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I УВОД-ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Годишњи план рада Основне школе "Иво Лола Рибар" Рума за 2017/2018. годину (у даљем тексту
План)

је основни документ који представља конкретизацију годишњих задатака,

њихових

носилаца, начина и рокова извршења.
Годишњи план рада припремио је тим за израду Годишњег плана, именован од стране директора,
у следећем саставу:
1. Биљана Хавлек, психолошкиња
2. Светлана Којић,професорка разредне наставе
Годишњи план рада именована је конципирала уз сарадњу са стручним већима за области
предмета, осталим стручним тимовима и већима, стручним активима за развојно планирање и
развој школског програма као и тимом за вредновање и самовредновање рада школе.

Полазне основе рада
Полазне основе за програмирање рада у овој години су:
- Закон о основама система васпитања и образовања /Сл. гл. РС бр 72/2009 од 03. 09. 2009. год. / и
Закон о изменама и допунама Закона о сновама система образовања и васпитања/сл. гл. бр. 52/2011.
/; - Закон о основном образовању и васпитању("Сл. гласник РС", бр. 55/2013); Закон о образовању
одраслих/Сл. Гласник РС број 55/2013/ који се примењује од 1. јануара 2014. годинe;
- Правилник о наставном плану и програму основног образовања одраслих / Сл. Гласник РС –
Просветни гласник, број 13/2013/'', који се примењује од школске 2013/14 године;
- Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и
васпитања/Просветни гласник/10/2004/;
- Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за први и други
разред основног образовања и васпитања/Пр. гл. 03. 02. 2005. /;
- Правилник о допуни правилника о наставном плану и програму за први и други разред/Пр. гл. 29.
11. 2004. /;
- Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред и наставном програму за
трећи разред/Пр. гл. 03. 02. 2005. /;
- Правилник о наставном плану и програму за четврти разред/2006. /;
- Правилник о наставном плану и програму за пети и шести разред/2006. /;
- Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму основног образовања и
васпитања за седми и осми разред/2006. / и дотадашњи правилници везани за ова два разреда;
- Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и наставном програму за пети
разред основног образовања и васпитања/сл. гл. број 6, јун 2007. год. /;
- Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања/сл. гл. број 5,
мај 2008. године/;
- Правилник о наставним програмима верске наставе и грађанског васпитања за осми разред
основне школе/сл. гл. број 6, јун 2008. године/;
- Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања /Сл. гл. Р.
Србије-Просветни гласник бр. 6/2009 од 10. 06. 2009. год/;
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- Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања/Сл. гл. РСПросветни гласник бр. 2/2010;
- Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног
образовања и васпитања /Сл. гл. РС-Пр. Гл. бр2/2010. /;
- Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за први и други
разред основног образовања и васпитања/Сл. гл. РС-Просветни гласник бр. 2/2010/;
-Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и птрограму за други циклус
основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и
васпитања /Сл.гласник РС –Просветни гласник ,бр. 6/2017/;
- Образовни стандарди за крај обавезног образовања - Правилник о општим стандардима
постигнућа - образовни стандарди за крај обавезног образовања/Сл. гл. РС –Прос. Гл. бр5/2010/;
- Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете
српски језик, матзематика и природа и друштво/сл. гл. бр. 5/2011/;
- Релевантна међународна документа-/Универзална декларација о људским правима, Декларација
УН о правима особа са сметњама у развоју, Конвенција УН о правима детета, Светска декларација
о образовању за све, Стандардна правила о изједначавању могућности за особе са инвалидитетом,
Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом, закључци релевантних форума образовања... /;
- Извештај о раду школе у претходној школској години,
- Правни нормативи за остваривање делатности у настави у основном образовању и васпитању у
Републици Србији;
- Други државни и стручни документи, прописи, правилници, упутства, уредбе, протоколи и
одлуке;
- Закључци стручних органа који су усвојени током школске године;
- Програмске основе васпитног рада основне школе;
- Правилник о календару васпитно-образовног рада за основне школе са седиштем на територији
АП Војводине за школску 2017/18. годину;
- Развојни план школе;
- Извештаји и акциони планови везани за процес самовредновања и вредновања рада школе;
- Школски програм.
У оквиру планирања рада посебно као део полазне основе истичемо циљеве и исходе основног
образовања и васпитања дефинисане Законом о основном образовању и васпитању:
Циљеви основног образовања и васпитања :
1) пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког
детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке,
научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и информатичке писмености,
неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице;
3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и изражавање
на језицима различитих уметности;
4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто
и ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих технологија;
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5) оспособљавање за решавање проблема,
образовању и свакодневном животу;

повезивање и примену знања и вештина у даљем

6) развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог
живота;
7) развој свести о себи,
мишљења;

самоиницијативе,

способности самовредновања и изражавања свог

8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања,
сопственог развоја и будућег живота;
9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;
10) развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине,
еколошке етике и заштите животиња;
12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне
сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и
хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, као и основних
вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;
14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета,
развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и
свог матерњег језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких
заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националног и
светског културног наслеђа;
15) развој и поштовање расне,
равноправности и толеранције.

националне,

културне,

језичке,

верске,

родне и узрасне

Исходи
Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће:
1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити
способни да тако стечена знања примењују и размењују;
2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и језику
националне мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсним вербалним,
визуелним и симболичким средствима;
3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену;
4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање одговорности
према свом животу, животу других и животној средини;
5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за сопствено
изражавање;
Годишњи програм рада
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6) бити оспособљени за самостално учење;
7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације;
8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно
мишљење и релевантна знања;
9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим
активностима;
10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању;
11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у
њиховом остваривању;
12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, познавати
сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју;
13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да
сарађују са њиховим припадницима;
14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације и
заједнице.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
УВОД –ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
- Закон о образовању одраслих/Сл. Гласник РС број 55/2013/ који се примењује од 1. јануара 2014.
године“
- Правилник о наставном плану и програму основног образовања одраслих / Сл. Гласник РС –
Просветни гласник, број 13/2013/'', који се примењује од школске 2013/14 године.
- Одрасли који су отпочели са стицањем основног образовања по Правилнику о програму огледа
функционалног основног образовања одраслих /“ Сл. Гласник РС - Просветни гласник бр 6/11 и
5/12“/,

завршиће започето образовање на основу Правилника о наставном плану и програму

основног образовања одраслих /Сл. Гласник РС – Просветни гласник, број 13/2013/.
-Школа је добила решење Покрајинског секретаријата за образовање управу и националне
заједнице број 128-022-624/2013-01 издато у Новом Саду дана 25. 09. 2013. године да испуњава
прописане услове за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслихрешење о верификацији.
- Школа је решењем Министарства просвете науке и технолошког развоја број 611-00-1698/201203/34 издатим у Београду дана 24. 9. 2012. године била у Огледу за школску 2012/2013. годину
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одобравањем по једног одељења за сваки циклус /за 1, 2. и 3. циклус основног образовања
одраслих.
-Школа је јавно признат организатор активности основног образовања одраслих у складу са
законом којим се уређују основи система образовања и васпитања

