиставање и анализа
Дан ненасиља и дечја недеља-наш чланак
Дан школе из угла малих новинара
Пишемо правилно ( поштовање правописних
правила)
Кефалица-ми питамо,ви одговарате

Динамика

Носилац

прво
полугодиште
прво
полугодиште

рук. и чл.секц.

прво
полугодиште
прво
полугодиште
прво
полугодиште
прво
полугодиште
прво
полугодиште

рук. и чл.секц.

прво
полугодиште

рук. и чл.секц.
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рук. и чл.секц.
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Вест и разговор о прикупљеним вестима
Моја вест
Дан толеранције и Дан детета из угла малих
новинара
Другарство-уређивање паноа
Наш гост-родитељ новинар
Анкета
Наша анкета – анкетирамо другаре из школе
Чаролија Нове године-уређивање паноа
Уређивање паноа-На зимском распусту

Свети Сава-како смо обележили школску славу
Недеља лепих порука
Осми март- из угла малих новинара
Моја школа, школа без насиља
Априлијада
У туђим ципелама
Дружење са предшколцима
Светски дан књиге
Одабир наших радова за школски часопис
Уређивање радова за школски часопис
Интервју

прво
полугодиште
прво
полугодиште
прво
полугодиште

рук. и чл.секц.

прво
полугодиште
прво
полугодиште
прво
полугодиште
прво
полугодиште
прво
полугодиште
друго
полугодиште

рук. и чл.секц.

друго
полугодиште
друго
полугодиште
друго
полугодиште
друго
полугодиште
друго
полугодиште
друго
полугодиште
друго
полугодиште
друго
полугодиште
друго
полугодиште
друго
полугодиште
друго
полугодиште

рук. и чл.секц.
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рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
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Интервју са награђеним ученицима
Интервју са одраслом особом( наши
наставници/родитељи)
Кефалица-ми питамо,ви одговарате
Репортажа
Градови наше земље-репортажа
Посетили смо,видели смо-наш чланак
Пред нама је распуст-тематски пано
Разматрање извештаја о раду секције и анализа
плана и програма секције за следећу школску годину

друго
полугодиште
друго
полугодиште

рук. и чл.секц.

друго
полугодиште
друго
полугодиште
друго
полугодиште
друго
полугодиште
друго
полугодиште
друго
полугодиште

рук. и чл.секц.

рук. и чл.секц.

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

*Наставне јединице неће стриктно бити реализоване по овом редоследу и зато у динамици нису
наведени месеци.
Циљ и задаци:
- Да се најмлађи ученици уведу у начин публицистичког писања.
-Оспособљавање ученика за писање текстова различите новинарске форме.
-Развијање интересовања за праћење догађаја у школи и изван ње.
-Оспособљавање ученика за самостални стваралачки рад.
-Развијање маште,иницијативе,радозналости.
-Оспособљавање ученика за правилно усмено и писмено изражавање.
-Развијање сарадње међу ученицима .
-Развијање креативности и критичког мишљења.

План и програм рада еколошке секције
Руководилац секције:Србислава Кнежевић
Време одржавања: петак 5. час
Циљ секције је едукација ученика о важности очувања природе,примена наученог кроз
даљи ток школовања,подизања нивоа културе живљења у ужој и широј друштвеној
средини,развијање осећаја за здраво окружење и естетска осећања.
Задаци секције су развијање радних те хигијенских навика уз едукативни програм.Циљ је
утицати на побољшање нивоа културе у ужој и широј друштвеној заједници.Развијање и
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подстицање креативности,развијање односа поштовања према сопственом и туђем
раду,развијање свести код ученика да је њихово место у очувању природе веома битно.
Еколошка секција обавља своје активности кроз следеће облике рада:
*организује радионице *обележава важне еколошке датуме и израђује еко паное које
излаже у просторијама школе *уређење и постављање изложби *рад у школском
дворишту*учешће у озелењавању и пошумљавању школског дворишта *нега биљака
*реферати и анкете
Месец
СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР
МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

Садржај рада

Број
часова

.Организација и формирање еколошке секције
.Важни еколошки датуми (подела задужења)
.Прављење паноа са еколошком тематиком (22. 9. Европски дан без
аутомобила )
.Акција озелењавања учионица
. Здрава животна средина –здрава храна (16.10.Дан здраве хране)
. Рециклирамо-израда кућица за птице
.17.-18.10.Викенд храњења птица(клизни датум)
.Извори енергије-гледање филма о алтернативним изворима енергије
.3. 11. Светски дан чистог ваздуха-пано
.Израда паноа-важни еколошки датуми у новембру
(7.11. Дан науке,17.11.Дан еколошког покрета)
.Сакупљамо стару хартију
.Рециклирамо-гледање филма
.Рециклирамо-израда радова на тему зиме
.Рециклирамо –прављење новогодишњих украса
.Рециклирамо-прављење новогодишњих украса
.Новогодишња продајна изложба радова
.И гума се рециклира (гледање филма о изради еко кућа од старих гума и
земље)
.Радионица-Израда кућица од рециклираних материјала
.Радионица-Израда разних предмета од рециклираних материјала
.Предавање о штетности дувана (31.1. Национални дан без дувана)
.14.2. Светски дан очувања енергије
.Прављење предмета од рециклираног материјала-радионица
.Шта је то енергетска ефикасност?
.5.3. Светски дан енергетске ефикасности-гледање филма
.Рециклирамо-Израда предмета
.Значај вода на планети Земљи (22.3.Светски дан воде)
.Рециклирамо –Израда предмета
.Идеје за побољшање еколошке свести ученика наше школе
.Сакупљамо пластичне флаше и припрема за Еко изложбу поводом Ускрса
.Дан планете Земље 22.4.
.Акција прављења канти за смеће за разне врсте отпада
.Правимо саксије од рециклираних материјала
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ЈУН

.Садимо цвеће у направљене еко саксије
.Садимо дрво у школском дворишту
.Уређујемо школско двориште
.Обележавамо Светски дан заштите околине
.Анализа рада и активности током 2016/17. школске године

4

2

План и програм рада секције кративни кутак
Руководилац: Слободанка Лазић
Циљ
Подстицање и и развијње учениковог стваралачког мишљење и деловања у складу са демократским
опредељењем друштва и карактером ове секције
Задаци:
развијање способности ученика за опажање облика, величина, боја, положаја, облика у природи;
стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава, стварати услове да ученици на
сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно визуелног изражавања;
развијање способности за препознавање традиционалне ,модерне, саврмене уметности;
развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности;
развијати љубав према вредности израженим у делима свих облика уметности;
да ствара интересовања и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја, и чување културних добара;
да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стиче у настави примењује у раду и животу;
развијање моторичких способности ученика .
НАЗИВ ТЕМЕ
Игра линија

БРОЈ ЧАСОВА

Свет облика
Тактилност
ТЕМА /ОБЛАСТ

Изглед употребних предмета

36

Сценски простор-маска, позориште сенки
Преобликовање материјала или предмета
њиховим спајањем
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ПРАЋЕЊЕ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

- креира
- црта
-припрема
- слика
- креира
- слаже
- анализира
- гради
- анимира
- отискује
- гледа
- посматра, уочава
- слуша
- колажира
- иницира
-прикупља различите материјале
- прати
- ваја
- процењује
- самосталан рад , групни рад, рад у паровима, кооперативно учење, диференцирани рад ,
индивидуализација,тематско планирање, вршњачко подучавање, излети,
екскурзије,одлазак у природу, рад са родитељима,посета музејима и галеријама ,
изложбама, учешће на ликовним конурсима


у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према
раду);



кроз индивидуални рад;



кроз групни рад и комуникацију;

План и програм рада секције уметничко-креативне радионице
(3. и 4. разред)
Руководилац секције: Весна Блажевић
Активност
Цртање школе, детаља из школског живота,
друга, омиљене животиње...
Сликање годишњих доба, пејзажа...
Израда слика од пресованог лишћа и цвећа
Употреба природних материјала ( јесењи
плодови)за креативно стварање
Израда честитки за различите намене
Моделовање помоћу пластелина, глинамола
Израда луткица, украса за јелку, цвећа, животиња
од различитих материјала
Обједињавање покрета и звука,
Слушање музике и и демонстрација доживљеног
помоћу игре и покрета

Динамика

Носилац

септембар,октобар

рук. и чл.секц.

континуирано
октобар,
новембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

континуирано
фебруар
континуирано

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

мај,контин.

рук. и чл.секц.
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План и програм рада математичке секције (3. и 4. разред)
Руководилац: Драгица Гајица Љуботина
Активност-теме

Динамика

Решавање задатака везаних за операције са
природним бројевима
Занимљиви изрази
Задаци са математичких такмичења
Дешифровање математичких операција
Решавање задатака везних за геометријска тела
и фигуре
Решавање проблемских задатака методом
дужи, правоугаоника и једначина
Решавање проблемских ситуација методом
пресипања, мерења и премештања
Решавање математичких квадрата, укрштеница
Математичке игре, танграм

Носилац

септембар
октобар
континуирано
континуирано
новембар
новембар
децембар
новембар
континуирано
март,април

рук. и чл.секц.

мај,јун
мај,континуирано

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

Праћење

ко?

рук. и чл.секц
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

План и програм рада рецитаторске секције
Руководилац: Горица Ђорђевић
Активност
Формирање секције, план рада
Изражајно казивање, артикулација, дикција
Визуелни контакт, мимика, гестикулација, покрет
Акцентске вежбе, интонација, јачина гласа
Избор садржаја за наступ поводом Дан школе
Увежбавање садржаја за наступ
Генерална проба пред наступ за Дан школе
Избор нових текстова и песама
Вежбе изражајног рецитовања
Покрети у глуми, гестикулација, мимика, темпо
Паузе у рецитовању, интонација, осећања
Подела задатака за приредбу поводомм Дана
Светог Саве
Увежбавање садржаја за Нову годину
Увежбавање садржаја за приредбу
Припрема за школско такмичење рецитатора
Одабир песама за такмичење
Акцентске вежбе
Вежбе интонације и јачине гласа
Увежбавање садржаја за школско такмичење

Динамика

Носилац

септембар
септембар
септембар
септембар
октобар
октобар
октобар
континуирано
новембар
новембар
новембар
децембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

децембар
јануар
јануар
фебруар
континуирано
континуирано
фебруар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
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Школско такмичење у рецитовању
Припрема за општинско такмичење рецитатора
Општинска смотра рецитатора
Одлазак у позориште на одабрану представу
Исте реченице – различит однос
Подтекст – говорна радња
Говоримо напамет песме по избору ученика
Познати рецитују дечје песме, слушамо
Изражајно казивање одабраних текстова
Темпо и осећања код рецитовања и глуме
Увежбавање нових текстова
Такмичење чланова секције у глуми
Сусрет са глумцем или књижевником
Похвале и награде најбољим рецитаторима,
глумцима
Подела задужења поводом пријема првака
Анализа рада секције и предлози за даљи рад

март
март, април
април
континуирано
март
март
март
април
април
април
мај
мај
мај
јун

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

јун
јун

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

План и програм рада ликовне секције
Руководилац: Татјана Јанковић
Активност

Динамика

Носилац

- Ликовни конкурс – у оквиру Дечје недеље
- «Дрво позитивних мисли»
- 8. септембар МД писмености -краснопис
- Заборављене игре (илустрације)
Уређење паноа – Опет звони школско звоно

септембар

рук. ичл.секц.
иЦКСШумице

- СД ненасиља и Дечја недеља
- Прослава Дана школе-школски конкурс
- Златна јесен , Београд у јесен
- Уређење паноа-Поштујемо и волимо
- 7.новембар Европски Дан науке
- Илустрације права детета-20.новембар
- Школски и Општински ликовни конкурс:
карикатура "Мали Пјер"
- Новогодишње честитке и украси
- Уређење паноа-Новогодишње жеље, Зима
- Прослава Дана Светог Саве-школски конкурс
Краснопис-приче написане краснописом и
илустроване
- Нек свуд љубав сја...
- Општински и градски конкурси
_ Уређење паноа

октобар,новембар

рук. и чл.секц.

децембар

рук. ичл.секц.
иЦКСШумице

јануар,фебруар

рук. ичл.секц.
иЦКСШумице

-

126

Праћење

ко?

FF

ОШ «ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ»
F I L I P JE [ KOLA
U SVEMU JAKA
ZNAWE I RADOST
ZA SVAKOG\ AKA

_______________________________________________________________________
Булевар ослобођења 317, телефон/факс 011/2469-629, 011/3098-280
- Школски ликовни конкурс: Мами на дар
–Најлепши мали илустровани буквар-школски и
општински конкурс
-Кад порастем бићу (проф.ориј.)
- Пирамида исхране (7.април СД здравља)
-Уређење паноа
- Поставка изложбе поводом обележавања
васкршњих празника –осликавање дрвених јаја
,цртежи (школски и општински конкурс)
- 15.мај МД породице
-Крв живот значи-републички конкурс
-Недеља здравља уста и зуба-општински конкурс
-Змајада – општински конкурс
-Уређење паноа

март, април

рук.
ичл.секц.иЦКС
Шумице

април .мај, јун

рук. ичл.секц.
иЦКСШумице,
ЦК Србије,ДЗ
Вождовац

План и програм рада луткарске секције
Руководилац: Гордана Биговић
Активност

Динамика

Носилац

Избор и рад на текстовима за представе, подела
улога, увежбавање и увежбавање кретњи лутака
Представа „ Добро дошли прваци“
Представе„Рођендан“ и '' Јајзи, борац за дечја права''
Представа '' Добро дрво''
Представа '' Збрка игроказа око три Деда Мраза''
Представа '' Три Снешка''
Представа '' Испеци па реци''
Представа '' Мрав доброг срца''
Представа '' Деца ће победити''
Представа '' Царство свезналства и другарства''

континуирано

рук. и чл.секц.

септембар
октобар
новембар
децембар
јануар
фебруар
март
април
мај

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

Представа '' Састанак зуба''

јун

рук. и чл.секц.
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Програм рада луткарске радионице
Руководилац : Татјана Нинковић
Активност

Динамика

Врсте лутака
Поправка лутака

септембар
од септембра до
јуна
од септембра до
јуна
од септембра до
јуна

Израда нових лутака
Сценографија

Носилац

Праћење

ко?

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

План и програм спортске секције
Руководилац :Иван Милановић
Активност
Упознавање чланова секције са планом
Елементарне игре лоптом
Додавање и хватање са две руке са краћег растојања
Додавање у тројкама
Вођење лопте
Вођење лопте у месту и кретању са заустављањем
Вођење лопте у месту и кретању са заустављањем
Спортске игре поводом Дана школе
Шутирање из места са и без коришћења табле
Шутирање из места са и без коришћења табле
Шутирање после вођења лопте
Десни двокорак
Десни двокорак
Леви двокорак
Леви двокорак
Новогодишњи спортски турнир
Штафетне игре
Полигон препрека
Додавање лоптом у пару у трчању
Међуразредно такмичење
Шутирање из места уз вођење
Леви и десни двокорак
Истрајно трчање
Игра 3:3 уз коришћење научених елемената
Брзо трчање
Припреме за пролећни крос

Динамика
септембар
септембар
септембар
септембар
октобар
октобар
октобар
октобар
новембар
новембар
новембар
новембар
децембар
децембар
децембар
децембар
јануар
јануар
фебруар
фебруар
фебруар
фебруар
март
март
март
март
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Носилац
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

Праћење

ко?

FF

ОШ «ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ»
F I L I P JE [ KOLA
U SVEMU JAKA
ZNAWE I RADOST
ZA SVAKOG\ AKA

_______________________________________________________________________
Булевар ослобођења 317, телефон/факс 011/2469-629, 011/3098-280
Штафетне игре
Полигон спретности
Основни елементи одбојке
Одбојка, чекић и додавање
Одбојка
Вођење лопте са препрекама
Одбојка игра
Кошарка игра
Примена наученог
Елементарне игре по избору ученика

април
април
април
април
мај
мај
мај
мај
јун
јун

129

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
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СЕКЦИЈЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА
План и програм рада обавезних слободних активност за 5. разред
Чувари природе
Активност
Формирање група и разговор о предмету
Основни појмови из области животне средине
Основни појмови из области животне средине
Утицај човека на животну средину
Утицај човека на животну средину
Концепт одрживог развоја
Природна равнотежа
Концепт одрживог развоја и природне равнотеже
Спровођење акције у заштити и очувању ж.
средине
Спровођење акције у заштити и очувању ж.
средине
Вођење сопствене економије и економије природе
Квалитетан и здрав стил живота
Квалитетан и здрав стил живота
Природни ресурси-дефиниција, подела и значај
Природни ресурси-дефиниција, подела и значај
Обновљиви и необновљиви природни ресурси
Обновљиви и необновљиви природни ресурси
Жива бића као природни ресурси
Одрживо коришћење ресурса
Одрживо коришћење ресурса

Динамика

Носилац

Септембар

Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни

Септембар
Септембар
Септембар
Септембар
Октобар
Октобар
Октобар
Октобар
Октобар
Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
Децембар
Децембар
Децембар
Децембар
Јануар
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Јануар

Загађивачи, загађивање воде

Фебруар

Загађивачи, загађивање воде

Фебруар

Загађивање земљишта

Март

Загађивање земљишта

Март

Загађивање ваздуха

Март

Загађивање ваздуха

Март

Глобалне промене

Април

Глобалне промене

Април

Ефекат стаклене баште

Април

Ефекат стаклене баште

Април

Рециклажа

Мај

Рециклажа

Мај

Појам биодиверзитета

Мај

Заштита биолошке разноврсности

Мај

Заштита биолошке разноврсности

Јун

Разноврсност биљака

Јун

Систематизација градива

наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник

Цртање, сликање, вајање
Активност
Формирање секције и разговор о раду
трансмисија (готових знања и коначних одговора,
образац понашања)
- стварање ситуације и услова за активности деце

Динамика

Носилац

септембар

Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник

октобар
новембар

131

Праћење

ко?