и Законом о образовању

одраслих.
Школа спроводи формално образовање одраслих које омогућава стицање основног образовања.
Одрасли који стичу основно образовање а према програму образовању одраслих јесу лица која су
старија од 15 година.
Образовање одраслих остварује се на српском језику. Образовање одраслих остварује се путем
предавања /редовна настава и други примерен начин/, обука, курсева, семинара, радионица,
трибина, саветовања и других облика учења и образовања.
Образовање одраслих остварују:
1. Извођач програма-наставник
2. Стручни сарадници /андрагог/ако буде одобрен/, психолог и библиотекар/
3. Сарадници
4. Андрагошки и педагошки асистенти/ако буде одобрено од стране надлежних/
У Правилнику о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте
образовања наставника и андгошких асистената за остваривање наставног плана и програма
основног образовања одраслих /''Сл. гласник РС-просветни гласник'' број 13/2013/, прописана је
врста образовања наставника у основној школи који остварују Програм основног образовања
одраслих.
-Спровођење програма образовања одраслих, редослед наставе појединих предмета, модула или
предметних области, начин и облици проверавања знања, напредовање и друго прилагођава се
специфичностима, потребама и могућностима полазника и кандидата.
-Време организовања активности образовања одраслих у току и образовни рад у току дана и радне
недеље распоређују се на начин предвиђен актом организатора.
-Оцењивање за стицање основног образовања одраслих врши се у складу са прописима који уређују
те области образовања у скаду са законом о образовању одраслих.
-Полазник формалног образовања одраслих полаже испит на завршетку уписаног програма у складу
са законом.
-Основно образовање организује се по разредима од првог до осмог разреда и траје најмање три
године у складу са школским програмом.
Основно образовање одралих у школској 2014/15. години спроводи се по циклусима и то 1. 2. и 3.
циклус.
ПРВИ ЦИКЛУС
Завршетак првог циклуса одговара завршеном четвртом разреду основне школе.
ДРУГИ ЦИКЛУС
Годишњи програм рада
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Завршетак другог циклуса одговара завршеном петом и шестом разреду основне школе.
ТРЕЋИ ЦИКЛУС
Завршетак трећег циклуса одговара завршеном седмом и осмом разреду основне школe.
- Статус полазника одрасли стиче уписом у активност образовања одраслих. Статус полазника
престаје:
1. исписивањем,
2. искључењем из активности образовња одраслих због учињене повреде забрана прописаних
Закона,
3. напуштањем образовне активности и због неоправданог неиспуњавања обавеза утврђених за
одређене активности образовања одраслих.
-У образовању одраслих воде се следеће евиденције:
1. о полазницима /кандидатима/
2. о успеху полазника/кандидата
3. о испитима
4. о остваривању програма
5. о лицима радно ангажованим у образовању одраслих, све у складу са прописима којима се
уређује основно образовање сходно Закону о образовању одраслих.
-Од програма прописаних Законом о основном образовању и васпитању, образовање одраслих
подразумева поред осталог и реализацију следећих програма:
1. програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других
облика ризичног понашања
2. професионална оријентација
3. социјална заштита у школи
4. програм сарадње са локалном самоуправом
5. програм школске библиотеке

II Материјално-технички, просторни и кадровски
услови рада
Школски простор
Основна школа ''Иво Лола Рибар'', најмлађа основна школа у Руми, почела је свој рад школске
1957/58. године, као истурено одељење основне школе ''Змај Јова Јовановић'', а од школске
1957/58. године функционише као самостална. Смештена је на периферији града у предратној кући
породице Штајнер, тако да је годинама дограђивана и прилагођавана школским потребама, а и
Годишњи програм рада
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данас захтева даљу адаптацију и улагања. Данас се школска зграда састоји из два издвојена објекта
које чине: 13 учионица/седам кабинета/дигитални кабинет,
биологија,

музичко,

географија/,

фискултурна сала без адекватне

ТО,

физика-хемија,

историја,

монтесори учионица и учионица за дневни боравак /,

свлачионице,

зборница,

библиотека,

четири канцеларије,

кухиња, трпезарија, столарска радионица, котларница, 9 санитарних просторија и просторија за
помоћно-техничко особље.

Школа је гасификована.

Учионице су опремљене неопходним

намештајем .
Издвојена одељења, која су самостално функционисала од половине XVIII века, припојена
су румској школи 1963. године, и у њима се одвија настава од првог до четвртог разреда, a затим
ученици свакодневно путују у матичну школу у Руму,

организованим ђачким превозом који

финансирају општински органи управе. Од укупног броја ученика старијих разреда око половине
су путници.
Издвојено одељење у Добринцима ради у школској згради наменски изграђеној и отвореној 1983.
године.

Зграда је смештена у центру села које је 12 километара удаљено од Руме и

инфраструктурно добро повезано са околним местима.

Село броји око 2 500 становника.

У

школској згради се налазе четири учионице, специјализована компјутерска учионица, зборница,
кухиња, хол и санитарне просторије за децу и наставнике. Школа користи фискултурну салу у
власништву села која се налази тик поред школске зграде. Грејање је на гас. Школа има ограђено
двориште адекватне величине у ком се могу изводити активности везане за здравствено и физичко
васпитање.
Издвојено одељење у Краљевцима ради у школској згради смештеној у центру села, наменски
грађеној и отвореној 1987.

године.

Село је од Руме удаљено 6 километара,

добро је

инфраструктурно повезано са градом и околним местима, и броји око 1500 становника. Школска
зграда има две учионице, тако да се рад организује у две смене, кухињу, хол, учионицу за
предшколско одељење,

зборницу,

неадекватно искоришћен сутерен подложан адаптацији,

санитарне просторије за наставнике и ученике, а иза школске зграде је двориште. Школа нема
фискултурну салу. Грејање је на гас.
Уколико рекапитулирамо наведено, школа располаже следећим, већ описаним, просторним
капацитетима:
Објекат-просторије

Количина

1

Зграде

4 (Рума: 2, Краљевци: 1 и Добринци: 1)

2

Учионице

20 (Рума:13, Краљевци: 2 и Добринци: 4) од чега
је једна Монтесори учионица, а део зграде са
две учионице и санитарним чвором намењен
реализацији дневног боравка

3

Учионица-истор. музеј

1 (Рума)

4

Кабинети

7 (Рума: ТО, физика-хемија, музичко, биологија,
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дигитални кабинет, географија, Добринци:
информатика)
5

Фискултурна сала

1 (Рума)

6

Зборнице

3 (Рума, Краљевци и Добринци)

7

Канцеларије

4 (Рума: директор, психолог, секретар и
рачуноводство)

8

Кухиња

3 (Рума, Краљевци и Добринци)

9

Трпезарија

1 (Рума)

10 Радионица

1 (Рума)

11 Санитарне просторије

11 (Рума: 9, Краљевци: 1 и Добринци:1)

12 Котларница

1 (Рума)