FF

ОШ «ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ»
F I L I P JE [ KOLA
U SVEMU JAKA
ZNAWE I RADOST
ZA SVAKOG\ AKA

_______________________________________________________________________
Булевар ослобођења 317, телефон/факс 011/2469-629, 011/3098-280
- подстицање деце у току активности (враћање
питања деци уз преформулацију питања... – улога
партнера у педагошкој интеракцији
прихватање самосталности и иницијативе деце
(дословно или преиначених уз образложење
- омогућавање непосредне интеракције деце и
знања објеката сазнавања
реаговање на дечја питања и на дечја евалутивна
понашања и делатности деце

децембар
јануар

Предметни
наставник

март

Предметни
наставник
Предметни
наставник
Предметни
наставник

април
мај

План и програм рада великог хора (5–8. р.)
Руководилац: Сања Икач
Активност

Динамика

Носилац

Избор талентованих певача од ученика 5. разреда
Упевавање хора, техничке вежбе (вокализе)
Избор и обрада програма у част Дана школе
Наступ у част ученика првог разреда – поздрав
Утврђивање програма у част Дана школе
Наступ у част пријема ученика 1. разреда у Дечији
савез
Наступ на свечаној академији у част Дана школе
Обнављање целокупног репертоара
Обрада програма у част Школске славе "Светог
Саве"
Утврђивање програма у част Светог Саве
Избор и обрада 2 композиције по слободном
избору за смотру хорова на Општ. Вождовац
Обнављање пређеног програма
Наступ на свечаној академији поводом Школске
славе Свети Сава
Техничке вежбе – вокалзе, упевавање
Утврђивање хорских песама за смотру хора
Утврђивање песама за смотру хорова на Општини
Вождовац
Утврђивање програма за смотру хорова
Наступ, учешће на смотри хорова (градско
такмичење)
Обнављање целокупног репертоара
Избор програма за нову школску годину
Договор о раду у новој шк. години
Анализа рада у 2013/2014. години
Певање песама по избору ученика

септембар
септембар
септембар
септембар
октобар
октобар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

октобар
новембар
новембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

децембар
децембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

јануар
јануар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

фебруар
фебруар
март

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

април
април

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

мај
мај
мај
јун
јун

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
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План и програм рада секције за соло певање
Руководилац: Ана Симоновић
Активност

Динамика

Носилац

Обрада програма према индивидуалним
способностима сваког певача
Избор нових талентованих ученика
Утврђивање обрађених песама
Наступ у част Дана школе
Обрада новог материјала са певачима
Утврђивање пређеног програма
Обрада програма за прославу Светог Саве
Утврђивање пређеног програма
Обрада нових композиција сходно индивидуалним
могућностима певача
Наступ поводом прославе Светог Саве
Утврђивање пређеног програма и избор најбољег
представника школе за Општинско такмичење
Утврђивање пређеног програма
Наступ на Општинском такмичењу соло певача
Утврђивање пређеног програма
Наступ и учешће на Градском такмичењу
Обрада новог програма
Договор о раду у новој школској години и
обнављање целокупног репертоара
Утврђивање обрађених композиција
Анализа рада у протеклом периоду, обнављање
целокупног репертоара

септембар

рук. и чл.секц.

септембар
октобар
октобар
новембар
децембар
децембар
децембар
јануар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

јануар
јануар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

фебруар
фебруар
март
април
мај
мај

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

мај
јун

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

Праћење

ко?

План и програм рада литерарне секције
Руководнлац: Зорица Лабовић
Активност

Динамика

Носилац

Праћење
ко?

- Презентација секције
- Формирање литерарне секције (пријем
новихчланова); утврђивање плана рада за ову школску
годину
- Проучавање версификације при писању песама
- Дани школе: наградни конкурс, израда паноа,
сарадња са школским листом и ликовном секцијом
- Читање нових радова – тема: Књига
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септембар
септембар

рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.

септембар
октобар

рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.

октобар

рук. ичл.секц.
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- Посета Сајму књига
- О песмама и песницима наше
школе – наше песме и песме бивших ђака школе
- Проучавање књижевних епоха и праваца
- Анализа странице секције на сајту
- Вече поезије – сарадња са секцијом за енглески језик
- Читање нових радова и разговор о њима
- Прелиставамо једну књигу песника за младе
- Сарадња са библиотеком (представљамо нове књиге),
прелиставамо један школски лист за младе
- Дан Светог Саве – наградни конкурс, школски лист,
панои
- Анализа сарадње са радио-станицом и прикупљање
нових идеја
- Проучавање и истраживање народног блага
- Конкурс за најбољу кратку причу (сарадња са
радио-станицом)
- Састанак са песницима млађих разреда
- Жена као поетска инспирација писаца
- Пано – стихови посвећени жени
- Један песник по избору чланова секције
- Вече поезије – сарадња са секцијом за енглески језик
- Читање нових радова и разговор о њима
- Изложба ликовних и литерарних радова
- Припрема радова за мајска песничка сусретања
- Вече беседе
- Мајска песничка сусретања – организација школског
такмичења и учешће на општинском такмичењу
- Читање нових радова (Прва љубав)
- Конкурс Мали матурант поета
- Анализа странице секције на сајту и сарадње са
радио-емисијом
- Наши резултати у овој школској години, бирамо
наше три најбоље песме у овој школскојгодини
- Израда плана за наредну школску годину
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октобар
октобар

рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.

новембар
новембар
новембар
децембар
децембар
децембар

рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.

јануар

рук. ичл.секц.

јануар

рук. ичл.секц.

фебруар
фебруар

рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.

фебруар
март
март
март
март
април
април
април
мај
мај

рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.

мај
мај
мај

рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.

јун

рук. ичл.секц.

јун

рук. ичл.секц.
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План и програм рада лингвистичке секције
Руководилац: Томица Мојашевић
Активност

Динамика

Носилац

- Упис новнх чланова (формирање секције)
- Формирање лингвистичког кутка
- Усвајање плана и програма рада за школску
2015/2016.
- Припреме за организовање школског лингвистичког
квиза (ученици од 5. до 8 разреда)
- Из света “Популарне лингвистике”
- Приче о речима
* Речи са грчким и латинским кореном у српском
језику
* Порекло и значење назива за школски прибор и
уџбенике
- Школски лингвистички квиз у оквиру Дана школе
- Испеци па реци
* Грешке у употрби падежних облика на српском
говорном подручју
* Краткоћа и јасност – способности доброг стила
- Зашто се каже
* Фраземи или фразеологизми
* Порекло фразема у српском језику
- Старословенски језик у делима Светог Саве –
сарадњасалитерарномсекцијом
- Занимљива граматика
* Фреквенција гласова у српском језику
* Развој гласовних система у српском језику
- Испеци па реци
* Стилске грешке и могућности њиховогуклањања
* Интернационализми у српском језику
- Анализа предлога – идеја за израду новог језичког
пројекта
- Приче о речима
* Оријентализми у српском језику
* Скраћенице– творба и значење
- Сакупљање садржаја за нови језички пројекат
- Занимљива граматика
* Развој нашег акценатског система, с посебним
освртом на појаву узлазних акцената
- Основне разлике између усменог и писаног говора
- Наше народне празновернице у фразеологизмима
- Фраземи у областиспорта

септембар
септембар
септембар

рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.

септембар

рук. ичл.секц.

октобар
октобар

рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.

новембар
новембар

рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.

децембар

рук. ичл.секц.

децембар

рук. ичл.секц.

јануар

рук. ичл.секц.

фебруар

рук. ичл.секц.

фебруар

рук. ичл.секц.

март

рук. ичл.секц.

март
април

рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.

мај
мај
мај

рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.

Праћење
ко?
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- Анализа и селекција прикупљених садржаја за нови

мај

рук. ичл.секц.

лингвистичкипројекат
- Финализовањенашегјезичкогпројекта
- Предлози програма радау наредној школској години
- Смотра стваралаштва слободних активности ученика
– резултати лингвистичке секције

јун
јун
јун

рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.
рук. ичл.секц.

План и програм рада рецитаторско-драмске секције
Руководнлац:Јована Стругар
Активност
Формирање секције
Чиниоци изражајног казивањау акцентске вежбе,
вежбе интонације
Избор садржаја за наступ (поводом дана школе) –
увежбавање
Увежбавање садржаја за Дан школе
Генерална проба
Наступ за Дан школе
Гледање позоришног дела; дискусија о посећеној
представи
Обрада песама за смотру рецитатора (истраживање
облика изражавања паузе у рецитовању)
Избор драмског текста (подела улога; вежбање)
Гледање позоришног дела: дискусија о посећеној
представи
Избор и анализа садржаја за програм посвећен
Светом Сави
Увежбавање садржаја (драмских и рецитаторских)
Централна проба
Наступ за школску славу Свети Сава
Гледање позоришног дела; дискусија о посећеној
представи
Анализа разговора о гледаној представи
Школско такмичење у рецитовању
Припремање драмског текста за фестивал
позоришних игара Вождовца
Припрема за општинску смотру рецитатора
Општинска смотра рецитатора
Увежбавање драмског текста
Фестивал позоришних игарадеце – учешће
Градска смотра рецитатора
Сусрет са истакнутим глумцем, редитељем
(посело)

Динамика

Носилац

септембар
септембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

септембар

рук. и чл.секц.

октобар
октобар
октобар
октобар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

новембар

рук. и чл.секц.

новембар
новембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

децембар

рук. и чл.секц.

јануар
јануар
јануар
фебруар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

фебруар
фебруар
фебруар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

март
март
март
април
април
мај

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
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Чајанка: сусрет са члановима секције суседне
школе
Извештај о раду секције (сумирање резултата,
предлози за награде и похвале)
План и програм рада за следећу школску годину

мај

рук. и чл.секц.

јун

рук. и чл.секц.

јун

рук. и чл.секц.

План и програм рада новинарске секције
Руководилац: Јелена Мандић
Активности

Динамика

Носилац

Упознавање ученика са пет основних новинских
питања
Израда школског листа
Посета Сајму књига
Посета штампарији
Упознавање ученика са врстама новинског писања
Уређење паноа
Сарадња са редакцијама дечјих листова

континуирано

рук. и чл.секц.

континуирано
континуирано
континуирано
континуирано
континуирано
континуирано

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

Праћење

ко?

План и програм рада ликовне секције
Руководилац: Сунчица Антић
Активност
На основу анкете извршити одабир ученика за лик.
Секцију.

Динамика
Септембар

Припрема ликовних радова за школску изложбу у
октобар
част Дана школе
Поставка паноа за рад на тему:''Превенција у заштити октобар
од ХИВ-а и дрога“
Припрема за такмичење "Велики час цртања" – Дечја октобар
недеља
Припрема прославе Нове године
децембар
Припрема школске славе Светог Саве

децембар-јануар

Ликовна изложба у част Светог Саве

јануар - фебруар

Припрема ликовних радова за општински ликовни
конкурс: „Карикатура-Мали Пјер“
Припрема и израда цртежа поводом празника Дана
жена, 8.марта
Изложба поводом обележавања Дана жена, 8. март

јануар - фебруар
март
март - април
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Носилац
Сунчица са
члановима
секције
С. Антић и
чланови секције
С. Антић и
чланови секције
С. Антић и
чланови секције
С. Антић и
чланови секције
С. Антић и
чланови секције
С. Антић и
чланови секције
С. Антић и
чланови секције
С. Антић и
чланови секције
чланови секције

Праћење

ко?
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Припрема ликовних радова за ликовни општински
конкурс: „Христос Воскресе“
Поставка изложбе у школи на паное поводом
прославе Ускрса
Градски ликовни конкурс:“ Птице Београда“.
Припрема и израда цртежа.

март-април
март - април
мај - јун

С. Антић и
чланови секције
Чланови секције
А.Сунчица и
чланови секције

План и програм рада секције „Млади библиотекари“
Руководиоци: Драгана Вуксановић
Активности

Динамика

Носилац

Упознавање ученика са функцијом библиотеке као
културним центром школе
Упознавање ученика са историјом настанка књиге
и развојем библиотекарста
Посета Сајму књига
Упознавање ученика са техником издавања и
враћања књига
Упознавање ученика са начином набавке књига и
њиховом увођењу у књигу инвентара
Уређење паноа (упознавање писаца и дела)
Санирање оштећених књига
Организовање акција прикупљања књига и
уџбеника
Сређивање полица са књигама и естетско уређење
библиотеке
Обележавање 6. априла –Дана библиотекара

континуирано

рук. и чл.секц.

континуирано

рук. и чл.секц.

континуирано
континуирано

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

континуирано

рук. и чл.секц.

континуирано
континуирано
континуирано

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

континуирано

рук. и чл.секц.

континуирано

рук. и чл.секц.

Праћење

ко?

План и програм рада секције „Млади историчари“, 5-7. разреда
Руководилац секције: Александар Крстић и Јелена Калезић
Активност

Динамика

Носилац

Подела историје и рачунање времена.

континуирано

Најстарији преци људи

континуирано

рук. и чл.секц.
5. раз
рук. и чл.секц.
5. раз

Праисторија – подела и раздобља

континуирано

Најстарије цивилизације – Месопотамија и Египат

континуирано
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5. раз
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Личности старог раздобља – Хамураби и Рамзес
Други

континуирано

рук. и чл.секц.
5. раз

Микена и Крит, најстарије грчке цивилизације.

континуирано

рук. и чл.секц.
5. раз

Раздвајање епа и стварности – Илијада и Одисеја

континуирано

Класична Грчка

континуирано

рук. и чл.секц.
5. раз
рук. и чл.секц.
5. раз

Грчки полиси Атина и Спарта – разлике и
сличности

континуирано

рук. и чл.секц.
5. раз

Грчко персијски ратови

континуирано

Пелопонески рат

континуирано

Најзначајнија личност антике – Александар Велики

континуирано

Грчка култура и религија

континуирано

Рим у доба краљевине, републике и царства

континуирано

Римска култура и религија – сличности и разлике
са Грцима

континуирано

рук. и
5. раз
рук. и
5. раз
рук. и
5. раз
рук. и
5. раз
рук. и
5. раз
рук. и
5. раз

Хришћанство и увод у средњи век

континуирано

рук. и чл.секц.
5. раз

Средњи век – основне карактеристике.

континуирано

рук. и чл.секц.
6. раз

Сеоба народа – нове државе и пад Рима

континуирано

Документарни филм о средњовековном начину
живота, подела по занимањима (витез, свештеник,
занатлија, кмет).

континуирано

рук. и чл.секц.
6. раз
рук. и чл.секц.
6. раз

Византија – идеологија царства, култура,
територијално распростирање.
Документарни филм о Цариграду, престоници
Византије.

континуирано

рук. и чл.секц.
6. раз

Најзначајније личности раног средњег века –
Јустинијан и Карло Велики
Западно – европске монархије у развијеном
средњем веку – Франачка (Немачка и Француска),
Италија,
Енглеска и Шпанија.

континуирано

рук. и чл.секц.
6. раз

континуирано

рук. и чл.секц.
6. раз
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Ислам – основне карактеристике религије и
освајачки походи Арапа. Документарни филм о
хаџилуку у Меку.

континуирано

рук. и чл.секц.
6. раз

Срби – од досељавања на Балкан до Немањића.
Низ документарних филмова од досељавања до
раног 12. века.
Борба за независност између Мађарске, Византије
и Бугарске.
Немањићи – култура и утицај Србије у време ове
династије.
Немањићке задужбине – разлике у стиловима,
ктитори и културни утицаји

континуирано

рук. и чл.секц.
6. раз

континуирано

рук. и чл.секц.
6. раз

континуирано

рук. и чл.секц.
6. раз

континуирано

рук. и чл.секц.
6. раз

Косовски бој – раздвајање мита од стварности.

континуирано

Документарни филм о косовском боју и изградњи
Београда у време деспотовине.
Открића нових светова. Документарни филм о
открићу Америке и обичајима тамошњих народа,
Ацтека, Маја и Инка.

континуирано

рук. и чл.секц.
6. раз
рук. и чл.секц.
6. раз

континуирано

рук. и чл.секц.
7. раз

Западна Европа у време ренесансе. Уметност,
појава реформације и напредак науке.
Идеал апсолутистичких монархија и примери
таквих владара по европским државама
Османско царство на врхунцу у 16. веку.

континуирано

рук. и чл.секц.
7. раз

континуирано

рук. и чл.секц.
7. раз

континуирано

рук. и чл.секц.
7. раз
рук. и чл.секц.
7. раз

Султан Сулејман као историјска и медијска
личност
Положај Срба у Османском царству, Аустрији и
Млетачкој републици током 16. 17. и 18. века.
Документарни филм о Пећкој патријаршији и појави
хајдука и ускока у народној епској поезији.

континуирано
континуирано

рук. и чл.секц.
7. раз

Француска револуција као прекретница у историји
човечанства. Стварање грађанског друштва.
Документарни филм о Наполеоновим ратовима.
Наполеон – биографија

континуирано

рук. и чл.секц.
7. раз

континуирано

рук. и чл.секц.
7. раз

Европа током 19. века. Култура, прогресивне идеје,
технолошки напредак.

континуирано

рук. и чл.секц.
7. раз

Срби у Првом у Другом српском устанку.
Документарни филм о обнови српске државности.

континуирано

рук. и чл.секц.
7. раз
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Реформисање српског друштва током 19. века.
Документарни филм о животу и раду Вука
Стефановића Караџића.
Србија као независна држава.