13 Просторије помоћно-техничког 1 (Рума)
oсобља
14 Архива

1/Рума/

15 Библиотека

1/Рума/

Опремљеност наставно-техничким и другим средствима
Према проценама стручних органа школа није довољно опремљена наставно-техничким
средствима, а опремљеност се креће од 20% до 80% у зависности од предмета, што се може
видети и у доле наведеној табели, поред које је наведен и број важнијих наставно-техничких
средстава којима располажемо.
Наставна средства по

опремљено око

Важнија наставна средства и

предметима:

... %

помоћна техничка средства:

ком

Српски језик

60

Видеопројектор

6

Ликовна култура

30
Пројекциона платна

3

Компјутер

20

Лап топ

7

Дигитални кабинети у Руми

2

Физика

50

Хемија

50

Биологија

50

и Добринцима добијени на
коришћење
Математика

70

Т-образовање

20

Географија

80
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Телевизор

3

Касетофон са ЦД-ом

6
9

ПиД

20

Копир апарат

5

Историја

80

ЦД линија

1

Страни језик

30

Синтисајзери

2

Физичко васпитање

80

Клавир

1

Музичка култура

60

Хармоника

2

Информатика

70

Видео плејер

1

Напомињемо да је школска библиотека солидно опремљена литературом која далеко
превазилази ниво обавезне лектире иако се уочава недостатак нових издања. Школске библиотеке
постоје и у издвојеним одељењима, али су минимално опремљене и захтевају осавремењавање
фонда. Укупно библиотека располаже са 10. 264 књигe, од чега је у Краљевцима 1. 217, а у
Добринцима 735 књига. У румској школи фонд наставничке библиотеке износи 1.098, а ученичке
7. 214.

Кадровски услови рада

1

31, 6

2 + 2 библиотекар,
психолог, пед. и андр.
асистент

2

9

УКУПНО
ЗАПОСЛЕНИХ

ЗА ТЕХНИЧКЕ
И ПОСЛОВЕ
ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

ЗА ПРАВНЕ
АДМИНИСТРАТИВНЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

СТРУЧНИ
САРАДНИК

НАСТАВНИК

ОРГАНИЗАТОР
ПРАКТИЧНЕ
НАСТАВЕ

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

ДИРЕКТОР

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

48

Настава је стручно заступљена сем дела наставе у оквиру ООО где део наставника није
прошао предвиђене обуке јер нису биле организоване од стране надлежног министарства. Ове
школске године нестручно је заступљена настава немачког језика и део наставе математике.
Од укупног броја наставника 8 их свакодневно путује:
- 3 путује из Руме у Краљевце,
- 1 наставник разредне наставе путујe из Руме у Добринце,
- 1 наставник биологије путује из М. Радинаца у Руму,
- наставница информатике из Пећинаца,
- наставница математике из Новог Сада у Руму,
Годишњи програм рада
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- наставници енглеског путују у Краљевце и Добринце,
- наставница ТО путује из Платичева у Руму.

III Услови средине у којој школа ради
Карактеристике социјалне средине

Као фактор од значаја за увид у социјалне одреднице средине у којој школа ради наводимо следеће
податке:
Степен образовања родитеља:
Разред

Укупно
М

IVIII

Висока и виша

Без ОШ

216

68

43

4.4%

63%

20%

12.6%

22

205

67

39

6.6%

61.5%

20%

11.9%

37

421

135

82

5.5%

62.4%

20%

12.1%

333

Укупн
о

ОШ

15

342

О

Средња

675

Запосленост родитеља:

Разр
ед
IVIII

M

Укупно

Запослени у
друштв. или
прив.
предузећу

342

130

182

28

1

1

38%

53.2%

8.2%

0.3%

0.3%

178

91

53

2

9

53.4%

27.3%

16%

0.6%

2.7%

308

273

81

3

10

45.6%

40.4%

12%

0.5%

1.5%

333
O
Укуп
но

675

Незапослени Пољопривред
ници

Пензионери

Предузетници

Место становања ученика и ученици који путују :
Разред
I-VIII

Добринци

Краљевци

Мали Радинци

Рума

Укупно

114

61

1

169

345

Годишњи програм рада
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V-VIII
ученици који
свакодневно
путују у
школу

48

29

1

78

% путника IVIII

13.8%

8.3%

0.3%

22.4%

% путника
V-VIII

28.6%

17.2%

0.6%

46.4%

33%

17.5%

0.3%

% ученика
по месту
становања IVIII

49.5%

100%

Стамбени услови:
Разред
I-VIII
%

Укупно

Код своје
куће

Приватно

Привремени

Неусловни

345

299

15

14

17

100%

87%

4%

4%

5%

Место становања ученика
Највећи број ученика ромске националности станује у нехигијенском ромском насељу у нелегално
и привремено направљеним објектима од којих део није од чврстог материјала тако да наведени
проценат од 87% ученика који станују у породичним кућама треба умањити за наведени проценат.
Такође део ученика Рома са родитељима живи делимично номадским начином живота, те у току
године сезонски мењају места, понекад и државе боравишта.

Дефицијентност породица:
Живи са оба
родитеља

Живи код
старатеља

Живи само са
оцем

Живи само
са мајком

Разред

Укупно

I-VIII

345

276

9

17

43

100%

80%

3%

5%

12%

%

Као фактор од значаја за увид у одреднице социјалне средине наводимо да се на територији
коју'' покрива'' матична школа налази нехигијенско ромско насеље, а слична насеља са мањим
бројем становника налазе се и на територијама издвојених одељења, са драматичним социјалним
показатељима и незадовољавајућим бројем деце обухваћеним школовањем. У случају ромске
популације која чини око 23% ученика школе /79 ученика/ сусрећемо се са неадекватном
припремљеношћу за полазак у школу и са нередовним похађањем наставе. Велики проблем дуги
низ година био је неутврђени број деце која уопште нису обухваћена школовањем услед
Годишњи програм рада

12

непостојања евиденције ни код једног органа државне управе, који је током задњих година радом
педагошког асистента и психолога школе битно смањен.

Карактеристике културне средине
На територији дела града коју покрива ОШ "Иво Лола Рибар" не постоје посебно организоване
институције које се баве културним садржајима, али школа као градска има одличне могућности
сарадње са културним институцијама града (Градска библиотека, Културни центар, Градски музеј
и Музичка школа) и прати њихове програме у циљу обогаћивања културног живота ученика
позоришним представама, изложбама смотрама, филмским пројекцијама, књижевним вечерима и
др.
Поред тога школа остварује дугогодишњу сарадњу са тамбурашким оркестром ХКУД "Матија
Губец" у чијем подмлатку активно учествују и наши ученици, а већ традиционално интензивна је и
сарадња са Градском библиотеком будући да су наши ученици редовно ангажовани у
манифестацијама и програмима исте.
Еколошке карактеристике средине
Школа се налази у граду у коме послују лакши загађивачи животне средине (прехрамбена,
текстилна и кожарска индустрија) и смештена је ван индустријске зоне,

тако да је проценат

загађености ваздуха нешто нижи, нарочито после пуштања у рад обилазнице регионалног пута
чиме се саобраћај теретњака и дела путничких аутомобила у транзиту изместио са пута који
пролази поред саме школе. Околина школе је озелењена, а око 50% школског дворишта чине
зелене површине: школска башта са украсним биљем и растињем,
листопадног и четинарског дрвећа,

тако да је

ранијих

травњаци и разне врсте

година школа награђивана

као

најозелењенија у граду. Посебно додајемо да је безбедност деце везано за прилаз школској згради
повећана будући да је пут који је пролазио испред улаза затворен за саобраћај а адекватна је и
сарадња са одељењем саобраћајне полиције МУП Рума на повећању безбедности деце.

Примарни задаци усвојени на основу извештаја о раду школе
У циљу побољшања услова рада у школи током школске 2017/18.

године издвајамо

најважније планиране активности везане за материјалну основу рада:
 Постављање плочица на тераси и степеништу у школи у Руми,
 Кречење школе у Добринцима,
 Постављање ламината у четири учионице у Добринцима,
 Опремање учионице за будуће прваке (клупе, столице),
 Три климе са уградњом,
 Замена столарије (врата на учионицама 8 врата у Добринцима),
 Повећати број рачунара за 3,
Годишњи програм рада

13






Набавка дигиталних материјала за рад са ученицима са тешкоћама (ЦД-и, програми и сл. ),
Изградња рампе на малој згради и по потреби и за главну зграду за ученике који се крећу у
колицима,
Набавка литературе за наставни кадар,
Проширење и осавремењавање фонда школске библиотеке у складу са материјалним
могућностима,

Поред наведеног у наставку презентовања задатака везаних за планирање у 2017/18 години, а
везано за закључке из Извештаја о раду школе за 2016/17. г.

наведени су и задаци везани за

материјаlну основу који се тичу безбедности ученика.
Задаци везани за кадровске услове рада:


Стручно усавршавање

наставног

и руководећег особља

кроз одобрене програме

Министарства просвете Р. Србије, перманентно индивидуално стручно усавршавање као и
стручно усавршавање у оквиру школе
На основу анализе извештаја о раду школе и смерница извучених на овај начин
посебно истичемо и следеће задатке Годишњег плана рада за 2017/18. годину:
Планирање активности :
- Јаче повезивање тимова, посебно координатора тимова у функцији обезбеђивања развојног
плана и акционог плана реализације развојног плана као основе планирања осталих тимова и
већа
- У функцији олакшавања праћења реализације развојног плана нужно је направити писмену
форми извештаја коју би Развојни тим доставио стручним већима и релевантним тимовима
и која би се тромесечно ажирирала у функцији праћења реализације
- Наставак рада кроз подтимове формиране током израде Акционог плана, а у функцији
олакшавања праћења и евалуације
Развијање инклузивне културе, вредности и праксе у школи:
- Интензивније укључење родитеља (организовати радионице за родитеље, посета родитељима,
израда пропагадног-рекламног материјала, и др.);
- Побољшати – унапредити међусобно повезивање ученика одељења – разреда у оквиру инклузивне
праксе;
- Повећати учешће ученика који имају потребу за додатном подршком у ваннаставним (спортским,
културним, ликовним, техничким) активностима школе где би њихове способности дошле до
изражаја;
- Појачати праћење комуникације ученика у инклузији као и њихове активности у школи и ван
школе;
- Јачање сарадње са локалним НВО чији је рад везан за особе са тешкоћама и социјалне угрожене
групе;
- Развијати инклузивну културу и вредности на ЧОС-у, родитељским састанцима, током школских
манифестација (Дечија недеља, такмичења, прославе,...);
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-Појачати кроз Ученички парламент инклузију и укључивање деце са тешкоћама у развоју;
-Појачати подршку наставницима разредне и предметне наставе везано за рад са ученицима са
тешкоћама /олигофренолошка подршка /;
- Остварити бољу сарадњу са Општинским структурама ради набавке адекватног дидактичког
материјала и побољшања услова рада у школи;
- Обезбедити стручно усавршавање запослених, а и родитеља везано за инклузивно образовање;
-Ефикаснији рад координатора тимова за додатну подршку /ОС/ у функцији решавања проблема и
кашњења у раду тимова за додатну подршку, израду планова и извештаја. Велик проблем је и
недолазак ученика који раде по ИОП-у што отежава континуирани рад;
-На веб сајту нагласити инклузивне активности.
Тимски рад:
-Побољшати комуникацију међу члановима тима и свест о одговорности чланова за рад
тимова./ Редовнијим састајањем уз обавезно присуство свих чланова (заказивати састанке и
истакнути на огласној табли);
- Испланирати и најавити раније материјалне потребе тимова (копирање,...задужити члана
тима);
-Поново едуковати запослене о потребама тимског рада и повезивања рада тимова кроз
руковођену координацију ради успешнијег пословања школе ( шта нам треба од којег тима да би
ишли даље).
Вођење евиденције:
- Редовније и детаљније уношење свих облика ваннаставних активности активности у
педагошку документацију и друге облике праћења рада школе /Веб сајт, Летопис, записници
стр. већа и тимова и др./;
- Квалитетнија педагошка документација везана за формативно оцењивање;
- Систематско вођење евиденције везано за појаве насиља, злостављања и занемаривања у
складу са договорима;
- Јасније и боље бележење и документовање активности у кроскурикуларној примени
/Професионална оријентација/;
- Детаљнија евиденција о припрема ученика за такмичење, укључивању ученика у непосредно
друштвено окружење, реализованим културним активностима у школи и посетама
институцијама културе (дневник рада, старешине);
-евиденција сарадње школе са здравственом службом и акција помоћ ученицима (дневник рада).
Стручно усавршавање:
-Прецизно и јасно планирање активности које предузима установа у оквиру својих развојних
активности од стране стручних већа, тимова, одбора и комисија и презентација испланираног на
последњој седници Наставничког већа у августу месецу
-Разјашњавање нејасноћа везаних за примену Правилника о стручном усавршавању са правном
службом (школа, министарство) - стручно усавршавање запослених на одређено време и
запослених без лиценце);
-Разматрање могућности за набавку стручних часописа поред „Просветног прегледа“;
-Повезивање са другим школама везано за реализацију „интерних“ облика стручних
усавршавања;
- Налажење начина и материјалних средстава за реализацију акредитованих обука / најмање 2
акредитоване обуке на нивоу школе у складу са Развојним планом/;
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- Реалније планирање акредитованих обука;
- Додатна разрада интерног документа о вредновању стручног усавршавања.
-Додатно разјашњавање нејасноћа за израду портфолија и тумачење и разумевање правилника;
- Јаче повезивање на нивоу града и општине у циљу реализације акредитованих програма;
- Са директорком школе нужно је разрадити издавање потврда учесницима за различите облике
„интерног стручног усавршавања“.
-Разјаснити са члановима колектива начине евидентирања и достављања података о стручном
усавршавању за извештаје – број сати у разним школама, раздвојити обуке и скупове и сл.;
- Тим процењује да је потребно додатно појашњавање и мотивисање колега у овој области, што
треба имати у виду у планирању активности за следећу школску годину.
Безбедност и заштита ученика:
Појачавање превенције и едукативног рада са родитељима (организовање радионица за
родитеље ученика 1. и 5. разреда), као и упознавање родитеља ученика 1. разреда са
Протоколом;
- Појачавање рада са колегама у оквиру стручног усавршавања (радионице на тему
педагошких ситуација у случајевима појаве насиља и дигиталног насиља)
- Поновно упознавање са Протоколом;
- Истицање неопходности евидентирања и документовања појаве насиља у школи, од стране
ОС, наставника и учитеља;
- Дефинисање превентивних и оперативних активности везаних за заштиту у области ИКТ-а;
- Реализовање одобрених обука из области заштите од насиља;
- Да се сваког 3. у месецу захтева присуство школског полицајца, који би својим присуством
појачао укупну безбедност у школи;
-