континуирано

рук. и чл.секц.
7. раз

континуирано

рук. и чл.секц.
7. раз

План и програм рада секције „Млади географи“
Руководилац секције: Милан Луковић
Активности
- окупљање и евидентирање чланова и договор о
раду
- сређивање кабинета, избор садржаја и начин рада
- теме за израду реферата
„Дрином кроз Србију“
'' Левант,,
'' Соко бања,,
'' Лондон''
'' Путевима Старог Влаха''
- теме за израду реферата
'' Пет највећих језера света''
'' Занимљивости Апенинских земаља''
'' Кинески зид''
''Авала''
- теме за израду реферата
'' Долином реке Западна Морава''
'' Братислава''
'' Кенија ''
'' Пругом Пожега - Сталаћ ''
- теме за израду реферата
'' Велике реке Америке ''
'' Манастири Војводине ''
- теме за израду реферата
'' Мора Јужне Европе ''
''Државе на Андима''
'' Букурешт и Софија“
- теме за израду реферата
'' Јадранско и италијанско приморје''
'' Ирак ''
'' Филипини''
- предлози маршрута за извођење екскурзија
ученика за наредну школску годину
( разрада истих за сваку маршруту по разредима)

Динамика
Септембар

Носилац
рук. и чл.секц.

Септембар
Септембар
Октобар

рук. и чл.секц
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц

Октобар
Октобар
Октобар
Октобар
Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
Децембар
Децембар
Децембар
Децембар
Децембар
Јануар-фебруар
Јануар-фебруар
Јануар-фебруар
Јануар-фебруар
Март
Март
Март
Март
Апрнл
Апрнл
Апрнл
Апрнл

рук. и чл.секц
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

Мај
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План и програм рада саобраћајне секције
Руководплац: Валентина Марјановић
Активност

Динамика

Носилац

Циљ и задаци секције
Преглед и анализа резултата рада предходне год.
Упознавање са наставним планом и програмом
Прикупљање литературе и тестова
Подела саобраћаја и основни појмови
Правила и прописи у друмском саобраћају
Правила и прописи у друмском саобраћају
Упознавање са правилима полигона
Саобраћајни знакови -подела
Знакови опасности
Знакови изричитих наредби
Знакови обавештења
Семафор- светлосни саобраћајни знакови

септембар
септембар
септембар
септембар
октобар
октобар
октобар
октобар
новембар
новембар
новембар
новембар
децембар
децембар
децембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

Правило десне стране на раскрсници
Израда тестова
Израда тестова
Мимоилажење, заустављање и паркирање
Правила кретања пешака
Правила кретања појединаца и групе
Припрема за школско такмичење
Правила у насељу и ван насеља
Правила кретања бицикла
Практична вожња бицикла
Школско такмичење
Припрема за општинско такмичење
Превоз лица бициклом
Припрема за општинско такмичење
Општинско такмичење
Употреба светла у саобраћају
Врсте, правила и прописи у различитим
ситуацијама
Врсте, правила и прописи у различитим
ситуацијама

децембар
јануар
јануар
фебруар
фебруар
фебруар
фебруар
март
март
март
март
април
април
април
април
мај
мај

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

мај

рук. и чл.секц.

Израда теста

мај
јун
јун

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

Раскрсница-првенство пролаза
Раскрсница-регулисање одстране
полицајца

Анализа рада у предходној години
Предлози за следећу шк.годину
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План и програм рада информатичко-роботичке секције
Руководилац: Мојца Вербич
Активност

Динамика

Носилац

Формирање секције
Инсталирање mBlock програма. Преглед наредби.
Унос програма у mBot
Програми: RGB диоде, кретање, тастер, УЗ
сензори, праћење линије
Програмирање mBot-а за прелазак полигона
IR комуникација два mBot-а
IR комуникација на полигону
Савладавање препрека на полигону уз помоћ
сензора
Употреба тајмера. Вишеструки захтеви
Паралелно извршавање операција
Комбинација – сензори, светла, звук – вишеструки
захтеви
Припрема за такмичење - mBot
Алгоритми
Основе програмског језика Payton и C++
Линеарна структура
Гранање
Петље
Низови
Ф-је
Програмирање и припрема за такмичење информатика

септембар

рук. и чл.секц.

септембар

рук. и чл.секц.

континуирано

рук. и чл.секц.

континуирано
континуирано
континуирано

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

континуирано

рук. и чл.секц.

континуирано
континуирано

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

континуирано

рук. и чл.секц.

континуирано
септембар
октобар
октобар
новембар
новембар
децембар
децембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

јануар - јун

рук. и чл.секц.

Праћење
ко?


План и програм рада кошаркашк секције
Руководнлац: Иван Савовић
Активност

Динамика

Носилац

Посебне вежбе за развој снаге:
Додавање и хватање лопте у кретању
Шутирање на кош из варке телом
Игра, тактика, правила игре – одељењска
првенства осмих разреда
Посебне вежбе за развој скочности:
Вођење лопте обема рукама с променом правца
кретања
Додавање и предаја лопте – рад у тројкама –
крис- крос

септембар

рук. и чл.секц.

септембар
септембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

октобар

рук. и чл.секц.

октобар

рук. и чл.секц.
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Игра, правила, тактика – првенство седмих
разреда
Специјадне вежбе за развој скочности:
Вођење лопте између препрека, двокорак полагање
лопте
Општинско такмичење
Шутнрање из скок шута након варке телом
Одељењско првенство шестих разреда
Посебне вежбе за развој гипкости:
Усавршавање игре уодбрани
Одељсњско првенство петих разреда
Школско првенство у убацивању "три поена"
Специјалне вежбе окретности:
Усавртавање дриблинга са шутирањем на кош
Наставак првенства у убацивању "три поена"
Одељењско првенство петих разреда
Школско првенство у мини кошарци "три на три"
Специјалне вежбе за развој брзине и скочности
Тактичко техничка припрема кошаркаша
Посебне вежбе за развој издржљивисти – рад са
лоптом
Рад за развој и снагу горњих екстремитета
Наставак првенства Општине Вождовац
Наставак турнира ""три на три"
Развој моторичких способности допунским
спортовима
Првенство осмих разреда
Одељенска првенства седмих разреда
Одељенска првенства шестих разреда
Укључење у првенство школе четвртих и петих
разреда

октобар

рук. и чл.секц.

новембар

рук. и чл.секц.

Новембар
новембар
новембар
децембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

децембар
децембар
јануар
јануар
јануар
јануар
фебруар
март
март
април

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

април
април
април
мај

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

мај
мај
мај
јун

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

План и програм рада одбојкашке секције
Руководилац: Бојан Герзина
Активност

Динамика

Носилац

Техника – додавање лопте прстима из различитих
положаја и ставова (напред)
Додавање лопте чекићем у пару
Прсти – рад у пару
Чекић – рад у пару
Додавање лопте на смеч
Ниско додавање лопте на смеч
Високо додавање лопте на смеч
Смечирање лопте из зоне напада дијагонално

септембар

рук. и чл.секц.

септембар
октобар
октобар
новембар
новембар
новембар
новембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
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Блокирање – индивидуално и групно
Игра на мрежи
Сервис – "одозго" – "смеч"
Игра на мрежи
Одељењска такмичења
Игра на мрежи
Игра на мрежи у пару
Тактика
Колективна игра
Напад првом лоптом
Игра на мрежи
Игра на мрежи
Тактика – напад другом и трећом лоптом

децембар
децембар
фебруар
фебруар
март
март
март
април
април
април
април
мај
мај

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

План и програм рада рукометне секције
Руководнлац: Иван Савовић
Активност
Посебне вежбе за развој снаге:
Додавање и хватање лопте у месту
Додавање и хватање лопте у кретању
Вођење лопте у месту и кретању
Вођење лопте обема рукама с променом правца
кретања
Додавање и предаја лопте – рад у тројкама –
крис- крос
Скок шут
Вођење лопте између препрека, скок шут
Вођење лопте између препрека, шут са земље
Једнострука финта у јачу страну
Једнострука финта у слабију страну
Двострука финта у јачу страну
Двострука финта у слабију страну
Специјалне вежбе окретности
Усавршавање финти са шутирањем на гол
Ерет шут
Финта шута Ерет
Зонска одбрана
Одбрана 5:1
Бацање контре
"Цепелин"
Посебне вежбе за развој издржљивисти – рад са
лоптом

Динамика

Носилац

септембар

рук. и чл.секц.

септембар
септембар
октобар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

октобар

рук. и чл.секц.

октобар
новембар
новембар
новембар
децембар
децембар
децембар
јануар
јануар
јануар
јануар
фебруар
март
март
март
април

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
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Рад за развој и снагу горњих екстремитета
Мини рукомет
Шутирање седмераца
Развој моторичких способности допунским
спортовима
Игра на једном голу
Игра на два гола
Турнир
Турнир

април
април
април
мај

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

мај
мај
мај
јун

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

План и програм рада атлетске секције
Руководнлац: Бојан Герзина
Активност

Динамика

Носилац

Техника трчања, ниски и високи старт
Штафетно трчање
Скок у даљ
Трчање у Бањичкој шуми
Истрајно трчање
Бацање кугле
Скок у вис
Ниски и високи старт
Једнострука финта у јачу страну
Општинско такмичење
Трчање у природи
Бацање кугле
Припреме за општинско такмичење
Трчање у природи

септембар
септембар
октобар
октобар
новембар
новембар
децембар, јануар
фебруар
март
април
април
април
април
мај, јун

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

Праћење

ко?

План и програм рада биолошке секције
Руководилац секције: Драгана Петровић – Косановић
Активност

Динамика

Носилац

Формирање групе - евидентирање чланова; задаци
и дужности чланова секције
Посматрање биљних ћелија под микроскопом (5.
раз.)
Посматрање праживотиња (6. раз.)
Посматрање препарата ћелија и ткива под
микроскопом (7. раз.)
Посматрање длаке под микроскопом(5. раз.)
Светски дан животиња – 4. октобар ( израда паноа)
(6. раз.)

септембар

рук. и чл.секц.

септембар

рук. и чл.секц.

септембар
септембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

октобар
октобар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
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Упознај своје кости (7. раз.)
Пресек корена – микроскопирање (5. раз.)
Посматрање пресека кишне глисте (6. раз.)
Светски дан борбе против сиде – 1. децембар (7. р.)
Заштићене биљне врсте. Дан биолошке
разноврсности- 29. децембар (5. раз.)
Посматрање грађе инсеката. Детерминација
инсеката (6. раз.)
Процес учења и памћења (7. р.)
Прављење збирке плодова (5. раз.)
Инсекти Бањичке шуме (6. раз.)
Правилна исхрана(7. раз.)
Четинари Бањичке шуме (5. раз.)
Сликовна израда ентомолошких збирки(6. раз.)
Доказивање постојања слепе мрље у оку.
Испитивање оштрине вида (7. раз.)
Грађа цвета(5. раз.)
Прављење школске збирке љуштура пужева и
шкољки (6. раз.)
Болести зависности (7. раз.)
Вегетативно размножавање биљака (5. раз.)
Грађа пера, грађа јајета птице. Израда хранилица и
кућица за птице (6. раз.)
Светски дан здравља – 7. април (7. раз.).
Организовање и уређење хемеротеке
Пресађивање собних биљака. Пресовање биљака –
прављење слика, честитки и позивница. Лековите
биљке (5. раз.)
Значај Чарлса Дарвина (6. раз.)
Светски дан борбе против пушења – 31. мај (7.
раз.)
Обилазак Ботаничке баште (5. раз.)
Посета Природњачком музеју (6. раз.)
Репродктивно здравље (7. раз.)

октобар
новембар
новембар
новембар
децембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

децембар

рук. и чл.секц.

децембар
јануар
јануар
јануар
фебруар
фебруар
фебруар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

Март
Март

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

Март
април
април

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

април

рук. и чл.секц.

Мај

рук. и чл.секц.

Мај
Мај

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

Јун
Јун
Јун

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

План и програм рада еколошке секције
Руководилац секције: Зенија Каиџија
Активност

Динамика

Носилац

Формирање секције и разговор о раду
Дан прашума – 14. септембар; Међународни дан
заштите озонског омотача – 15. септембар
Школско еколошко око
Дан животиња – 4. октобар
Уређење биолошког кабинета
Доказивање присуства угљеник(IV)оксида у

септембар
септембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

септембар
октобар
октобар
октобар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
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ваздуху
Уређење хола школе. Брига о саксијским биљкама
у школи
Присуство прашине у ваздуху; Шуме и њихова
улога у решавању проблема угрожености животне
средине
Еколошки експеримент – рециклирање папира
Природни филтер за пречишћавање површинских
вода
Израда предмета од рециклирајућих материјала
Дан биолошке разноврсности – 29. децембар
Новогодишње еколошке разгледнице
Израда паноа о организацијама које се баве
заштитом природе и угроженим врстама
Светски дан мочвара – 2. фебруар
Како деца могу да ублаже проблеме загађења
планете – дискусија
Еколошки биоскоп
Дан борбе против пушења – 1. март
Светски дан шума – 21. март. Светски дан вода –
22. март
Сакупљање , селекција и израда слика од
пресованог биља
Светски дан здравља – 7. април
Израда предмета од природних материјала
Дан планете Земље – 22. април
Посета Ботаничкој башти
Дан еколога Србије – 6. мај
Посета Природњачком музеју
Светски дан биолошке разноврсности – 22. мај
Светски дан заштите животне средине – 5. јун;
Светски дан океана – 8. јун
Бирамо најлепшу еколошку поруку

новембар

рук. и чл.секц.

новембар

рук. и чл.секц.

новембар
децембар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

децембар
децембар
децембар
јануар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

фебруар
фебруар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

фебруар
март
март

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

март

рук. и чл.секц.

април
април
април
април
мај
мај
мај
јун

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

јун

рук. и чл.секц.
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ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ И НАСТАВА У ПРИРОДИ
Екскурзије ученика
У школској 2017/2018. години организоваће се екскурзије и излети ученика школе у најближој околини и
могу бити: а) једночасовни, б) полудневни, в) целодневни и г) вишедневни. Циљ и задаци су везани за
поједине наставне области. Излете могу изводити појединачно сваки наставник у оквиру свога предмета,
разредна већа, стручна већа и школа у целини уз одобрење директора школе. Правац и време извођења
екскурзија одређује Стручна комисија и директор школе, на предлог разредних и одељењских већа школе.

Извођење екскурзије, излета, зимовања, летовања и кампа
Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана путовања су директор школе, стручни вођа,
одељењски старешина или други наставник који је најмање једну годину реализовао наставу у одређеном
одељењу.
Одељењски старешина обезбеђује организационо-техничке услове за извођење путовања и координира
реализацију садржаја и активности предвиђених планом и програмом, стара се о безбедности и понашању
ученика.
Стручни вођа путовања припрема и изводи програм који се односи на остваривање постављених образовно –
васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. Стручни вођа се бира из редова наставника који
реализују наставне планове и програме, а који су у вези са циљевима, задацима и садржајима наведених
активности

Основни задаци које треба реализовати завреме излета, екскурзија, наставе у
природи, зимовања и летовања ученика
ПЕДАГОШКИ:
Развијање и проширивање другарства, упознавање средине, живот и рад људи те средине, развијање радних,
културних и хигијенских навика, креативно коришћење слободног времена, развијање способности опажања
и
закључивања,
развијања
естетских
осећања
и
очување
животне
средине.
ОБРАЗОВНИ:
Проширивање стеченог знања, стицање сазнајних могућности за средину у којој се налазе, упознавање
домовине уцелини, упознавање флоре и фауне средине у којој се налазе.
ЗДРАВСТВЕНИ:
Стицање физичке кондиције, пливање, пешачење, планинарење, скијање, бављење свим видовима спорта,
боравак на чистом ваздуху и сунцу.
СОЦИЈАЛНИ:
Стицање културних и хигијенских навика, учење реда, рада, формирање правилних ставова према друштву и
друштвеној средини, учлањивање у живот и рад колектива, упознавање правила и навика заједничког
живота, рада и солидарности.
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Време реализације екскурзија и излета у школској2017/2018. години
Ред.
бр.
1.






Врста активности

разред

Једнодневне и
V–VIII
дводневне екскурзије

Време реализације
пролеће

2.

излети

I–IV

јесен

3.

излети

V–VIII

јесен

4.

НУП

I–IV

пролеће-јесен

Једнодневни излети ће се реализовати у зависности од временских прилика, о чему одлуку доноси
Наставничко веће.
Вође пута по разредима обављају своју дужност у складу са Правилником о планирању и извођењу
екскурзија и излета, ОШ "Филип Филиповић" у Београду, годишњег програма рада школе и
упутствима директора школе.
Родитељи уплаћују екскурзију уплатницом преко текућег рачуна школе у више месечних рата.
Стручни вођа, после завршене наставе у природи, екскурзије или излета, подноси извештај
Наставничком већу школе о реализацији предвиђених активности, сагласно Правилнику. Стручног
вођу одређује директор.