-Реновирати у складу са могућностима степенице у главној згради јер су веома исхабане те нису
безбедне за ученике;
-Реновирати фасаду која отпада и може да угрози безбедност ученика;
-Организовати правовремено кошење дворишта како се не би скупљали гмизавци и крпељи;
-Прегледати и поправити клупе и столове који су исхабани;
-У сваки ходник и кабинет поставити кодекс понашања ученика, те им на тај начин скренути
пажњу и на њихову безбедност;
-Појачати сарању ОС и тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања као и
у вези евалуације реализације садржаја из ове области на ЧОС-овима.
Здравствена заштита и васпитање ученика:
- прецизније вођење евиденције конкретних активности;
- сарадња са другим већима и тимовима у вези здравственог стања ученика;
- побољшати услове рада у учионицама и објектима школе;
- подићи ниво културе деце при одлагања смећа у школи и на дворишту уопште, кроз већу
контролу свих запослених, усмерених на хигијену.
Ученичке организације:
-

Подстицање самосталности и иницијативе ученика
парламента;
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-

Квалитетнији рад Ђачке задруге и наставак са добрим вишедеценијским
активностима у функцији подстицања ученика и промоције школе.

такмичарским

Настава и ваннаставне активности:
- Примена рачунарске технологије у целокупан наставни и ваннаставни процес кроз прописану
и стручну употребу дигиталног кабинета у свим активностима школског живота уз подизање
квалитета хардверске и софтверске базе и оперативности кабинета. Предуслов – техничко
санирање софтвера и хардвера кабинета.
- Настављање јачања сарадње међу стручним активима у циљу решавања проблема ангажовања
и оптерећења ученика у ваннаставним активностима, успостављања корелације и решавања
проблема термина. Реализатори додатне наставе и секцијских активности се слажу у
констатацији да је интересовање ученика за ове видове активности адекватно, али да је
непремостив проблем организација рада тј. слободни термини и могућности уклапања
ученика путника услед промене смена, организације превоза и оптерећености фонда
обавезне и изборне наставе.
-Пратити и вредновати наставни процес и евалуацију што јаче ставити у функцију унапређења
процеса у сарадњи са наставницима
-Усклађивање количине, врсте и намене наставих средстава са потребама савремене наставе
-Више пажње посветити разлозима и узроцима смањења броја ученика и пронаћи адекватне
мере како би се такво стање зауставило или поправило/истицање предности школе,
маркетиншка и социјална промоција вредности школе, активности усмерене на контактирање
родитеља будућих првака и првака /.
-Израдити план превенције осипања ученика током школовања
-Колико је могуће у датим условима појачати ефикасност исплате путних трошкова
полазницима ООО у циљу редовнијег похађања
- покренути и наставити мере и поступке како би се присутност ученика на часовима повећала и
покушати решити ситуацију везану за ученике за које је место боравка тренутно непознато
усред номадског начина живота, а који су у складу са законским решењима.
-предузимање активности на смањењу броја изостанака ученика из социјално угрожених група
/ромска популација/ јачањем
сарадње са родитељима, јачим ангажовањем педагошке
асистенткиње и повезивањем са организацијама на које је усмерена ромска популација/
- појачати рад са родитељима, Центром за социјални рад с обзиром да су већина неоцењених
ученика и ученика који имају велики број изостанака корисници материјалне помоћи, као и са
Просветним инспектором.
- решити потешкоће у реализацији „промотивних“ часова предметне часова код ученика 4.
Разреда - мотивација наставника, боља организација планирања са учитељима и превоз.
-

комбиновање предмета при реализацији угледних часова и других наставних предмета (идеја
да буду реализовани у рачунарској учионици)
радити на експерименталном облику рада у настави, као и истраживачком раду
праћење кореалције успеха на завршном испиту по нивоима стандарда и закључних оцена
по предметима
повећати број ваннаставних активности - чиме би се омогућило сваком ученику да испуни
своја интересовања, потребе и да буде успешан
учинити „јавним“/путем паноа, постера, презентација, излета и боравка у природи/
/промовисање здравог стила живота, безбедности у свим видовима и негативног става према
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-

насиљу
Наставак програма ПО/модификован број радионица кроз кроскурикуларни облик
имплементације уз поновно прецизирање и разјашњавање планирања у оперативним и
глобалним плановима као и вођења евиденције на седници ОВ 7. и 8. разреда у септембру.
- остаје препорука тима за наредно планирање да чланови тима део ПО радионица реализују
као угледне часове уз адекватна повезивања са предметним садржајима, те да се овај модел
реализације предложи и осталим колегама у функцији промоције ПО садржаја.

- праћење напретка ученика по нивоима у оквиру стандарда преко иницијалних и завршних
тестова – задужена стручна већа и наставници

Остале активности:
- осмислити брошуру/школски лист;
- наставак сарадње са локалном средином усмерен даљем побољшању материјалне основе рада
школе, побољшања естетског изгледа и промоције школе као и остваривање потреба локалне
заједнице у складу са могућностима школе;
- израда основних обележја школе која недостају /лична карта истакнута на видним местима о
запосленима, службама и просторном распореду/;
- Мотивисати родитеље за учешће у оквиру Отворених врата школе;

- Осавремењивање фонда школске библиотеке;
- Истаћи мисију, визију школе и акт о правилима понашања примерен узрасту и разумевању
ученика на видном месту;
- Видно истакнути чланове тима за превенцију насиља, тима за инклузију и стручног тима за
развојно планирање;
- Улазни хол презентује различитости појединца и група и у школи.

IV

OРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

Бројно стање ученика по одељењима и разредима

Разред - одељење

Број ученика

Разред - одељење

Број ученика

I-1

20 /+2/

V-1

23

I-2

7

V-2

22

I-3

18

УКУПНО:

45 /+2/

УКУПНО:

45

II-1

21 /+4/

VI-1

16

II-2

12 /+2/

VI-2

16 /+4/
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II-3

19

УКУПНО:

52 /+6/

УКУПНО:

32 /+4/

III-1

20 /+2/

VII-1

19 /+2/

III-2

7

VII-2

17 /+4/

III-3

18

VII-3

18 /+6/

54 /+12/

УКУПНО:

45 /+2/

IV-1

21

УКУПНО:

IV-2

5

VIII-1

19

IV-3

12

VIII-2

15

УКУПНО:

38

УКУПНО:

34

УКУПНО (I-IV):

УКУПНО (V-VIII):

180 /+10/

165 /+16/

УКУПНО (V-VIII):

165 /+16/

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛИ:

345 /+26/

У ЗАГРАДИ ЈЕ ПРИКАЗАН ДОДАТНИ БРОЈ УЧЕНИКА НА ОСНОВУ РАДА ПО
ИОП-ИМА.
Услед мањег броја ученика у Краљевцима, ове године други
издвојеног одељења радиће у комбинацији.

и разред разред овог

Структура одељења

Разред

Одељење

Рума

Краљевци

Добринци

I

3

1

1

1

II

2

1

/

1

III

3

1

1

1

IV

2

1

/

1

Годишњи програм рада
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Комб. одељење 2
и 4 разреда

/

/

1

/

УКУПНО:

11

4

3

4

V

2

2

VI

2

2

VII

3

3

VIII

2

2

УКУПНО:

9

9

УКУПНО (I-VIII):

20

13

3

4

СВЕГА:

20

13

3

4

Настава у одељењима у Руми одвијаће се у преподневној и поподневној смени по циклусима, а
смене се мењати на недељном нивоу. У Добринцима наставе ће се изводити за четири одељења у
преподневној смени, док ће се у Краљевцима настава одвијати у две смене са променама будући да
је зграда са таквом наменом и грађена.

Ритам радног дана и распоред часова
Радне активности у преподневној смени- 2. циклус
активност

од

до

Први час

8. 00

8. 45

одмор
Други час

15 мин
9. 00

9. 45

одмор
Трећи час

5 мин
9. 50

10. 35

одмор
Четврти час

15 мин
10. 50

11. 35

одмор
Пети час

5 мин
11. 40

12. 25

одмор
Шести час

5 мин
12. 30

13. 15

одмор
Седми час

5. мин
13. 20
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Радне активности у преподневној смени- 1. циклус
активност

од

до

Први час

8. 00

8. 45

одмор
Други час

15 мин
9. 00

9. 45

одмор
Трећи час

15 мин
10. 00

10. 45

одмор
Четврти час

5 мин
10. 50

11. 35

одмор
Пети час

5 мин
11. 40

12. 25

одмор
Шести час

5 мин
12. 30

13. 15

Радне активности у поподневној смени –први циклус
активност

од

до

Први час

13. 30

14. 15

одмор
Други час

5 мин
14. 20

15. 05

одмор
Трећи час

15 мин
15. 20

16. 05

одмор
Четврти час

5 мин
16. 10

16. 55

одмор
Пети час

5 мин
17. 00

17. 45

одмор
Шести час

5 мин
17. 50

18. 30

Радне активности у поподневној смени –други циклус
Годишњи програм рада
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активност

од

до

Први час

13. 00

13. 45

одмор
Други час

10 мин
13. 55

14. 40

одмор
Трећи час

5 мин
14. 45

15. 30

одмор
Четврти час

15 мин
15. 45

16. 30

одмор
Пети час

5 мин
16. 35

17. 20

одмор
Шести час

5 мин
17. 25

18. 10

Секције, изборна, додатна и припремна настава за полагање завршног испита

ће се

одржавати послеподне за ученике другог циклуса када су у преподневној смени, а преподне
када су у поподневној смени у складу са плановима наставника. Део изборних предмета
реализоваће се кроз блок наставу када су ученици другог циклуса у преподневној смени, а не
реализује се када су у поподневној смени.
Распоред часова доноси се до првог септембра и саставни је део Годишњег плана рада, усваја
се са Годишњим планом рада и налази се видно истакнут у зборници.

Школски календар
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Годишњи програм рада
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У наставку текста осврћемо се на, за реализацију наставне и школске године, најважније
ставке које проистичу из Правилника о календару образовно-васпитног рада за основне школе са
седиштем на територији АП Војводине за школску 2017/2018. годину:
Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у петак, 22. децембра
2017. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан.
Друго полугодиште почиње у среду, 10. јануара 2018. године и завршава се:
- у уторак 12. јуна 2018. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних дана,
- у уторак, 29. маја 2018. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних
недеља, односно 180 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне недеље, односно
170 наставних дана.
Први квартал има 41, други 40, трећи 46 наставних дана.
Четврти квартал има 53 наставна дана за ученике од првог до седмог разреда, а 43 наставна дана за ученике
осмог разреда.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у понедељак, 25. децембра 2017. године, а завршава се у уторак, 09. јануара 2018.
године.
Пролећни распуст почиње у петак, 30. марта 2018. године, а завршава се у понедељак, 09. априла 2018.
године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среда, 13. јуна 2018, а завршава се у петак,
31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а
завршава се у петак, 31. августа 2018. године.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 13. априла 2018. године и у суботу, 14.
априла 2018. године, а завршни испит у понедељак 18. јуна 2018. године, уторак, 19. јуна 2018. године и
среду, 20. јуна 2018. године.

Наставне и радне суботе и измене у распореду часова у наставним данима:
У суботу, 05. маја 2018. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.

Класификациони периоди
Током наставне године одвојена су, у складу са Календаром поред полугодишта и краја наставне
године још два класификациона периода - Iквартал и III квартал /будући да је у складу са
календаром школска година подељена на четири квартала:први квартал има 41, други 40, трећи 46
наставних дана. Четврти квартал има 53 наставна дана за ученике од првог до седмог разреда, а 43 наставна
дана за ученике осмог разреда.

Рекапитулација успеха и владања ученика, броја изостанака и изречених васпитно–
дисциплинских мера на кварталима обавиће се на седницама одељенских већа
- за први квартал – 30, 31. октобар
Годишњи програм рада
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- за трећи квартал – 20, 21. март
Родитељи или старатељи ученика ће од стране одељенских старешина бити обавештени о
постигнутом успеху у учењу и владању, као и о броју изостанака са наставе и изреченим васпитно
– дисциплинским мерама у року од осам дана од завршетка првог и трећег квартала, а у складу са
правилником.
Саопштавање успеха и подела ђачких књижица на крају I полугодишта обавиће се 22. децембра
2017. године.
Свечана подела ђачких књижица ученицима од I-VII разреда обавиће се 28.јуна 2018.г
Празници
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу односно не раде на празнике
предвиђене календаром.
У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом и правилником о
календару образовно-васпитног рада за основне школе на територији АП Војводине. Припадници
националних мањина празнују Календаром одређене националне празнике националних мањина.
-У школи се празнују Свети Сава, 27. јануара 2018. године.
-8. новембар 2017. године, обележава се као Дан просветних радника.
-Дан школе се обележава у петак , 20. априла 2018. године. Дан школе је и наставни дан.