Планиране дестинације екскурзија
V РАЗРЕД
први дан: Београд – Зрењанин (Царска бара) – Бечеј-Суботица (Палић) – Петроварадинска тврђава – Фрушка
гора – манастири – Београд
VI РАЗРЕД
први дан: Пожеревац – Петровац – Жагубица – Д. Милановац (спавање) –
други дан: В. Градиште – Сребрно језеро – Београд
VII РАЗРЕД
први дан: Београд – Горњи Милановац – Ушће – Студеница – Врњачка Бања (спавање)
други дан: Краљево – Жича – Матарушка бања – Љубостња – Крушевац – Лазарица – Београд
VIII РАЗРЕД
први дан: Београд – Лазаревац – Г. Милановац – Чачак – Овчарско-кабларска клисура – Сирогојно
– Кремна(ноћење)
други дан: Милешева, Музеј Владе Дивца- Клисура Увца- Златибор-Кремна (ноћење)– Београд.
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Планиране дестинације излета
Први разред
Јаково- салаш Стремен и Манастир Фенек
Други разред
Музеј ваздухопловства и Бојчинска шума
Трећи разред
Ботаничка башта, Цврква Светог Марка и Ташмајдан
Четврти разред
Музеј ваздухопловства и Бојчинска шума
У току школске године планиране су четири посете позоришту.
V – VIII разред
Делиблатска пешчара

Настава у природи за ученике од 1. до 4. разреда
1.разред – Сокобања „Моравица“- мај
2. и 3. разред – 22 , 24,33 – Тара-октобар
2.разред – 21, 23 – Врњачка Бања „Бреза“-мај-јун
3. разред – 31, 32– Златибор или Сокобања „Моравица“
4.разред – Сокобања „Моравица“- октобар

151

FF

ОШ «ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ»
F I L I P JE [ KOLA
U SVEMU JAKA
ZNAWE I RADOST
ZA SVAKOG\ AKA

_______________________________________________________________________
Булевар ослобођења 317, телефон/факс 011/2469-629, 011/3098-280

ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО
ОБРАЗОВНОГ РАДА УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
План и програм рада Дечјег савеза
Руководилац: Ирена Халиловић
Активност

Динамика

Носилац

Припреме за почетак школске године
Утврђивање програма непосредног рада са децом
Припрема кадрова
Правци даљег развоја организације
Програмирање Дечије недеље
Избор Савета и секретара Дечијег савеза у школама
Акција солидарности “ Деца – деци”
"Тајанствени пријатељ" (дечја игра,социјализација
деце у групи)
Дечија недеља – од 3. до 9. октобра
Еколошки програм – За лепши и чистији град
Литерарни и ликовни конкурси
Конкурс за дечију карикатуру “ Мали Пјер”
Ликовно-литерарни конкурс за децу предшколског,
основноги средњошколског узраста «Волим
Србију», са друштвом АФЕЈА
Инструктивни рад са просветним радницима и
активистима организације
Дечије музичке свечаности – соло певачи и мали
вокални састави-школска такмичења
Школска такмичења рецитатора "Песниче народа
мог"
Креативне радионице-припреме за Змајаду у
сарадњи са Ваздухопловним савезом Србије
Школска ликовна изложба. тема: “Мали Пјер”
Демус, “Најраспеванија Одељења” – општинско
такмичење
Припреме за обележавање Савиндана у школама
Новогодишњи програми у дечјим групама
Обелешавање Дана општине Вождовац
Јануарски дани просветних радника
Прослава Светог Саве
Весели школски распуст
ДЕМУС- Општинско такмичење соло певача
«Златна сирена» и малих вокалних састава, група
певача
ДЕМУС – “Најраспеваније одељење” – градско
такмичење

август
август
август
септембар
септембар
септембар
септембар
септембар

рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС

октобар
октобар
октобар
октобар
октобар

рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС

октобар

рук. и чл.ДС

новембар

рук. и чл.ДС

новембар

рук. и чл.ДС

новембар

рук. и чл.ДС

новембар
децембар

рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС

децембар
децембар
децембар
јануар
јануар
фебруар
фебруар

рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС

фебруар

рук. и чл.ДС
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“Песниче народа мог” – општинско такмичење
рецитатора
Општинска смотра драмског стваралаштва –
дечије драмске групе
Ђачка песничка сусретања – смотра у школама
Припрема змајева за Змајаду 2016
ДЕМУС- Дечије музичке свечаности-општинско
такмичење хорова
Поздрав пролећу (литерарно – ликовни конкурс,
сређивање стабала и цвећа, уређење школских
дворишта)
У сусрет Ускрсу – осликавање ускршњих јаја
Градска изоложба карикатура “Мали Пјер”
Априлијада – фестивал смеха, маски, игроказа,
поезије, хумора
Међународни дан дечије књиге
ДЕМУС (градско такмичење хорова, градско
такмичење малих инструменталних састава и
градско такмичење “Златна сирена”)
Позоришне игре деце Београда
7. Април —светски дан здравља
Свечани програми и организовање изложби и
цртежа и осликаних јаја поводом Васкршњих
празника
Ђачка песничка сусретања (шк. и општинска
такмичења)
Змајада 2016. год.
“Моја машта смишља свашта” за предшколце
Планирање активности за нову шк. годину
9. мај – Дан Европе
ДЕМУС – концерт победника музичких свечаности
Дан Николе Тесле – 2. јун
Завршница активности “Заштитимо птице у граду”
– 5. јун
Школски вашари – дружење деце и родитеља у
школама
Организовање Дечјих стваралачких кампова и
спортско – рекреативних активности деце
Акције солидарности
Активности из области социјално – здравствене
заштите
Уређивачко – издавачко – пропагандна делатност

фебруар

рук. и чл.ДС

март

рук. и чл.ДС

март
март
март

рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС

март

рук. и чл.ДС

март
април
април

рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС

април
април

рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС

април
април
април

рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС

мај

рук. и чл.ДС

мај
мај
мај
мај
мај
јун
јун

рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС

јун

рук. и чл.ДС

јул,
током шк. године
током шк. године

рук. и чл.ДС
рук. и чл.ДС

током шк. године

рук. и чл.ДС
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План и програм рада подмлатка и омладине Црвеног крста
Руководилац: Зорица Планић
Активност

Динамика

Носилац

Усвајање плана рада
Упознавање са одредбама правилника о раду са
подмлатком и омладином Црвеног крста
„Безбедност деце у саобраћају“подела пропагндног
материјала ....
Акција: „Недеља борба против туберкулозе“
Активирање хигијенског стручног већа и
програнирања уређаја школске године
Трка;“За срећније детинство“
Припрема за акције солидарно – хуманитарног
карактера
Прикупљање чланарине подмлатка и омладине за
2015/16 год.
Акција: „За сунчану јесен живота“
Акција: „Дечија недеља“
Реализација програма»Борба против трговине
људима»
Учешће деце у акцији „Солидарност на делу“
Почетак обуке екипе прве помоћи за основне
школе
Акција „Друг – другу“
Припрема за реализацију акције „Један пакетић –
много љубави“
Припрема програма за посете болесној деци
За ниже разреде предавања о болести зуба
Акција „Један пакетић – много љубави“
Акција сакупљања помоћи и обилазак вршњака
који су на дужем лечењу у здравственим
установама
Сарадња са другим организацијама које окупљају
децу
Реализација програма»Борба против трговине
људима»
Завршетак акције“Један пакетић – много љубави“
Припрема за реализацију обуке из прве помоћи
ученика
Припрема за књижевно ликовни конкурс „Крв
живот значи“
Припрема и почетак курса прве помоћи
Припрема за програм обележавања 8. марта
Обележавање 8. марта кроз програме

септембар
септембар

рук. и ЦК
рук. и ЦК

септембар

рук. и ЦК

септембар
септембар

рук. и ЦК
рук. и ЦК

септембар
септембар

рук. и ЦК
рук. и ЦК

септембар

рук. и ЦК

октобар
октобар
октобар

рук. и ЦК
рук. и ЦК
рук. и ЦК

октобар
новембар

рук. и ЦК
рук. и ЦК

новембар
новембар

рук. и ЦК
рук. и ЦК

новембар
новембар
децембар
децембар

рук. и ЦК
рук. и ЦК
рук. и ЦК
рук. и ЦК

децембар

рук. и ЦК

јануар

рук. и ЦК

јануар
јануар

рук. и ЦК
рук. и ЦК

фебруар

рук. и ЦК

фебруар
фебруар
март

рук. и ЦК
рук. и ЦК
рук. и ЦК
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Школска такмичења из прве помоћи
Предавања о болестима зависности
Обележавање Светског дана здравља према
програму који доставља Светска здравствена
организација, као и одговарајући информативни
пропагандни материјал 7.април
Обука из прве помоћи
Квиз»Шта знаш о Црвеном крсту»
Акција: „За срећније детинство“
Активности поводом 8.маја– Дана Црвеног крста
„Борба против трговине људима“-радионица
Акција „Друг – другу“ у делу који се односи на
прикупљање уџбеника и школског прибора за
ученике који су социјално угрожени

март
март
април

рук. и ЦК
рук. и ЦК
рук. и ЦК

април
мај
мај
мај
мај
јун

рук. и ЦК
рук. и ЦК
рук. и ЦК
рук. и ЦК
рук. и ЦК
рук. и ЦК

План и програм рада секције „Млади горани“
Руководилац: Љиљана Бекић Милисављевић
Активност
1. Регистрација чланова секције
2. План рада секције
3. Моћ младих у очувању шума
4. Врсте дрвећа
5. Биљке
6. Посета расаднику, савети за садњу
7. Садња
8. Четинари
9. Лишћари
10. Перене и траве
11. Топијари
12. Високи четинари
13. Четинари стубасте форме
14. Жбунасти и полегли четинари
15. Зимзелено лишћарско биље
16. Живе ограде
17. Високи лишћари
18. Ниски лишћари
19. Заштита шума-закони и прописи
20. Климатске промене (пожари, инсекти, глодари,
бактерије)
21. Климатске промене (загађење ваздуха,
земљишта, воде, киселе кише)
22. Савети за садњу, посета расаднику
23. Садња

Динамика

Носилац

септембар
септембар
септембар
септембар
октобар
октобар
октобар
октобар
новембар
новембар
новембар
новембар
децембар
децембар
децембар
децембар
јануар
јануар
фебруар
фебруар

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

фебруар

рук. и чл.секц.

март
март

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

155

Праћење

ко?

FF

ОШ «ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ»
F I L I P JE [ KOLA
U SVEMU JAKA
ZNAWE I RADOST
ZA SVAKOG\ AKA

_______________________________________________________________________
Булевар ослобођења 317, телефон/факс 011/2469-629, 011/3098-280
24. Светски дан шума
25. Садња
26. Баште
27. Балкони
28. Украсно дрвеће и цвеће
29. Посета расаднику
30. Посета Ботаничкој башти „Јевремовац“
31. Садња
32. Руже
33. Садња
34. Балкони-украсно цвеће и дрвеће
35. Баште-украсно цвеће и дрвеће
36. Анализа рада секције

март
март
март
април
април
април
мај
мај
мај
мај
мај
јун
јун

рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.
рук. и чл.секц.

План и програм рада ученичког парламента
7. и 8. разред
Руководилац: Драгана Вуксановић, Татјана Васић
Активност

Динамика

Носилац

Избор представника одељења (кандидатура, избори)

септембар

Конституисање Ученичког парламента – избор
руководства, међусобно упознавање чланова УП

октобар

Упознавање чланова УП са улогом и значајем УП, са
законским оквиром деловања парламента, са
правима и дужностима чланова, са нормативним
актима школе (Статут; Програм рада школе),
Законом о основама система (део који се односи на
ученике), Правилником о понашању ученика,
Пословником о раду парламента и сл.
Организовaње паноа и сајта УП; фотографисање за
сајт;

октобар

чланови Ученичког
парламента,
наст.руководиоци

октобар

Информисање парламента о ПО и Родној
равноправности

октобар

Дани школе – учешће у акцијама

октобар

Реализација акције У туђим ципелама

новембар

Планирање нових акција – испитивање потреба

новембар

чланови Ученичког
парламента, наставници
руководиоци
чланови Ученичког
парламента, наставници
руководиоци
чланови Ученичког
парламента, наст.
руководиоци
чланови Ученичког
парламента, наст.
руководиоци, ученици
7. и 8. разреда
чланови Ученичког
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ученици 7. и 8. разреда,
наст.руководиоци
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ученика
Спровођење акција – Здрави стилови живота

Током
године

Дигитално насиље

током
године

Рад са члановима парламента о начинима доношења
одлука, преузимању одговорности, тимском раду и
планирању акција
Формирање тима за пружање подршке ученицима за
које је припремљен ИОП

октобар –
децембар

Чланови парламента као медијатори

током
године

Присуствовање чланова УП седницама НВ и ШО

током
године

Организовање прославе Нове године, матуре, журке

децембар,
мај

Сарадња са школском управом; понашање ученика;
испуњавање обавеза ученика

током
године

Предлози за осавремењавање наставе

током
године

Акција чишћења дворишта и учионица

током
пролећа и
током
године
током
године

Ажурирање вебсајта
Анализа рада Ученичког парламента – сачињавање
извештаја; план рада за наредну годину

током
године

мај
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парламента, наст.
руководиоци
чланови Ученичког
парламента, наст.
руководиоци, ученици
од 1. до 8. разреда
чланови Ученичког
парламента, наст.
руководиоци, чланови
Вршњачког тима
чланови Ученичког
парламента, наст.
руководиоци
чланови Ученичког
парламента, наст.
руководиоци
чланови Ученичког
парламента, наст.
руководиоци
чланови Ученичког
парламента, наст.
руководиоци
чланови Ученичког
парламента, наст.
руководиоци
чланови Ученичког
парламента, наст.
руководиоци
чланови Ученичког
парламента, наст.
руководиоци
чланови Ученичког
парламента, наст.
руководиоци
чланови Ученичког
парламента, наст.
руководиоци
чланови Ученичког
парламента, наст.
руководиоци
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План примене Конвенције о правима детета
У ОШ „Филип Филиповић“ програм о примени Конвенције о правима детета ће се реализовати кроз
радионице у оквиру програма рада ОЗ, програма рада ваннаставних активности.
Конвенција је и саставни део програма наставе Грађанског васпитања.

Здравствена превенција
Здравствени универзитет
Програм здравствене превенције
Реализатор програма Невенка Крагуљац и наставници биологије (Каиџија Зенијаи Драгана Петровић
Косановић)
1. Стручни одбор за остваривање Програма здравственог васпитања у ОШ "Филип Филиповић" у Београду
чине:
 директор Школе мр Душан Кићовић, педагог Школе Невенка Крагуљац
 професор биологије
 родитељ
 патронажна сестра Дома здравља Вождовац
Циљ и задаци:
 Да се ученици упознају са културом физичког, менталног и социјалног здравља.
 Развијање и неговање хигијенских навика код ученика.
 Неговање хуманих односа међу половима.
 Упознавање здравог начина исхране.
 Стицање основних знања о настанку и спречавању поремећаја и болести заразног и незаразног
порекла.
 Упознавање са штетним дејством дроге, алкохола, пушења.
 Упознавање са превенцијом против сиде.

Време
реализације

током школске
године у
завнсности од
расположивог
времена
здравствене
службе

Садржај рада

Разред

Мој први сусрет са стоматологом и
I
разговор о прању зуба
Мој први сусрет са школским
педијатром и разговор о систематском I
прегледу
Игре око куће
I и II

Извршиоци и
оргапизатори
школски стоматолог
школски доктор
патронажна служба

Знати како сачувати здраву околину

I, II, III, IV

учитељи

Болести прљавих руку

II, III, IV

патронажна сестра

Хигијенске навике

II, III, IV

патронажна служба

Правилна исхрана

III

школски доктор

Пушење

IV,V,VI,VII

школски зубар
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Значај правилног прихватања својих и
педагог, наставник
туђих психофизичких карактеристика V,VI,VII, VIII биологије
МУП Србије
Дигитално насиље
V, VI, VII,
наставник биологије,
педагог
V,VI,VII,VIII наставник биологије
наст.ФЗВ. Ж
V,VI

Пубертет

V,VI,VII,VIII

Сида
Наркоманија

фебруар
јун
новембар
новембар
новембар
октобар
фебруар
април
септембар
фебруар
мај
континуирано

Алкохолизам
Контрацепција
Преглед дојки
Како допринети здрављу околине
Стицање поуздања у безбедности у
саобраћају, хитним интервенцијама,
безбедном понашању
Болести дисајних органа
Животна средина и здравље
Беснило и ехинококус
Туберкулоза и исхрана
Нега и обољење нервног система
Одмор и рекреација
Нега и обољење органа за варење
Анатомија и физиологија полних
органа
Значај појма прве помоћи
Нега и оболење зуба
Мере сузбијања заразних болести
Хигијена школског простора

VII,VIII
VII, VIII
VIII
V,VI,VII

дом здравља и
друге здравствене
институције
наставникбиологије

V,VI,VII,VIII наставници ТО
VIII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

наставник биологије
наставник биологије
наставник биологије

школски зубар
наставник
биологије
наст.
раз.наставе

За родитеље ученика:
током школске
године
узавнсности од
расположивог
времена
здравствене
службе

-

Дигитално насиље
Родно засновано насиље

I, II
III, IV
V, VI
VII, VIII

МУП
Педагог
Кординатор ШТ за
ЗДЗЗ

У остваривању програма Здравственог универзитета учествоваће и Дечји савез са својим паноима на
тему: Здрава храна. У борбу против пушења, као и друге теме из здравствене области.
Разредне старешине ће такође (посебно кроз часове одељењских заједница, а у млађим разредима и
на часовима природе и друштва) радити на развијању хигијенских навика и неговању здравог начина
живљења и хуманизацији односа међу половима.
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О значају правилне физичке активности ће током школске године континуирано разговарати и
пратити развој ученика наставници физичког васпитања.
Школски лекар и стоматолог ће континуирано пратити здравствено стање ученика и кроз
превентиву и куративу утицати на што боље здравствено васпитање ученика и родитеља.

План еколошке заштите
животне средине и естетског уређења школе2017/2018.
Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и очување
природних ресурса. Очување природних ресурса обухвата и упознавање са коришћењем и рационалном
употребом тих ресурса у области енергетике.
Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне средине –
локалним еколошким акцијама, заједничким активностима школе, родитеља, односно старатеља и јединице
локалне самоуправе у анализи стања животне средине и акција за заштиту животне средине у складу
сазаконом.