Eкскурзије и настава у природи

Школске екскурзије реализоваће се у данима викенда.
Једнодневна екскурзија за ученике млађих разреда организоваће се у мају 2018.године/предвиђена
субота 12. мај 2018.године./
Екскурзије за ученике старијих разреда једнодневна за пети организоваће се у мају
2018.године/предвиђена субота 12.мај/ и дводневна за шести ,седми и осми разред организоваће се у
октобру / предвиђени петак и субота. 20.и 21. октобар 2017.године/
Настава у природи реализује се за ученике првог циклуса у месецу мају 2018.године /предвиђено од 12.маја19.маја / у складу са интересовањем родитеља.

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 2017/2018
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Разред

Време
извођења

Трајање

Путни
правац

-прикупљање и
коришћење плодова
и предмета из
природе као
најубедљивијих
очигледних
средстава;

мај 2018.

III

7 дана

ТАРА

I
II

Циљеви и задаци

-подстицати
развијање
самосталности код
ученика
--омогућити
непосредно
посматрање
природних појава,
флоре и
фауне,делатности
људи и изглед
насеља

IV

Садржаји
(важнији објекти)
-шетња кроз шуму
и уређене
шеталишне стазе
-упознавање флоре
и фауне планине
-спортскорекреативни
терени
-обилазак
излетишта и
видиковца Предов
крст

Евалуација

-разговор о
утисцима

-праћење
ученичких
реакција

-радови ученика
(описи и слободни
састави)

-обилазак
манастир

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА - ПРВИ ЦИКЛУС
Разред

Време
извођења

Трајање

I

мај
2018.

III
IV

Циљеви и задаци

Рума –
Ср.КаменицаПетроварадинСремски
КарловциСтражилово

-обилазак и посета
родне кућа Јована
Јовановића Змаја

Садржаји
(важнији објекти)

Рума-СуботицаПалићко јез.Зобнатица

Петроварадин

-обилазак
Петроварадинске
тврђаве, шетња;

Сремски Карловци
(обилазак културног
и духовног центра)

-разгледање: обилазак
Саборне цркве;

Посета гробу Бранка
Радичевића

-посета зоо врта

-праћење
ученичких
реакција

-разговор о
утисцима

-обилазак центра града
-обилазак и шетња
језером

Евалуација

Змајев музеј

-Стражилово, посета
гробу Бранка
Радичевића

ЈЕДНОДНЕВНА

II

Путни правац

Суботица

-радови
ученика
(описивање
доживљаја)

-Палић
-Зобнатица

-обилазак ергеле

Годишњи програм рада
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ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА
ДРУГИ ЦИКЛУС

V

Време
извођења

мај 2018.

Трајање

ЈЕДНОДНЕВНА

Разред

Путни правац

Рума –Топола
(Опленац )пећина
РисовчаАранђеловацРума

Циљеви и
задаци

-упознавање
културно
историјског
наслеђа
-развијање
интересовања за
природу
-развијање
естетских
опажања и
осећања
-проширивање
знања

Садржаји
(важнији
објекти)

-Посета Орашцу, обилазак
Карађорђевог
конака и
Маузолеја
династије
Карађорђевић на
Опленцу,
-обилазак пећине
Рисоваче,
-Посета
Буковичкој бањи

Евалуација

-праћење
ученичких
реакција
-разговор о
утисцима
-радови ученика
(описивање
доживљаја)

-изграђивање
еколошких
навика

VI

VIII

2017.

ДВОДНЕВНА

VII

октобар

Рума –Топола
(Опленац )пећина
РисовчаАранђеловацКраљевоЖича- Врњачка
бањаЉубостиња

-упознавање
природних
лепота и
културног и
духовног наслеђа
-изграђивање
еколошких
навика
-развијање
естетских
опажања и
осећања
-схватање
значаја здравља
и здравих
стилова живота
-проширивање
знања
-подстицање
испољавања
позитивних
есмоционалних
доживљаја

-Обилазак
Карађорђевог
конака и
Маузолеја
династије
Карађорђевић на
Опленцу,
-обилазак пећине
Рисоваче,
-Посета
Буковичкој бањи

-праћење
ученичких
реакција

-разговор о
утисцима
-радови ученика
(описивање
доживљаја)

-краће разгледање
Краљева
-посета
манастирима
Жича и
Љубостиња
-обилазак
Врњачке бање

Годишњи фонд редовне, изборне и факултативне наставе по разредима и
предметима
Годишњи програм рада
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Назив предмета

Разред
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Српски језик

180

180

180

180

180

144

144

136

Страни језик-енглески

72

72

72

72

72

72

72

68

Математика

180

180

180

180

144

144

144

136

Свет око нас

72

72
72

72

Природа и друштва
Ликовна култура

36

72

72

72

72

36

36

34

Музичка култура

36

36

36

36

72

36

36

34

Физичко васпитање/Физичко и

108

108

108

108

72 +

72

72

68

здравствено васпитање -5
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разред/ +обавезне физичке
активности /
Историја

36

72

72

68

Географија

36

72

72

68

72

72

68

72

68

Физика
Хемија
Биологија

72

72

72

68

Техничко и информатичко

72

72

72

68

36

36

36

34

72

72

72

68

36

36

34

36

36

34

36

36

34

36

34

образовање/Техника и
технологија -5 разред
Информатика и рачунарство

36

Обавезни изборни наставни предмети
Верска настава/Грађанско

36

36

36

36

васпитање
Страни језик-немачки
Физичко васпитање-изабрани
спорт
Изборни наставни предмети
Информатика и рачунарство
Од играчке до рачунара

36

36

36

36

Хор и оркестар
Чувари природе
Цртање, сликање и вајање
Годишњи програм рада

36

36

36

36

36
36

28

Домаћинство
Народна традиција

36

36

36

36

Час одељенског старешине

36

36

36

36

Настава у природи

7

7

7

7

до

до

до

до

10

10

10

10

36

34

Остали облици васп. обр. Рада
36

36

36

34

36

34

дана дана дана дана
Допунска настава

год.

год

год

год

36

36

36

36

36

36

36

36

36-72 36-72 34-68

Додатна настава
Слободне наставне активности -

36

5 разред :
Клуб техничара
Чувари природе
Цртање ,сликање ,вајање
Друштвене, хуманитарне,

36-

36-

36-

36-

техничке, спортске и културне

72

72

72

72

1

1

1

1дан 1-2

дан

дан

дан

828-

864-

864-

864-

1100- 1080- 1152- 1122-

918

954

954

954

1208

36

36-72 36-72 34-68

активности/Ваннаставне
активности –пети разред
Екскурзије
УКУПНО

дана

1-2

1-2

1-2

дана

данa

данa

1206

1224

1224

Недељни фонд по предметима и разредима /типична одељења/
Назив предмета

Разред
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Српски језик

5

5

5

5

5

4

4

4

Страни језик-енглески

2

2

2

2

2

2

2

2

Математика

5

5

5

5

4

4

4

4

Свет око нас

2

2

језик

Годишњи програм рада
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Природа и друштво

2

2

Ликовна култура

1

2

2

2

2

1

1

1

Музичка култура

1

1

1

1

2

1

1

1

Физичко васпитање /

3

3

3

3

2+1,5обавезне 2

2

2

Физичко и здравствено

физичке

васпитање васпитање

активности
/14 часова
годшње у
блоковима /

Историја

1

2

2

2

Географија

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Физика
Билогија

2

Хемија
Техничко и информатичко

2

образовање /Техника и
технолологија -5 разред
Информатика и

1

рачунарство
Укупно

19

20

20

20

24/25.5 /

24

26

26

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

3

4

4

4

1

1

1

1

Од играчке до рачунара

1

1

1

1

Хор и оркестар

1

1

1

1

1

1
1

1

Обавезни изборни наставни предмети
Верска настава /Грађанско

1

1

васпитање
Страни језик-немачки
Физичко васпитањеизабрани спорт
Укупно

1

1

1

1

Изборни наставни предмети
Информатика и
рачунарство

Цртање, сликање, вајање

1

1

1

1

1

Чувари природе
Домаћинство
Годишњи програм рада

1

1

1

1
30

Народна традиција
Укупно

1

1

1

1

21

22

22

22

27/28.5/

1

2

29

31

29

Укупно обавезна и изборна
настава

Остали облици васп. Обр. Рада
Час одељенског старешине

1

1

1

1

1

1

1

Допунска настава

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1-2

1-2

1-2

1-2

1

1-2

1-2

1-2

0.

0.

0. 5-

5-1

5-1

1

Додатни рад
Друштвене, техничке,

1-2

1-2

1-2

спортске, хуманитарне и
културне
активности/Ваннаставне
активности -5 разред
Слободне наставне

1

активности -5 разред
Екскурзије
УКУПНО

0.

0.

0.

0.

0. 5-1

5

5

5

5

23-

24-

24-

24-

29/30.5/--

30-

32-

32-

25.

26.

26.

26.

33.5/35/

33.

35.

35.

5

5

5

5

5

5

5

Списак наставног, ненаставног особља, руководећих органа и стручних
сарадника
Подела обавезних и изборних наставних предмета
Р.бр
.

Презиме и име запосленог

1.

Комленац Гордана- српски језик

2.

Васиљевић Живомир-физика

3.

Чолић Милена- биологија

4.

Јуришић Весна- српски језик

5.

Јовановић Ружица

Годишњи програм рада

ОДЕЉЕЊЕ И РАЗРЕД
5-1, 6-1, 7-1, 7-2
Разредни старешина 7-1
6-1, 6-2,7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2
5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2
+ 2 часа грађанско васп. 6 и 7 разреди
Разредни старешина 6-2
5-2, 6-2, 7-3, 8-1, 8-2
Разредни старешина 8-1
5-1, 5-2- физичко и здравствено васпитање
6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2-физичко
васпитање

Бр.часова
(%)
17 ( 100%)
14 ( 70%)
90 ( 90%)
2 ( 10%)
21 ( 100%)
4 ( 20%)
14 ( 70%)
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6.
7.

Брацановић Љиљана-ликовна култура
Ступар Зоран-историја (замена)

8.

Пауновић Слађана

9.

Вујанић Бранка- хемија

10.

Јелић Даринка- музичка култура

11.

Топаловић Анита

12.
13.

Милутиновић Олгица- енглески језик
(породиљско)
Ивана Јовановић-замена
Манчић Ивана- енглески језик

14.

Лазаревић Наташа

15.

Стојић Тамара- немачки језик

16.

Шијачки Немања- математика

17.

Обрадовић Гордана- географија

18.

Кваић Мирјана- учитељица, ОО

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Дугоњић Биљана- учитељица (боловање)
Зец Марина-замена
Јевтић Душан- учитељ
Јовичић Живана- учитељица
Плавшић Драгана- учитељица
Гојевић Снежана- учитељица
Марковић Милорад- учитељ
Бирач Нада- учитељица

26.

Јакић Светлана- учитељица

27.
28.
29.

Дороњски Љиљана- учитељица
Живковић Маја- учитељица
Куриџа Верица- учитељица

30.

Антонић Бојана- математика

19.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
42.
43.
44.
45.

Ступар Ивана- енглески језик (породиљско)
Најић Анђелка-замена
Петровић Татјана- дефектолог
Којић Светлана
Марковић Данило- биологија, примењене
науке ОО
Малић Бранка- српски језик ОО
Јовић Јован- математика ОО
Бранковић Сузана- географија ОО
Лилић Јелена- историја, предузетништво ОО
Радаковић Јована- хемија ОО
Јерковић Жељко- физика ОО
Хавлек Биљана- психолог
Јовановић Љубица- педагошки асистент
Комленац Милош- андрагошки асистент
Комадиновић Лазар- вероучитељ, православни

46.
47.

Писместровић Анитавероучитељица,католички
Јездић Марина- библиотекарка

Годишњи програм рада

8-1, 8-2-изабрани спорт
Разредни старешина 8-2
5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2
5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2
5-1, 5-2-техника и технологија
6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2-ТИО
Разредни старешина 5-2
7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2
Разредни старешина 7-2
5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2-музичка
култура
+ 4 часа хор и оркестар
+ 2 часа грађанско васп. 5 и 8 разреди
5-1, 5-2-информатика и рачунарство
6 р-1 гр, 7 раз-1 гр, 8 раз-1 гр ( 4 часа информатика
2/4-2-Краљевци,
1-3, 2-3, 3-3, 4-3-Добринци
5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2
5-1, 5-2-обавезне физичке активности
6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3-изабрани спорт
5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2
5-1, 5-2, 7-1, 7-3
Разредни старешина 5-1
5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2
Разредни старешина 7-3
1-1, 1-2 ФООО ( српски, математика)
Разредни старешина 1-1

2 ( 10%)
10+1 ( 50 %)
16 ( 80%)
4 ( 20 %)
14 ( 70%)
10 ( 50%)
11 ( 55%)
4 ( 20%)
2 ( 10%)
2 ( 10%)
3 ( 15%)

10 ( 50%)
18 ( 100%)
2 ( 10%)
5 ( 25%)
18 ( 100%)
16 ( 90%)
16 ( 80%)
20 (56+56%)

1-1-разредни старешина

100%

4-3 Добринци-разредни старешина
2-3 Добринци-разредни старешина
3-2 Краљевци-разредни старешина
4-1 Рума-разредни старешина
2-1 Рума -азредни старешина
3-1 Рума-разредни старешина
2/ 4-2 Краљевци –разредни старешина,
комбинација
1-2 Краљевци –разредни старешина
1-3 Добринци –разредни старешина
3-3 Добринци-разредни старешина
6-1, 6-2, 7-2, 8-1, 8-2
Разредни старешина 6-1

100%
100%
100%
100%
100%
100%

1-1, 2-1, 3-1, 4-1-Рума, 1-2, 3-2-Краљевци
3 кућне настве
Енглески језик ФООО, разредни ст.1-2
разредни ст 3-1 ОО
разредни ст 2-1 