Садржај рада
Успостављање сарадње са установама и
организацијама за заштиту животне средине на
општини Вождовац
Укључивање школе у локалним еколошким акцијама

Времереа
лиз.
Почетком
шк године

Носилац
посла
директор

Током
године

Наставници
биологије,
географије
директор

Сарадници
у раду
Наставици
биологије,
географије
Одељењске
старешине,
родитељи
Савет родитеља,
одељењске
старешине
Савет родитеља,
Наставничко веће

Укључивање ученика и родитеља у акције за заштиту
животне средине

Током
године

Разматрање могућих заједничких акција родитеља,
школе и ученика
Заједничке активности школе
Естетско и функционално уређење школског простора
за ученике и наставнике
Уклањање плаката, огласа, графита са фасада и
унутрашњих зидова
Функционално опремање хола за презентацију рада
секција
Уређење зелених површина у дворишту

Почетак
године

директор

IX

Директор

Домар

IX-VI

Разреднестар
ешине
Домар

Ученици

„Школска правила”

XI
X,III
X

Уређење одељењских паноа
Формирање „личне карте’’ одељења (пано са
подацима и фотографијама ученика)
Поставка репродукција и фотографија

IX-VI
XI
XII
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Наставник
биологије
педагог
ОЗ
Наставникли
ковног
Наставникли
ковног

Директор, педагог
Секције,ученици
Ш. Тим за борбу
против насиља
Разреднестарешине
Ученици
Домар
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Израда тематских паноа по темама из програма
превенције насиља, здравственог васпитања и
професионалне оријентације

X-VI

педагог

Ученици, дом
здравља, наставник
биологије,
разредне
старешине

План социјалне заштите ученика у школи
Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно ученика из
осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите.
Уколико буде потребе, школа ће организовати прикупљање средстава за ове
сврхе кроз акције школског спорта, волонтирања и других добротворних акција.
Активности
Идентификација ученика са посебним
потребама из области социјалне заштите
Сарадња са родитељима/старатељима
идентификованих ученика
Успостављање сарадње са Центром за
социјални рад општине Вождовац

Временска
динамика
септембар,
октобар
током године
октобар

Носиоци
активности
Разредне
старешине
Разредне
старешине,
Педагог, директор,
разредне
старешине
Педагог, директор,
разредне
старешине
Педагог, директор,
разредне
старешине

Успостављање сарадње са Црвеним
крстом на општини Вождовац

октобар

Проналажење најефикаснијег вида
пружања подршке идентификованим
ученицима (по потреби и израда ИОП-а)

октобарновембар

Организовање акција за прикупљање
неопходне помоћи идентификованим
ученицима

Током
године, према
потребама

Директор, сви
запослени

Праћење ефеката указане социјалне
помоћи

Током
године, према
потребама
Током
године, према
потребама

Директор,
одељењски
старешина
директор

Разматрање могућности укључивања
ученика у трајнији облик социјалне
помоћи ученику којег пружа држава.
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сарадници
Директор, педагог,
родитељи
педагог
Центар за социјални
рад
Црвени крст
Центар за социјални
рад,
родитељи/стартељи
ученика
Савет родитеља,
Школски одбор,
јединице локалне
самоуправе
Наставничко веће
Савет родитеља,
Шкослки одбор
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ПРОГРАМ И ПЛАН КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Културне активности школе остварују се на основу програма културних Активности КОЈИ ЈЕ
САСТАВНИ ДЕО Школског програма .
Културне активности обухватају: прославу дана школе, почетка и краја школске године и завршетка
основношколског образовања и васпитања, прославе школских и државних празника, приредбе, представе,
изложбе, концерте, такмичења и смотре, посете установама културе, заједничке активности школе и
јединице локалне самоуправе и друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање
ученика и културном развоју окружења школе.
Прославе школских и државних празника, почетка и краја школске године и завршетка
основношколског образовања и васпитања за ученике организоваће се у школи или у договору са јединицом
локалне самоуправе у установама културе.
Активности
свечани пријем ђака – првака у школу

Време реализације
септембар

Прослава Дана школе

28. 10.

приредба поводом Нове године

Крај децембра

прослава школске славе Светог Саве

27. јануар

обележавање Дана пролећа
Ускршње вашар

март
април

Свечаност поводом завршетка школовања
у основној школи за уч. 8. разреда

јун

приредба поводом завршетка разредне
наставе за ученике 4. разреда
Обележавање свих државних празника
према календару образовно-васпитног
рада
Обележавање значајних годишњица и
датума
Биоскопске и позориштне представе

јун

Изложбе ликовних радова
концерти
Школска, општинска и републичка
такмичења

Током године
Током године
Током године
према плану
посета
Према плану
ликовне секције
Према плану хора
Према плану
одржавања
такмичења
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Носиоци активности
Учитељи првог и другог
разреда
Тим за организацију
прославе дана школе
Одељењске старешине,
Ученички парламент
Наставници музичке
културе, наставници
српског језика, учитељи
учитељи
Одељењске старешине,
вероучитељ
Одељењске старешине, тим
за забавни живот школе,
Ученички парламент, Савет
родитеља
Учитељи 4. разреда
Директор, наставник
историје, наставник
ликовне културе,
Предметни наставници,
одељењске старешине
Одељењске старешине
Наставница ликовне
културе
Теодора Кисић
Директор, предметни
наставници, учитељи
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ПЛАН ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ









Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести оважности сопственог здравља и
безбедности, о потреби неговања и развојафизичких способности, као и превенције насиља,
наркоманије, малолетничкеделинквенције, школа у оквиру школског програма, реализује и
програмшколског спорта, којим су обухваћени сви ученици.
Школа ће у оквиру
програма школског спорта, заједно зајединицом локалне
самоуправе,организовати недељу школског спорта најмањеједном у току полугодишта.
Недеља школског спорта обухватиће такмичења свих ученика у спортским
дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика.
План спортских секција саставни је део Школског програма рада.
На основу испитивања потреба ученика у овој области у школи ће бити организоване следеће
спортске дисциплине: одбојка, кошарка и фудбал.
Долазај и презентација више спортских клубова: рукомет, рагби, стрељаштво, рвање, џудо,
веслање...

План недеље спорта у првом полугодишту
Разред/
одељење
Млађи
разреди

Врста спортске
активности
Између две ватре
Крос

Време
реализације
октобар

Старији
разреди

Турнири – фудбал и
кошарка

октобар

Носиоци активности

сарадници

Актив наставника
физичког васпитања и
учитељи
Актив наставника
физичког васпитања

ОШ
„Карађорђе“

План недеље спорта у другом полугодишту
Разред/одеље
ње
Старији
разреди
Старији
разреди

Врста спортске
активности
Посета тренингу
рукометног клуба
„Партизан“
Одбојкашки турнир

Време
реализације
пролеће
пролеће
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Носиоци активности

сарадници

Актив наставника
физичког васпитања и
учитељи
Актив наставника
физичког васпитања

РК „Партизан“,
СЦ Вождовац
на Бањици
ОШ „Бора
СТанковић“
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ПЛАНОВИ ШКОЛСКИХ ТИМОВА
План школског тима за ПО
ЧЛАНОВИ ТИМА:Татјана Васић – координатор, Валентина Марјановић, Невенка Крагуљац, Драгица
Гајица-Љуботина, разредне старешине 7. и 8. разреда

Садржај активности

време

реализатори

Издвајање садржаја везаних за ПО, упознавање са
планом и програмом за наредну школску годину и
планирање активности.
Упознавање одељенских старешина 6,7. и 8.
разреда са радионицама и динамиком њиховог
остваривања.
Прошетајмо кроз подручја рада.

август

тим за ПО

септембар

тим за ПО

октобар

тим за ПО

Припремне активности за Сајам занатства.

новембар
/децембар
јануар/
фебруар

тим за ПО

март

тим за ПО

април
мај
јун

тим за ПО
тим за ПО
тим за ПО

Реализација Сајма занатства. Извештај о
реализовању радионица, планирање реалних
сусрета, израда паноа.
Припремне активности за Сајам образовања.
Реализација Сајма образовања.
Реализација Дана девојчица.
Реализација реалних сусрета
Сачињавање извештаја о раду тима, планирање
активности тима за следећу школску годину.
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тим за ПО

ко

праћење
како
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Програм за развој, мир и толеранцију
План и програм ШТ пројекта „Моја школа - школа без насиља“
Координатор: Татјана Јанковић
Активности

Динамика

Редован састанак ШТ и подтимова
Договор о даљем раду и подела задужења
Упознавање са планом рада Тима 1,ВТ,УП,Форум
театра,Тима за медијацију
Формирање Клуба родитеља
Предлози и припреме поводом обележавања
Светског Дана ненасиља,Дечје недеље и Дана школе
24.октобар Светски Дан Уједињених Нација

август, септембар
август
август

чланови тима
чланови тима
чланови тима

септембар
септембар

Хуманитарне акције и сарадња са Црвеним крстом

континуирано

Одељенска правила и реституција са родном
равноправношћу (успоставити правила понашања и
подстицати њихову доследну примену)
Промовисати здраве стилове живота

Септембар
Новембар
март
континуирано

Школа родитељства- предавања и радионице

октобар

Подстицати професионални развој ученика кроз
наставни процес и ваннаставне активности
Афирмисати ненасилно понашаље кроз разне
активности у оквиру рада ученичких организација
Болести зависности- предавање

континуирано

Полугодишњи извештаји
Округли сто Kлуба родитеља- актуелне теме

децембар
јануар

Реализовати радионице за развијање
комуникацијских вештина и сарадње унутар ОЗ
Неговати родну равноправност и радити на
превенцији роднозаснованог насиља
Организовати радионице,трибине везане за Трговину
људима (за ученике,наставнике родитеље)
Отворена школа
-Добро дошли прваци
-Поново у учионици (бивши ђаци,наставници
пензионери)
Афирмисање ученика на школском сајту

континуирано

чланови тима
чланови тима
Тим2ВТ,ОС
чланови тима
директор,УП,ВТ
чланови тима
Црвени крст
чланови тима
одељенске
старешине
чланови тима
ТИМ 2
Чланови тима и
педагог школе
чланови тима
ШТ за ПО,ОС
чланови тима
учен.орг.
Чланови тима,
педагог, стручно
лице
чланови тима
чланови тима
Тим1Клуб
родитеља
ШТ,ШТ заЗНЗЗ
,ОС
чланови тима
ШТзаЗНЗЗ
чланови тима
ШТзаЗНЗЗ
Чланови тима

октобар

континуирано
Новембардецембар

континуирано
Током године

Носилац

Март/април
континуирано
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чланови тима

Праћење

ко?
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Спортска такмичења и фер плеј турнири
Организовање сусрета и дружења са децом са
угрожених подручја
Кутија поверења(извештаји и анализе,предузете
мере)

Октобар,јануар
мај
мај
Новембар,
јануар,април

чланови тима
ОС,проф.физ.вас
чланови тима
учен.орг
.директор
чланови тима
ВТ

Листа идеја, акција,модела превентивног деловања
Реализација радионица од 1. до 8. разреда у циљу
промовисања и примене ненасилног понашања(из
Пројекте МШШБН са посебним акцентом на
радионице за ученике од 5. до 8. разреда на тему
род.засн.насиље и препознајмо сексуално насиље )
Рад са Клубом родитеља ШБН
Осмишљавање и допуњаѕање радионица за Болести
зависности,дигиталном насиљу
Презентација књиге:»Шта је данас било у школи?»
Редовни састанак ШТ и подтимова (анализа и
извештаји о раду ШБН током школске 2017/2018.)
Хуманитарне акције (дајемо крв,новогодишњи
пакетићи...)
Активности везане за обележавање Дана Светог
Саве
Зимске спортске игре
Заборављене дечје игре( ластиш,кликери „Труле
кобиле“,“Арјачкиње ,барјачкиње“...)
Међународни Дан матерњег језика
Реализовати радионице од 1.до8.разреда из
Пројекта МШШБН(анимирани филм,дружењем
против насиља,медијација,родна
равноправност,родно засновано насиље...)
Организовање дебата, округлих столова, трибина
Отворена школа – предшколци

новембар

чланови тима
одељ,старешине.
ТЗЗДЗЗ

континуирано

чланови тима

по договору
по договору
јун
По договору и
потреби
јануар
јануар/фебруар
током године

чланови
тима,ОС,ВТ,УП
педагог
чланови тима
Чланови тима
чланови тима,ОС,
ЦК
чланови тима,
Тим2,ВТ,ОС
Проф.физ.ОС
ОС од 1.до
4.разреда

21.фебруар
током године
по договору
март

Спортска такмичења и фер плеј турнири

током године

Страна на сајту школе

током године

Дан за екологију душе
Активности везане за Ускрс (заборављени обичаји)
Светски Дан Црвеног крста

1.април
8.мај
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Тим2,ОС,проф.ср
Чланови
тима,ОС,ВТ,Тим
за медијацију,УП
чланови тима
чланови
тима,Тим 2ОС
чланови
тима,проф.физ.ва
спитања,ОС
БојанаБ.чланови
тима
чланови тима.ВТ
Тим2,ОС,ЦК,
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Дан смеха
Међународни Дан породице
Топ листа најлепших поступака
Пролећни крос
„Мала матура – велико срце“ (угостићемо децу са
Косова )

9.мај
15.мај
мај
мај
мај

Довиђења осмаци,дођите нам опет
„Дрво позитивних мисли „

мај/јун
континуирано

ВТ,чланови тима
ОС,проф.физ.вас.
чланови
тима,директор,
УП, ВТ
ВТ,Тим2
чланови
тима,УП, ВТ

План и програм рада Вршњачког тима
Наставници сарадници: Ирена Миљковић и Иван Милановић
Активности

Динамика

Носилац

 Oкупљање Вршњачком тима, договор о даљем раду и
предлози
 Евентуална измена састава тима
 Договор око реализовања акција договорених у мају 2017.
 Осмишљавање акције поводом Дана борбе против насиља
 Креирање кутије поверења
 Доношење одељењских правила
 Помоћ наставницима у организовању ЧОС посвећеном
превенцији насиља
 Подршка новопридошлим ученицима у прилагођавању на
нову школску средину
 Радионица на тему дискриминације.
 Упознавање школског тима „Моја школа – школа без
насиља“ са активностима ВШ
 Припреме прилога за школски лист
 Припрема за Дан школе
 Aнкетирање ученика везано за врсту и учеесталост насиља
 Избор и пријем нових чланова у ВТ (4. раз.)
 Реализовања акције исписивања правила понашања у школи

септембар

чланови тима,
наставник
сарадник ВТ,
остали
сарадници

октобар

чланови тима,
наставник
сарадник ВТ,
остали
сарадници
чланови тима

 Креирање паноа на тему толеранције( Нисмо сви исти али
смо сви једнаки) – обележавање Међународног дана
толеранције
 Рад ВТ са ученицима из млађих разреда
 Анализа активости и ефикасности електронског сандучета
поверења и кутије поверења
 Обележавање Дана мира

новембар
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октобар

чланови тима,
наставник
сарадник ВТ,
остали
сарадници

Праћење
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 Радионице на тему дигиталног насиља
 Радионице везане за медијацију

 Извештај ШТ
 Објављивање примера добре праксе (разглас,зидне
новине,сајт...)
 Радионица на тему сарадња
 Организација реалних сусрета са ВТ из других школа и
размена идеја и искустава
 Радионице везане за медијацију
 Афирмисање ученика на школском сајту
 Рад ВТ са ученицима из млађих разреда
 Обележавање дана Светог Саве
 Радионице везане за медијацију

децембар

наставник
сарадник ВТ,
чланови тима
и остали
сарадници

јануар

 Објављивање примера добре праксе (разглас,зидне
новине,сајт...)
 Обележавање међународног Дана матерњег језика
 Квизови
 Радионице везане за медијацију
 Рад ВТ са ученицима из млађих разреда
 Радионице Родна равноправност и родно засновано насиље
 Посета позоришту
 Радионица Шта вреднујем, шта ценим

фебруар






април

наставник
сарадник ВТ,
чланови тима
и остали
сарадници
чланови тима,
настаник
сарадник ВТ и
остали
сарадници
чланови тима,
настаник
сарадник ВТ и
остали
сарадници
чланови тима,
наставник
сарадник ВТ и
о стали
сарадници
чланови тима,
наставник
сарадник ВТ и
остали
сарадници
наставник
сарадник ВТ,
чланови тима
и остали
сарадници

Афирмисање ученика на школском сајту
Рад ВТ са ученицима из млађих разреда
Радионица Како да ти кажем( вештине комуникације)
Радионице везане за медијацију

 Обележити 9. мај – Светски дан смеха
 Припреме за обележавање међународног Дана деце жртава
насиља
 Радионица Слушам те,слушаш ме (вештине комуникације)
 Израда акционог плана
 Обележавање међународног Дана деце жртава насиља
 Поруке осмака млађим другарима
 Извештај ШТ
 Усаглађавање активности за наредну шк. годину са СВ, ДС,
УП

март

мај

јун

План школског тима за естетско уређење школе
за школску 2017/2018.годину
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Чланови : Душан Кићовић, Татјана Јанковић, Слободанка Лазић, Сунчица Антић, Валентина
Марјановић.
Садржај рада
Обележавање хола и места за
стајање
Укључивање ученика и
родитеља у акције уређења
школе
Уређење школских паноа
Постављање оградице,
сређивање зелене површине
Изложба креативних ученичких
радова у школи и постигнућа
ученика
Набавка паметних табли
Уређење фонтане- тује (кућице
за птице)
Урамљивање дечјих ликовних
радова

Време
реализације
септембар
Током године

Носилац посла

Праћење
Ко?

Ко?

Тим, домар

Током године
Октобар

Директор, Тим,
родитељи,
разр. старешине
Тим, разр.старешине
Тим, домар

Током године

Тим, разр.старешине

1.полугодиште
Март, април

директор
Директор, тим, домар

Током године

Тим, директор,
разр.старешине

План и програм тима за праћење новоуписаних ученика и подршку
новопридошлим наставницима
Чланови тима: Весна Блажевић, Драгана Вуксановић и Игор Стаменковић
Активност
Динамика
Носилац
Праћење
ко?
Евидентирање новоуписаних ученика
Праћење успеха и и понашања
новоуписаних ученика

септембар
континуирано

Анализа успеха и дисиплине новодошлих
ученика

квартално

Сарадња са родитељима новодошлих
ученика
Пружање подршке и помоћ новодошлим
колегама

по потреби

-чланови Тима
-чланови Тима
-одељенске
старешине
-чланови Тима
-одељенске
старешине
-чланови Тима

континуирано

-чланови Тима

План рада школског Форум позоришта5–8. разред
Руководиоци: Марија Бејатовић и Александра Зорић
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Активност




























Формирање група, пријем нових
чланова
Уводне активности – шта је Форум
театар
Оснаживање групе: игре и
дискусије
Осмишљавање сцене поводом Дана
борбе против насиља
Припрема за Дечију недељу
Дефинисање проблема, улазак у
ликове, интервенција
Рад на ликовима и постављање
сцене
Игре
Анализа процеса
Играње сцене по одељењима
Састављање листе проблема – тема
у школи (осетљиве теме)
Игре импровизације
Анализа процеса
Постављање нове сцене и рад на
ликовима
Дефинисање проблема, улазак у
ликове, интервенција
Анализа процеса
Играње сцене по одељењима
Анализа процеса
Игре
Сарадња са вршњачким тимом
Састављање листе проблема – тема
у школи (осетљиве теме)
Развијање теме
Анализа процеса
Гостовање форум групе ОШ
„Стеван Сремац“ из Борче
Избор теме из неког
уџбеника/премета за сцену
Дефинисање проблема, улазак у
ликове, интервенција
Игре

Динамика

Носилац

септембар

Наставнице и
чланови групе

октобар

Наставнице и
чланови групе,
ученици

новембар

Наставнице и
чланови групе

децембар

Наставнице и
чланови групе

јануар

Наставнице и
чланови групе, ВТ

фебруар

Наставнице и
чланови групе

март

Наставнице и
чланови групе, тим
за медијацију
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Сарадња са тимом за медијацију







Дефинисање проблема, улазак у
ликове, интервенција
Играње сцене по одељењима
Анализа процеса
Игре
Разговор са предствницим одељења
где су игране представе
Сумирање информација
Игре
Сакупљамо идеје за следећу годину



Анализа процеса






април

Наставнице и
чланови групе

мај

Наставнице и
чланови групе

јун

Наставнице и
чланови групе
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Примена посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама
План и програм рада тима за заштиту деце од злостављања и
занемаривања
за школску 2017/2018. годину
Чланови Тима : Драгица Гајица Љуботина,Невенка Крагуљац, Иван Савовић, Валентина
Марјановић,Ирена Миљковић и Душан Кићовић
Активност

Динамика

Носилац

Праћење
Ко?

Упознавање са програмом рада

август

-чланови тима

Упознавање Тима са активностима везаним за
формирање и организацију рада ,,Клуба родитеља и
наставника,,
Упознавање НВ са активноситм авезаним за
формирање ,,Клуба родитеља и наставника,,
Анализа , допуњавање збирке радионица за потребе
одељењских старешина са темом вештина
комуникације и јачање заједништва у ОЗ
Упознавање наставника, родитеља, ученика са
Портоколом поступања у установи у одогвору на
насиље

август

-чланови тима

август

-чланови тима

септембар

-чланови тима

септембар

Информисање чланова НВ о индикаторима трговине
људима
Учествовање у самовредновању и припремама за
израду Школског програма и РАзвојног плана
Анализа евиденције насилних ситуација (насиље и
дискриминација )
Разматрање потреба за ИПЗ и помоћ одељенским
старешинама у изради плана

октобар

-педагог
-координатор
Тима
-одељењске
старешине
-педагог

током године

чланови Тима

током године

-чланови итма

по потреби

Упознавање родитеља са садржајем приручника за
родитеље 1. разреда -Шта је данас било у школи-

октобар

-чланови тима,
-одељенскe
старешинe
-педагог

Индивидуални и групни саветодавни рад са
родитељима и ученицима који имају проблема у
понашању и социјализацији
Радионица ,, Препознајмо сексуално насиље,, за
учениек 5.-8. разреда

по потреби

-чланови Тима

новембар

-педагог
-чланови Тима
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Планирање и реализација радионица о дигиталном
насиљу за ученике3. разреда

током године

Квалитативна анализа рада ученичких тимова ( ВТ,
УП, Медијатора, Тим за ПО, Форум театар)

квартално

РЕализација мини истраживањ ао раду ОЗ

децембар

Ангажовање школског Тима као подршке на
реализацији радионица у ОЗ

по потреби

-одељенске
старешине
-чланови Тима

Интервентно деловањеТима на решавању проблема
(по потреби)

током године

Упознавање Наставничког већа са извештајем о
активностима Тима ...

квартално

-чланови Тима
-одељењски
старешине
-педагог
-чланови Тима

Анализа документације (колико се и како води
пријављивање ситуација насиља и ефикасност
предузетих мера)
Сарадња са Центром за социјални рад, MУП и
школским лекаром

континуирано

-чланови Тима

по
потреби.током
године

-Трговина људима – радионице за ученике

-током године

-чланови Тима
-МУП
-директор
-одељењски
старешине
-педагог
-одељењски
старешина

Болести зависности (друштвене мреже ...) предавања
за ученике и родитеље

током године

-чланови Тима
-предавачи ЛЗ

Анализа функционисања интерне и екстерне
заштитне мреже

квартално

-чланови Тима

Сачињавање годишњег програма рада Тима за
наредну школску годину

јун

-чланови Тима

Анализа рада у школској 2017/2018. години и
сачињавање извештаја уз предлоге за наредну годину

јун

-чланови Тима
-координатор

173

-одељенске
старешине
-чланови тима
-чланови тима
-наставници
сарадници
уч.тимова
-чланови Тима
-ВТ
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ОСТАЛИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Програм унапређивања васпитно-образовног рада
Циљеви и кључни задаци
Свака сврсисходна делатност мора имати јасно дефинисане циљеве као идеалне слике жељене будућности према
којима се тежи и који се желе достићи.
Циљеви су и норма и идеал. Њима се антиципирају и резултати које треба остварити. Циљеви означавају исходишну
тачку до које се жели доћи и према којој морају бити усмерени сви појединачни напори свих учесника у реализацији
образовно – васпитне делатности. Овим програмом се дефинишу основни циљеви у оквиру неких структуралних
делова рада и то:
Подручје
активности
Евалуација
наставног рада

Савремена
образовна
технологија

Заштита и
унапређење
животне
средине

Унапређивање
метода и
техника учења

Активност
Систем праћења и вредновања образовно – васпитног рада у основној школи.
Ради унапређења образовно – васпитног рада потребно је утврдити посебан програм
вредновања рада у школи. Такође је потребно разрадити и утврдити профил педагошке
документације која би била у функцији праћења и вредновања рада радника у школи –
вредновање и самовредновање.
Примена савремене технологије рада.
У организацији редовног наставног процеса доминаитније ће бити примењена
савременија технологија наставног рада – индивидуализована и програмирана,
проблемска настава, елементи тимске наставе, примена тзв. мале наставне технике
(графоскопи, дијапројектори, БИМ пројектор, рачунари.... и сл).
Потребно је утврдити минималан фонд часова по наставним областима на којима ће се
у току школске године примењивати елементи савременије организације наставног
процеса (програм увођења иновација)
Заштита и унапређење животне средине.
Савет за екологију
Заштити и унапређењу животне средине приступиће се упознавањем ученика са
основним еколошким процесима и законитостима које одигравају у животној средини
и нарочито указивањем на то шта нарушава њену прродну равнотежу. У том смислу
неопходно је:
1) извршити реорганизацију радних задатака по наставним областима уз израду
адекватног инструментарија (евиденциона листа) праћења реализације програмских
задатака
2) утврити носиоце појединих програмских задатака
3) разредити програмске задатке који ће се реализовати путем појединих секција,
друштава и сл.
Осавремењивање рада ученика.
Један од задатака коме ће наставнички колектив и други стручни органи посветити
посебну пажњу јесте даља разрада методичких начела ефикасне организације
самосталног рада ученика: оспособљавање ученика за еконимичније и продуктивније
самостално стицање знања, разрада функције насгавника у процесу инструисања
ученика за рад; израда програма "учење учења" и његова реализација на овим
часовима: испитивање нивоа радних навика и указивање помоћи у правцу њиховог
развијања и учвршћивања.
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Допунска
настава

Додатна
настава

Културне и
друге потребе
ученика

Стимулисање
ученика

Распоред
часова

Услови
образовања
Организација
рада
школе

Стручно
усавршавање
Растерећење
ученика

Организација допунске наставе.
Организацији и планирању допунске наставе на основу сагледавања потреба (уочене
празнине због објективних и субјективних сметњи) биће посвећена посебна пажња,
како би се овим корективним видовима рада у оквиру ефикаснијих организационих
форми (рад у малој групи, индивидуализација и сл.) помогло ученицима да постигну
позитиван успех. Допунска настава се организује за ученике који имају недовољну
оцену на класификационом периоду или полугодишту. Ако у одељењу има три
недовољне оцене из једног предмета допунаска настава се мора организовати.
Наставник је обавезан и по захтеву родитеља да организује допунску наставу.
Додатпа настава.
Ради указивања посебне помоћи ученицима који напредују изнад просека, школа ће
организовати додатну наставу примењујући активније организационе форме;
рефератску наставу; рад у лабораторијама; повремена јавна саопштења налаза из
закључака до којих су ученици у процесу самосталног и "истраживачког" рада дошли.
(теренска истраживања, анкетирања, интервју, мерења...)
Развијање културних и других потреба.
У оквиру организовања разноврсних културно – забавних. спортско – рекреативних
програма активности ученика у слободном времену. школа ће на основу повременог
праћења и утврђивања потреба и интереса ученика развијати нове потребе и интересе
ученика кроз њихово садржајно задовољавање. У том смислу све одељенске заједнице
утврђују своје програме, а такође на нивоу школе биће разрађени програми богатијег
културно – забавног и спортско – рекреативног живота ученика.
Стимулисање ученика.
Подстицању ученика у процесу рада биће поклоњена посебна пажња. У том смислу
биће разрађен систем стимулативних мера у школи, а основа система стимулисања
ученика представљаће објективнија процена напредовања ученика применом
индивидуализованог оцењивања. (поклони књига, пехари, прелазне заставице...)
Израда функционалних, обухватних распореда часова.
Да би рад био што боље и ефикасније организован, биће сачињени функционални и
обухватни распореди свих видова образовно – васпитног рада (редовна, допунска и
додатна настава, слободне активности ученика), како би се постигло синхронизовано
одвијање свих активности и како би се оне боље пратиле и вредновале.
Уједначавање услова образовања.
Уједначавање услова и могућности образовања ученика из различитих породичних и
социјалних средина обезбедити: стварањем оптималних услова за исхрану свих
ученика у школској кухињи, стварањем бољих услова за учење ученика ушколи.
Организација живота и рада у школи.
У циљу стварања одговарајућих услова и изграђивања новог и савременијег стила
рада, за развијање ведрије и стимулативније радне климе засноване на поверењу,
топлини, толеранцији, подстицању креативног односа ученика, школа ће у овој години
организовано разрађивати концепцију целодневног образовно – васпитног рада,
примењивати савременију технологију рада, организовати перманентно стручно
усавршавање насгавника и сл.
Стручно усавршавање.
Пуну пажњу школа ће посветити интензивирању педагошко – психолошког и ужег
стручног усавршавања наставника ради суштинске трансформације васпитног процеса
што претпоставља промену стилова рада.
Растерећење ученика.
Програмирање образовно – васпитног рада (редовна, допунска и додатна настава,
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Измена
положаја
ученика
У настави
Дежурства
ученика
Истраживачки
рад
Педагошка
документација

Уређење
школе

самостални рад и сл.) треба извршити према прописаним стандардима и програмима у
циљу ефикаснијег рада наставника и процеса учења популације ученика.
Положај ученика у образовно – васпитном процесу.
У организацији образовно – васпитног процеса посебно место треба да заузме ученик,
да се видљивије подстакне његова самоактивност у процесу стицања знања, да у већем
степену постане субјекат одређених односа у свим видовима образовно – васпитног
рада у школи.(интерактивност у настави)
Дежурства ученика.
Разредне старешине посветиће посебну пажњу ученичком дежурству као облику
увежбавања ученика у одговорном вршењу дужности.
Истраживачки рад.
Пред школе се као један од задатака поставља откривање најрационалнијих путева до
ефикаснијег модела школе будућности, што условљава потребу перманентног
истраживања и усавршавања властите праксе.
Педигошка документација.
У циљу спровођења ефикаснијег система праћења, мерења и вредновања школског
рада стручни органи школе (Наставничко веће, школски тим, стручна већа) утврдиће
профил педагошке документације и прописати упутство за њено вођење (регистар
планова и припрема за рад, картотека стручног усавршавања, књига награђених и
похваљених ученика, картотека додељених признања школи, евиденција сарадње са
родитељима, упитник и извештај о раду школе, примен процеса о обрасцима
евиденције и јавних исправа у ОШ и сл.).
Уређење школе.
У циљу стварања повољнијих услова за рад школе – управни и стручни органи школе
сачинили су план побољшања просторних и техничких услова објекта, спортских
терена и дворишта )
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Програм стручног усавршавања професионалног развоја запослених у
ОШ,,Филип Филиповић'' за школску 2017/2018.годину
Стручно веће млађих разреда
ПЛАН АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАТОР
Даровити учeници и
Н.Крагуљац
подбацивачи

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
децембар

Угледни час

С,Лазић

током 1. полугодишта

Рад са ученицима који уче
брзо и лако

Н.Крагуљац

октобар

Угледни час

Ирена Халиловић

током 1. полугодишта

Улоге наставника

Н.Крагуљац

1.полугодиште

Како препознати даровите
ученике и рад са њима

Д. Гајица Љуботина

октобар

Методе рада

Н.Крагуљац

1.полугодиште

ИО-законски оквир

Д. Гајица Љуботина

новембар

Тематско планирање у
млађим разредима

Марија Минић
Марина Ковачевић

март

Обрада басне помоћу глуме

Иван Милановић
Ирена Халиловић

април

Примери добре праксе

Гордана Биговић

мај
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Стручно веће наставника физичког васпитања
ПЛАН АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАТОР
Даровити ученици и
педагог
подбацивачи
Рад са ученицима који уче
педагог
брзо и лако
Методе рада

педагог

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Децембар
Октобар
Прво полугодиште

Улоге наставника
педагог
Прво полугодиште
Стручне радионице које
Прво полугодиште
држе представници
наставници
стручних актива
Друго полугодиште
Угледни часови – Атлетски
Прво полугодиште
наставници
полигон
Друго полугодиште
Излагање професора о
Прво полугодиште
иновацијама и темама са
наставници
Друго полугодиште
похађаних стручних скупова
Приказ књиге, стручних
Прво полугодиште
наставници
чланака, истраживања
Друго полугодиште
Часови упознавања са
Иван Савовић
ученицима 4.разреда
*НАПОМЕНА: Саставни део плана чине и индивидуални планови наставника и стручних
сарадника.
Стручно веће страних језика
ТЕМА,
РЕАЛИЗАТОР
АКТИВНОСТ
Даровити
ученици и
подбацивачи

Невенка Крагуљац

Рад са
ученицима
који уче брзо и
лако

Невенка Крагуљац

УЧЕСНИЦИ

Ј.Драговић
Д.Вуксановић
И.Миљковић
М.Бејатовић
Ј.Драговић
Д.Вуксановић
И.Миљковић
М.Бејатовић
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Методе рада

Невенка Крагуљац

Улоге
наставника

Невенка Крагуљац

прво полугодиште

Ј.Драговић
Д.Вуксановић
И.Миљковић
М.Бејатовић
Ј.Драговић
Д.Вуксановић
И.Миљковић
М.Бејатовић

Стручно веће природних наука
ТЕМА-АКТИВНОСТ
РЕАЛИЗАТОР

прво полугодиште

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Даровити ученици и
подбацивачи
Рад са ученицима који уче
брзо и лако
Методе рада

Невенка Крагуљац

децембар

Невенка Крагуљац

октобар

Улоге наставника

Невенка Крагуљац

Невенка Крагуљац

Стручно веће наставника српског језика
ТЕМА-АКТИВНОСТ
РЕАЛИЗАТОР
Даровити ученици и
подбацивачи
Рад са ученицима који уче
брзо и лако
Методерада
Улоге наставника
Угледни час ,,Мост на
Жепи,, Иво Андрић , 84
Угледни час, ,,Златна јабука
и девет пауница,, 73
Угледни час ,, Покондирена
тиква,, Ј.С.Поповић, 72
Угледни час ,,Све ће то
народ позлатити,,
Л.Лазаревић,81

прво полугодиште
прво полугодиште

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

педагог

децембар

педагог

октобар

педагог
педагог
Томица Мојашевић

новембар
у току 1. полугодишта
мај

Александра Зорић

октобар

Јована Стругар

мај

Зорица Лабовић

крај 1. полугодишта
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*НАПОМЕНА: Саставни део плана чине и индивидуални планови наставника и стручних
сарадника.
Стручно веће наставника математике, техничког и информатичког образовања
ТЕМА-АКТИВНОСТ
РЕАЛИЗАТОР
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Стручне радионице које
држе представници
стручних актива
Угледни часови
-Питагорина теорема,7.разред
-Једначине у вези са
сабирањем и одузимањем
разломака
Излагање професора о
иновацијама и темама са
похађаних стручних скупова
Даровити ученици и
подбацивачи
Рад са ученицима који уче
брзо и лако
Методе рада
Приказ књиге, стручних
чланака, истраживања
Часови упознавања са
ученицима 4.разреда
Одржавањe и унапређивање
сајта школе
Одржавање видео надзора

Прво полугодиште
наставници
Друго полугодиште
Прво полугодиште
Друго полугодиште
Анка Миленковић
Тања Васић

наставници

Прво полугодиште
Друго полугодиште

Невенка Крагуљац

децембар

Невенка Крагуљац

октобар

Невенка Крагуљац

прво полугодиште
Прво полугодиште
Друго полугодиште

наставници
наставници

Током године

Бојана Борић
Током године
Мојца Вербич
Бојана Борић
Током године
Мојца Вербич
Одржавање рачунара и
Бојана Борић
Током године
помоћ запосленима у раду са Мојца Вербич
рачунарима
Унос података у Доситеј
Бојана Борић
Током године
*НАПОМЕНА: Саставни део плана чине и индивидуални планови наставника и стручних
сарадника.
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Стручно веће ликовне и музичке наставе
ПЛАН АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАТОР
Даровити ученици и
Н.Крагуљац
подбацивачи
Рад са ученицима који уче
Н.Крагуљац
брзо и лако
Методе рада
Н.Крагуљац

ВРЕМЕ РЕАЛАЦИЈЕ
Децембар
Октобар
1.полугодиште

Улоге наставника
Н.Крагуљац
1.полугодиште
Угледни часови – С –дур
наставници
1.полугодиште
лествица, ступњеви, абецеда
НАПОМЕНА: Саставни део плана чине и индивидуални планови наставника и стручних
сарадника
Стручно веће друштвених наука
ТЕМА-АКТИВНОСТ
РЕАЛИЗАТОР
Даровити ученици и
подбацивачи

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Н.Крагуљац

децембар

Рад са ученицима који
учебрзо и лако

Н.Крагуљац

октобар

Методе рада

Н.Крагуљац

Прво полугодиште

Улоге наставника

Н.Крагуљац

Прво полугоидште

Тематско и
интердисциплинарно
планирање
Угледни час- Српска
деспотовина-

Н.Крагуљац

Друго полугодиште

А.Крстић

Друго полугодиште

А.Крстић

Током године

Уређивање едукативног
сајта -Едмодо

НАПОМЕНА: Саставни део плана чине и индивидуални планови наставника и стручних
сарадника
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План стручног усавршавања ван ОШ,,Филип Филиповић'' за школску
2017/2018.годину
Стручно веће млађих разреда
ТЕМА,АКТИВНОСТ
РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е

Трибине

Друштво учитеља
Београд

Током године

Зимски сусрети учитеља

Друштво учитеља
Београд Савез
учитеља Србије
Образовно
креативни центар

Јануарфебруар

Ранко
Рајовић,Урош
Петровић

Током године

Настава у облаку

НТЦ учење

током године

КОМПЕТЕНЦ КАТАЛОШКИ
ИЈЕ
БРОЈ
И
ПРИОРИТЕТИ

К4,П3

290

К2,П1
Тематски и
интердисциплинарни
приступ планирању
наставе

из каталога
ЗОУВ-а
ДУБ

током године

Сабор учитеља РС

ДУБ; СУС

јун

Присуствовање
презентацијама добре
праксе и индивидуалног
стваралаштва

ДУБ; СУС

мај

498

454

Напомена: Реализација семинара и трибина који се остварују ван установе зависи од
финансијских средстава и организације рада школе.
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Стручно веће наставника физичког васпитања
ТЕМА,АКТИВНОСТ
РЕАЛИЗАТОР
Семинар - Вредновање у
физичком васпитању-модели
оцењивања
Семинар - Једна мала лопта
може покренути свет
Семинар - Усавршавање
наставника за реализацију
програма обуке скијања
Семинар - Едукација за
волонтерски рад ученика на
реализацији промотивних
акција спорта за све
Семинар - Примена ИОП-а у
настави физичког васпитања

Удружење педагога
физичке културе
Београда
Удружење педагога
физичке културе
Београда
Факултет спорта и
физичког васпитања,
Београд

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Током школске
2017/18. год.
Током школске
2017/18. год.
Током школске
2017/18. год.

Факултет спорта и
физичког васпитања,
Београд

Током школске
2017/18. год.

Удружење педагога
физичке културе
Београда

Током школске
2017/18. год.

Летња школа удружења
Удружење педагога
Август 2018. год.
педагога физичке културе
физичке културе
Београда
Београда
*НАПОМЕНА: Саставни део плана чине и индивидуални планови наставника и стручних
сарадника.
Стручно веће страних језика
ТЕМА,АКТИВНОСТ
РЕАЛИЗАТОР

Тематско и
интердисциплинарно
планирање
1 оnline семинар

из каталога
ЗОУВ-а

УЧЕСНИЦИ

Ј.Драговић
Д.Вуксановић
И.Миљковић
М.Бејатовић
Ј.Драговић
Д.Вуксановић
И.Миљковић
М.Бејатовић
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ВРЕМЕ
РЕАЛИЗ
А-ЦИЈЕ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
И
ПРИОРИТЕТИ

КАТАЛОШКИ БРОЈ

током
године

К2, П1

454

током
године

К1
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Конференције ,Трибине
,Семинари

Елта,Дата
Статус.Нови
Логос

Ј.Драговић
Д.Вуксановић
И.Миљковић
М.Бејатовић

током
године

Напомена: Реализација семинара и трибина који се остварују ван установе зависи од
финансијских средстава и организације рада школе.
Стручно веће природних наука
ТЕМА,АКТИВНОСТ
РЕАЛИЗАТОР
Тематско и
интердисциплинарно планирање
Љиљана Златковић / Априлски
дани
Нада Јојић / Републички
семинар о настави физике

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
током године

СХД

април 2018.

ДФС

април/мај

Стручно веће наставника српског језика
ТЕМА-АКТИВНОСТ
РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Републички зимски семинар
Филолошки факултет
фебруар
Тематско и
изкаталога ЗОУВ-а
током године
интердисциплинарнопланирање
Прегледање тестова у току
Друштво за српски језик
у току године
реализације такмичења на свим
нивоима
Прегледање тестова у току
јун
спровођења завршног испита
*НАПОМЕНА: Саставни део плана чине и индивидуални планови наставника и стручних
сарадника.
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Стручно веће музичке и ликовне културе
ТЕМА,АКТИВНОСТ
РЕАЛИЗАТОР
Коришћење уметничких
дела за креирање
ак. наставе
Школа керамике

Н.Београд
Музеј уметности
Пријатељи деце
оп Н.Београд
Пријатељи деце
оп Н.Београд

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е
У току
шк.године

КОМПЕТЕНЦ
ИЈЕ И
ПРИОРИТЕТИ
К1 (727) 8 сати

У току
шк.године

К2 (767) 24
сата

Радост стварања,
радионица за веште руке

Осн и средња
школа „Змај“
Зрењанин

У току
шк.године

К3(775) 16
сати

Савремени методички
приступ дечјем
стваралаштву

КЛЕТТ

У току
шк.године

К3 (776) 8 сати

Тематско планирање и
интердисциплинарно
планирање

У току
шк.године

Тематско планирање и
интердисциплинар
но планирање
Присуство и примена
музике у медијима

У току
шк.године
Удружење
музичких и
балетских
педагога Србије
Мusic Art Project

У току
шк.године

К1(779) 8 сати

Савремене методе учења
У току
К1(780) 16
музике у различитим
шк.године
сати
развојним фазама детета
Напомена: Реализација семинара и трибина који се остварују ван установе зависи од
финансијских средстава и организације рада школе.
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Стручно веће наставника математике, техничког и информатичког образовања
ТЕМА,АКТИВНОСТ
РЕАЛИЗАТОР
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Тематско и интердисциплинарно
планирање
Облици и закони мишљења у
настави математике
Диференцирани приступ настави
математике у ОШ
Како решити проблеме са
дисциплином и управљати разредом

Водитељи семинара
према каталогу ЗУОВ-а

Током школске
године

Тематско и интердисциплинарно
планирање

Word Press
Превенција прекомерне употребе и
зависности од савремених
технологија
*НАПОМЕНА: Саставни део плана чине и индивидуални планови наставника и стручних
сарадника.
Стручно веће друштвених наука
Тема, активност

Реализатор

Тематско и интердисциплинарно
планирање
Историја између науке и мита

Време реализације
током године

Филозофски
јануар
факултет, одсек за
историју
Имплементација стандарда у
Друштво историчара новембар
настави историје
,,Стојан Новаковић,,
*НАПОМЕНА: Саставни део плана чине и индивидуални планови наставника и стручних
сарадника
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Анализа самовредновања
1.
Састав школског тима:
Иван Милановић, Драгица Гајица Љуботина, Мојца Вербич, Невенка Крагуљац, Анка Миленковић
Области у којима је спроведено самовредновање су: НАСТАВА И УЧЕЊЕ, ЕТОС и РЕСУРСИ.
У процесу истраживања је учествовало 15 родитеља, 30 ученика и 20 наставника. Динамика
истраживања је била следећа:
1. упознавање са материјалима и истраживачким инструментима, 23. и 24.8.2016. год.
2. презентација члановима Наставничког већа; 31.8.2016. год.
3. процена критеријума (чланови ужег и проширеног тима); 3.9.2016. год.
4. испитивање инструментима (ученици и родитељи су испитивани 13.9.2016. а наставници
14.9.2016. године) и испитивање фокус групама ( ученици су испитивани 15.9.2016. родитељи
16.9.2016. а наставници 20.9.2016. године);
5. прикупљање и обрада података (чланови тима) 22.9.2016.год.
6. писање извештаја о резултатима самовредновања (чланови ужег и проширеног тима) 27.9.2016.
године.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.
НА ОСНОВУ САМОВРЕДНОВАЊА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
ОБЛАСТ

ЦИЉЕВИ

1.
НАСТА
ВА И
УЧЕЊЕ

1.Примена
разноврсних
метода

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

НОСИОЦИ

ЕВАЛУАЦИЈА

1.1.Наставници планирају
диференцирану наставу у
годишњим и месечним
плановима, дневним
припремама
1.2.Наставници ће се стручно
усавршавати „Методе наставе и
учења“, „Улоге наставника“,
„Рад са даровитима“
1.3. Међусобне посете
часовима

контин
уирано

наставниц
и

-увид у планове и припреме;
-извештаји стручних и
одељењских већа

прво
полуго
диште

педагози

-увид у записнике и планове
-извештаји стручних и
одељењских већа

контин
уирано

наставниц
и

-чек листе
-записници

1.4. Упознавање наставника са
стандардима рада у установи са
посебним освртом на ИО и
област Настава и учење
1.5. Тим за ИО планираће
посете одељењима где ученици
раде по ИОП-у

Прво
полуго
диште

Педагози

-извештаји стручних
усавршавања

контин
уирано

чланови
тима за
ИО

-извештаји тима за ИО
-чек листе за посете часовима
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2.
Примењивати
разноврсне
методе
оцењивања

2.1. Оспособљавање ученика за
вршњачко оцењивање и
самооцењивање

квартал
но

3.
Унапредити
рад допунске
и додатне
наставе

3.1. Посета часовима допунске
и додатне наставе

2.ПОДР
ШКА
УЧЕНИ
ЦИМА

1. Већа
партиципациј
а ученика у
ваннаставни
м
активностима

3. ЕТОС

4.
РЕСУР
СИ

-увид у извештаје

контин
уирано

наставниц
и
руководио
ци
стручних
већа
педагози
директор

1.1.Сваки наставник је у
обавези да планира начин
активирања ученика
1.2. Наставници користе
разноврсне изворе знања и дају
повратну информацију о
активностима,постигнућима
ученика

контин
уирано

наставниц
и

-увид у припреме

контин
уирано

наставниц
и,

-увид у припреме

1. Доследна
примена
школских
правила

1.1.Свака ОЗ доноси своја
правила понашања

септем
бар

- извештаји ОЗ

1.2.ВТ и УП доносе правила на
нивоу школе

2. Смањење
насилних
ситуација и
повећање
безбедности
ученика

2.1. Одељењски старешина
планира и реализује рад са
ученицима
2.2.Рад педагога са родитељима
ученика млађих разреда

прво
полуго
дишње
контин
уирано

наставниц
и
ученици
чланови
ВТ и УП
одељењск
е
старешине
педагози

извештаји ОЗ

1.
Унапређење
примене ИО

1.1. Увођење педагошког
асистента

Тим за
ИО,ЛЗ

Извештаји тима за ИО

педагог,ло
гопед
директор
наставниц
и,

извештаји стр.сарадника

наставниц
и

извештаји СУ

1.2. Сарадња са дефектолошким
факултетом
1.3. Одељењске старешине ће
информисати родитеље о ИО
1.4. Наставници ће се стручно
усавршавати на тему ИО
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-увид у извештаје
чек листе

-извештаји ВТ и УП

извештај рада педагога

извештаји са родитељских
састанака
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1.5. Унапређење система за
планирање или праћење
индивидуализације и
диференцијације наставе

контин
уирано

наставниц
и
педагози
логопед

-увид у припреме за извођење
часа
- увид у оперативне планове
- извештаји тима за ИО

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018. ГОДИНУ
(Приоритети реализације из развојног плана.)
ОБЛАСТ

ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

ВРЕМЕ

НОСИОЦИ

ВРЕДНОВАЊЕ

НАСТАВА И
УЧЕЊЕ

1. Унапређивање
наставних
метода и облика
рада уз
коришћење
савремених
наставних
средстава

1.1.
Применити
одговарајуће
наставне
методе и
облике рада
1.2. Планирати
задатке
различитих
нивоа тежине
1.3.
Применити
интердисципл
инарни
приступ
наставним
садржајима
кроз тематско
планирање
1.4.
Применити
диференциран
и рад
1.5.
Применити
индивидуализа
цију
1.6.
Систематично
планирати ,
реализовати и
вредновати
ИОП

континуирано

наставници,
стручни
сарадници

-анализа чек листа,
-увид у припреме
наставника

континуирано

наставници,
стручни
сарадници

-анализа чек листа,
-увид у припреме
наставника

континуирано

наставници,
стручни
сарадници

-анализа чек листа,
-увид у припреме
наставника

континуирано

наставници,
стручни
сарадници

-анализа чек листа,
-увид у припреме
наставника

континуирано

наставници,
стручни
сарадници

-анализа чек листа,
-увид у припреме
наставника

континуирано

наставници,
стручни
сарадници,Ш
Т за ИО

-увид у планове ,
-извештаји одељењских
већа, састанака ШТ за
ИО
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2.
Оспособљавање
ученика за
примену
стечених знања

1.7.Користити
савремена
наставна
средства

континуирано

наставници

увид у припреме
наставника

2.1. Учити
ученике да
ново градиво
повезују са
претходним
2.2. Учити
ученике да
повезју
градиво из
различитих
области
2.3. Учити
ученике да
повезују
наставне
садржаје са
примерима из
свакодневног
живота
2.4. Учити
ученике да
користе
различите
изворе знања
2.5.
Примењивати
вршњачко
подучавање у
наставном
процесу
2.6. Користити
ресурсе
локалне
заједнице у
реализацији
наставних
садржаја
(музеји,
позоришта,
изложбе и сл.)

континуирано

наставници

-анализа тестова знања,
-продукти ученика

континуирано

наставници

-анализа тестова знања,
-продукти ученика

континуирано

наставници

-анализа тестова знања,
-продукти ученика

континуирано

наставници,с
тручни
сарадници

-анализа анкете за
ученике

континуирано

наставници,с
тручни
сарадници,
ученици

-извешаји ОЗ

континуирано

наставници,с
тручни
сарадници

-анализа евиденције
посета,
-извештаји одељењских
већа
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ПОСТИГНУ
ЋА
УЧЕНИКА

1. Унапређивање
критеријума
оцењивања
увођењем разних
облика
евалуације

1.Примењиват
и разноврсне
облике
оцењивања

континуирано

наставници,с
тручни
сарадници

-извештаји одељењских
већа, стручних већа,
анкете ученика

2.Оспособљава
ти ученике за
самооцењивањ
е
3.
Оспособљават
и ученике за
разноврсне
улоге у
наставном
процесу
4.Пратити
успешност
ученика на
завршном
испиту и
годишњем
тесту
5.Пратити
напредовање
ученика који
раде по ИОП-у
6.Пратити
напредовање
ученика који
похађају
допунску и
додатну
наставу
7.Организовати
припремну
наставу за
завршни испит
8.Пратити
постигнућа
ученика осмог
разреда и
упоређивати са
резултатима
завршног
испита
9.Упоређивати
резултате
завршног

континуирано

наставници,с
тручни
сарадници

-извештаји одељењских
већа, стручних већа,
анкете ученика

континуирано

наставници,с
тручни
сарадници

-извештаји одељењских
већа, стручних већа,

континуирано

наставници,с
тручни
сарадници,ди
ректор

-извештаји одељењских
већа, стручних већа,

континуирано

наставници,с
тручни
сарадници,
ШТ за ИО
наставници,с
тручни
сарадници,ди
ректор

-извештаји одељењских
већа, стручних већа,

друго
полугодиште

директор

крај школске
године

директор ,
стручни
сарадници,
наставници

-анализа евиденције
припремне наставе
-увид у припреме за
припремну наставу
-анализа статистичких
података

крај школске
године

директор ,
стручни
сарадници,

континуирано
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-извештаји одељењских
већа, стручних
већа,ШТ за ИО

-анализа статистичких
података завршног
испита
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испита са
резултатима
претходних
генерација

ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМ
А

1.Стварање
услова за
безбедан развој
физичких ,
здравствених,
емоционалних и
социјалних
потреба ученика

2. Унапређивање
ваннаставних
активности

наставници

1.2.
Унапредити
функционисањ
е тимова за
подршку
ученицима
1.3.
Промовисати
здраве стилове
живота
1.4. Неговати
партнерских
односа са
институцијама
локалне
заједнице у
циљу
садржајније
подршке
ученицима

2017/2018.

директор

-увид у планове рада
тимова,
-извештаји тимова

континуирано

ШТ за ШБН

-увид у планове и
извештаје ШТ за ШБН

континуирано

директор ,
педагог

-анлиза извештаја о
сарадњи са
институцијама локалне
заједнице

2.1.
Подстицати
професионални
развој ученика
кроз наствни
процес и
ваннаставне
активности
2.2.Пратити
укљученост
ученика у
ваннаставне
актновности (
унапредити рад
секција)

континуирано

ШТ за ПО

прво тромесечје

одељењска
већа

континуирано
педагог

2.3.Афирмисат
и даровите
ученике
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-увид у планове ПО
-анализа продуката и
евалуационих листа са
радионица

-анализа анкета
-увид у евиденцију
похађања часова
ваннаставних
2активности
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ЕТОС

1. Неговање
подстицајне
средине за све
који су
укључени у
живот и рад
школе

1.Промовисати
добре
резултате
ученика и
наставника

континуирано

директор

-анализа заступљености
у школским средствима
информисања и у
школским
манифестацијама

2. Успоставити
правила
понашања и
подстицати
њихову
доследну
примену
3. Афирмисати
ненасилно
понашање кроз
разне
активности у
оквиру рада
ученичких
организација
4.Реализовати
радионице за
развијање
комуникацијск
их вештина и
сарадње унутар
ОЗ
5.Неговати
родну
равноправност
и радити на
превенцији
родно
заснованог
насиља
6.
Организовати
радионице и
трибине везане
за болести
зависности за
ученике,
наставнике и
родитеље

почетком године
континуирано

одељењске
старешине

-увид у Правилник о
понашању у установи,
-анализа анкета

континуирано

руководиоци
ученичких
организација

-извештаји ученичких
организација,
-анализа анкета

континуирано

одељењске
старешине,Ш
Т за ЗНЗЗ

-анализа евалуационих
листа
-анализа извештаја о
реализованим
радионицама
-анализа анкета

континуирано

одељењске
старешине,Ш
Т за ЗНЗЗ

-анализа евалуационих
листа
-анализа извештаја о
реализованим
радионицама
-анализа анкета

континуирано

ШТ за ЗНЗЗ и
ШТ за ШБН

-анализа евалуационих
листа
-анализа извештаја о
реализованим
радионицама
-анализа анкета
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РЕСУРСИ

1.Подизање
квалитета рада
школе
унутрашњимн и
спољашним
уређењем

7.Водити
евиденцију ,
пратити и
анализирати
случајеве
насилног
понашања
8.Оплемењиват
и школски
простор
ученичким
радовима
9.
Прилагођавати
простор деци
са тешкоћама у
развоју
10.Интезивират
и
партиципацију
родитеља у
животу и раду
школе
11.Формирати
клуб родитеља
и наставника

континуирано

наставници
,ШТ за ЗНЗЗ

-увид у свеску
евиденције насилних
ситуација
-увид у свеску сарадње
са родитељима

континуирано

ШТ за
уређење
простора,
директор,

-увид у план ШТ ,
-увид у продукте

2017/2018.

директор

-увид у план и
реализацију

континуирано

Савет
родитеља

-увид у извештаје са
састанка Савета
родитеља
-анализа евиденције
активности

континуирано

1. Набављати
савремена
наставна
средства

2017/2018.

Чланои
актива и
наставничко
веће
директор

2. Набавити
спортске
реквизите

2017/2018.

директор

-увид у план набавке и
реализацију

3.Обогатити
библиотечки
фонд

2017/2018.

директор

-увид у план набавке и
реализацију

4.Уређивати
школско
двориште

2017/2018.

директор
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-увид у план набавке и
реализацију
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2. Подизање
квлитета рада
школе
преношењем
новостечених
знања са
стручних
усавршавања

1.Презентовати
садржаје са
стручних
усавршавања
кроз
хоризонтално
учење

континуирано

стручна већа

-увид у планове
стручних већа
-увид у припреме
наставника

2.Приказивати
новостечена
знања са
стручних
усавршавања
кроз наставну
праксу

континуирано

стручна већа

-увид у планове
стручних већа
-увид у припреме
наставника

АКЦИОНИ ПЛАН НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ ИЗВЕШТАЈА ТИМА ЗА СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ

ОБЛАСТ

ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ

ВРЕМЕ

1.
ШКОЛСКИ
ПРОГРАМ
И
ГОДИШЊ
И ПЛАН
РАДА

1.Усаглашени
планови
одељењских и
стручних већа

1.1.Упознавање
наставника са
акционим планом на
наставничком већу

крај августа и
почетак
септембра

1.2.Издвајање
заједничких
активности за стручна
и одељењска већа

крај августа и
почетак
септембра

Тим за израду
акционог плана
наставници

1.3. Наставници и
руководиоци стручних
већа уносе заједничке
актиности у своје
планове

крај августа и
почетак
септембра

Тим за израду
акционог плана
наставници
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НОСИОЦИ
Тим за израду
акционог плана
наставници

ВРЕДНОВАЊ
Е
-увид у
записнике и
планове
-извештаји
стручних и
одељењских
већа
-увид у
записнике и
планове
-извештаји
стручних и
одељењских
већа
-увид у
записнике и
планове
-извештаји
стручних и
одељењских
већа
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2.НАСТАВ
АИ
УЧЕЊЕ

2. Квалитетно
планирање на
основу
критичког
осврта на
реализовано

2.1. Наставници и
руководиоци стручних
већа су у обавези да
дају критички осврт на
реализацију
планираних
активности

1.
Унапређење
наставе
разноврсним
облицима,
средствима и
методама
рада

2.Настава
прилагођена
потребама
ученика

квартално

наставници
руководиоци
стручних већа

увид у
извештаје

1.1.Стручно
усавршавање
„Методе и улоге
наставника“
„Рад са даровитим
ученицима“
1.2.Свако стручно веће
треба да осмисли два
угледна часа
1.3.Међусобне посете
часовима

прво
полугодиште

наставници,педа
гог школе

-извештаји
наставника о
стручном
усавршавању

током школске
године

наставници,руко
водиоци
стручних већа
наставници

1.4.Анализа посете
часовима на
састанцима стручних
већа
1.5.Самовредновање
школе се врши у
области настава и
учење и подршка
ученицима
2.1.Упознавање
наставника са
захтевима станддарда
квалитета рада
образовно васпитних
установа на
наставничком већу
2.2. Тим за ИО
планираће посете
одељењима у којима
ученици раде по ИОПу
и индивидуализацији
2.3.Сваки наставник је
у обавези да напише
пет припрема за
диференцирану
наставу које ће
уврстити у збирку и
предати педагогу
школе

полугодишње

наставници,руко
водиоци
стручних већа

-извештаји
стручних већа,
чек листе
- извештаји
стручних већа,
чек листе
-извештаји
стручних већа

почетком
другог
полугодишта

Тим за
самовредновање
наставници

Извештај Тима
за
самовредновањ
е

крај августа

Тим за израду
акционог плана

записник
наставничког
већа

током школске
године

Тим за ИО

Извештаји
тима за ИО

током школске
године

наставници,
педагог школе

увид у
припреме за
извођење
часова
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током школске
године
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3.Повећана
партиципациј
а ученика у
настави и
ваннаставним
активностима

2.4.Писање
оперативних планова
за свако одељење
посебно
2.5.У припремама за
извођење часа мора да
се уочава рад са
ученицима који раде
по ИОПу и
индивидуализацији
3.1.Сваки наставник је
у обавези да планира
начин активирања
ученика

током школске
године

наставници

увид у
оперативне
планове

током школске
године

наставници

-увид у
припреме за
извођење часа

континуирано

наставници

- увид у
припреме за
извођење часа

3.2.Наставници
користе разноврсне
изворе знања и дају
повратну информацију
о активностима

континуирано

наставници

- увид у
припреме за
извођење часа

3.3.Техничко
оспособљавање
интерактивних табли и
планирање њихове
употребе

прво
тромесечје

директор
наставници

септембар
3.ПОДРШК
А
УЧЕНИЦИ
МА

1. Разноврсна
понуда и рад
секција и
партиципациј
а ученика

1.1.Ревидирање
постојећих секција

директор
педагог
одељењске
старешине

1.2.Понуда и
промовисање секција

септембар

1.3.Анкетирање
ученика

септембар

1.4.Праћење рада
секција

континуирано
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одељењске
старешине
педагог
одељењске
старешине
директор
одељењске
старешине
педагог

извештај
наставника о
стручном
усавршавању
увид у
евиденцију
похађања
часова
ваннаставних
активности
-анализа анкета

- увид у
евиденцију
похађања
часова
ваннаставних
активности,
извештаји
одељењских
старешина
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4.ОРГАНИЗ
АЦИЈА
РАДА
ШКОЛЕ И
РУКОВОЂ
ЕЊЕ

4..Унапређењ
е рада школе
на основу
резултата
самовредовањ
а

4.1.Израда акционог
плана за
самовредновање

крај августа

Тим за
самовредновање

4.2.Aнализа
реализације акционог
плана

континуирано

Тим за
самовредновање

увид у
извештај Тима
за
самовредновањ
е
-увид у
извештај Тима
за
самовредновањ
е

Програм сарадње са родитељима
Програм педагошко – психолошког образовања родитеља
Педагошко – психолошко образовање родитеља обавља се плански и систематски у току целе
школске године и то путем разговора, предавања за родитеље,за групе родитеља и индивидуалним
разговорима.
За родитеље предшколаца :
1) Припрема деце за полазак у школу
1. и 2. РАЗРЕД
1) Радно место у породици и брига породице у стицању и развијању радних навика код деце,
предавање педагога .
2) Сарадња школе и породице у осамостаљивању ученика.
3)Презентација приручника ,,Шта је данас било у школи,, .
4)Радионица ,,Упознајмо се боље да бисмо живели лепо заједно`` први разред
5) Радионица ,,Казна``, други разред
3. и 4. РАЗРЕД
1) Методе и технике учења, предавање педагога
2) Дигитално насиље, Заштитимо децу на интернету
5. и 6. РАЗРЕД
1) Проблеми ученика у пубертету – предавање педагога
7. и 8. РАЗРЕД
1) Улога родитеља у професионалној орјентацији ученика, педагог
2) Превенција болести зависности – предавачи са стране.
1-8. РАЗРЕД – ЦЕНТРАЛНИ САВЕТ РОДИТЕЉА
Педагог ће подносити извештаје о истраживањима као и извештаје о раду и дисциплини
ученика у школи и са Саветом родитеља предлагати мере за даљи рад.
Ово је само оквирни програм који ће према потреби током школске године бити ревидиран
и евидентиран кроз документацију.
Током седмице сваки наставник ће имати један час – Дан отворених врата и два пута током
полугодишта ће сви наставници прмати родитеље у исто време.
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На првом родитељском састанку у септембру ће сви родитељи бити упознати са Протоколом о
заштити деце од злостављања и занемаривања и правилником о оцењивању.
Током године у школи ће функционисаит и Форум родитеља (представници одељења ), а бавиће се
превенцијом насиља у школи , а водиће га Драгица Гајица Љуботина и Невенка Крагуљац.
Група родитеља ће моћи да учествује и у Школи родитељства коју ће реализовати Невенка
Крагуљац и Драгица Гајица Љуботина . Теме којима ће се бавити су :
-Казна,
-Контрола , - самоконтрола,
-Вештине добре комуникације ,
-Потребе адолесцената.
Педагог и школски Тим за ЗНЗЗ ће пружати подрку свим одељењским старешинама у раду са
родитељима.
Школа ће понудити семинар: ,,Улога школе у подизању васпитне функције породице`` одобрен од
ЗУОВ-а а који је школа као установа подржала.

Програм сарадње са друштвеном средином
Школа ће и ове године настојати да све своје активности остварује у сарадњи са друштвеном
средином, као што су: МЗ "Горњи Вождовац", МЗ "Бањица", Спортски и културни центри "Бањица",
"Шумице", "Дечји културни центар Београд", позоришта, музеји и биоскопске куће. Извршиће се неопходна
сарадња са родитељима ученика који ће према својим опредељењима и могућностима водити поједине
секције, као: фолклорну, шаховску и оркестар, и на тај начин учествовати у реализацији Годишњег програма
рада школе, а нарочито у организацији и реализацији рекреативне наставе, излета и екскурзија.
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Програм школског маркетинга
Маркетинг у оквиру школе
Током школске године ученици и наставници организују многобројне активности у оквиру школе у којима
учествују заједно са родитељима:
Активност
Време
Извршиоци
Вашари
јануар, април
ученици, наставници
Приредбе

септембар, октобар,јануар,
април, јун
јануар
октобар
новембар, децембар, март, мај

дрмаско – рецитаторска секција
млађих и старијих разреда
литерарна секција
вршњачки тим, Секција „За права
детета“, ученици, наставници
вођа и чланови Форум театра

Активности Ђачког парламента

током школске године

вођа и чланови Ђачког парламента

Активности везане за пројекат
„Моја школа – школа без насиља“
Активности везане за
радио-станицу

током школске године
током школске године

вршњачки тим, ученици,
наставници,родитељи
ученици, наставници

Школски лист

октобар, јануар

вођа и чланови новинарске секције

Беседе
Активности везане за Дечју
недељу
Представе Форум театра

Маркетинг у оквиру локалне заједнице
Додатно осмишљавамо активности током школске године у које укључујемо и представнике локалне
заједнице:
Активност
Време
Извршиоци
Сарадња са вртићима кроз посете
током школске године
педагог и учитељи
вртића школи и посете педагога и
учитеља вртићима
Стручна сарадња учитеља и
током школске године
учитељи
васпитача
Заједничке акције и обележавање
током школске године
педагог, учитељи и ученици
празника вртића и школа
Сарадња са Домом пензионера
април
драмско -рецитаторска секција
кроз културне активности које ће
старијих разреда
наши ученици приредити
Стална сарадња директора школе
током школске године
директора школе
са локалном заједницом
Сарадња са Центаром за социјлани током школске године
педагог
рад и Домом здравља
Сарадња са другим школама
током школске године
наставници, ученици,педагог
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Маркетинг у ширим оквирима
Нашу школу представљамо и овако:
Активност
Обавештавање медија о
активностима у школи

Време
током школске године

Извршиоци
директор, педагог, наставници,
ученици

Ажурирањење сајта школе

током школске године

медијатекар
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ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЗАДАТАКА ПРЕДВИЂЕНИХ
ГОДИШЊИМПРОГРАМОМ РАДА ШКОЛЕ
Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим планом и програмом рада школе вршиће се
плански и систематски током целе шк. године. Оно треба да омогући стално праћење и прикупљање
података иновираних прописа у настави као и напредак у образовно – васпитном раду школе у целини.
Праћењем треба омогућити прикупљање података од важности за школу и вредности одређеног рада.


праћење се врши путем: евиденције разредних старешина,



руководиоца стручних већа,



руководиоца разредних већа,



руководиоца уметничких организација,



педагошко психолошке службе,



директора школе и осталих органа школе,



утврђивањем резултата рада у оквиру свих горе наведених органа,



увида у педагошку документацију раз. старешина, стручно педагошке службе и директора школе,



путем испитивања и анкетирања ученика, контролних задатака, тестова знања, смотри, изложби,
сусрета, такмичења и других видова испитивања.

Укупно праћење треба да допринесе стваралачком односу ученика према радним задацима који се
пред њих постављају, сарадничким односом свих чланова колектива и ученика у разрешаваљу проблема који
се постављају да се благовремено уочавају, разрешавају и уклањају узроци који представљају потешкоће у
раду, да се обезбеди радна атмосфера, да се развија такмичарски дух код ученика, да се обезбеде услови за
очување животне средине као и услови за упознавање друштвене средине школе и Београда.
Да се омогући ученицимада школу прихвате као нешто своје присно, да у њој манифестују своје
потребе за игром, песмом као и ширење радости.
У циљу остваривања задатака зацртаних Годишњим програмом рада школе утврђује се следеће:
 Сви наставници и стручни сарадници су дужни да годишњи план рада предају на почетку шк.
године, а месечне планове рада на почетку сваког месеца, најкасније до првог у месецу, директору школе.
 Наставник је дужан да о реализацији оперативног програма рада води евиденцију у дневнику рада и
да у случају не реализованог обавести директора, како би се предузеле одговарајуће мере за реализацију у
току наредног месеца.
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 Одељенска и разредна већа су дужна да у оквиру свога домена рада прате рад ученика и у исто
време остварују своје зацртане програме у оквиру образовно – васпитног рада, као и у оквиру друштвено –
корисног рада и осталих активности.
 Обавезују се сви органи да сачине оперативне планове као и да на одговарајућим местима воде
евидеицију о реализацији планираног како би била видљива и доступна свима. Стручни активи су дужни да
сачине програм стручног усавршавања у оквиру свог стручног већа (теоретска, практична предавања, као и
тестове знања за ученике), а предавања уписати у табелу доступну и видљиву свима. Евиденцију
оствареног водити у дневнику рада.
 Дужност руководиоца стручног већа је да прати и евидентира стручно усавршаваиае својих чланова
ван школе, као и подстиче писање стручних прилога за стручне скупове и часописе.
 Педагошко – психолошка служба ће пратити све активности стручних органа, као
и ученичких
организација, писмено евидентирати остварене и неостварене задатке зацртане програмом рада.
 Нарочито ће се ангажовати у оним областима где до изражаја долази васпитни значај појединих
програма рада. О овом раду, праћењу задатака реализације из програма рада обавештаваће директора
школе на почетку сваког месеца. Утврђена евиденција се мора чувати као путоказ за даљи рад.
 До краја октобра директор ће са стручним сарадницима урадити збирни образац табеле свих видова
активности са ученицима у оквиру планираног и реализованог, како би се имала у виду укупна активност
наставног и ваннаставног рада са ученицима целе школе.
 Директор школе ће пратити остварење свих задатака зацртаних Годишњим програмом рада, кроз
евиденцију свих органа задужених за праћење и реализацију програма рада.
 Извештај о реализацији Годишњег програма рада дужан је да два пута годишње поднесе на увид
Наставничком већу и Школском одбору, као и Савету родитеља школе и осталим факторима који прате
образовно – васпитнои рад школе.


Програм рада усваја Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор.

203

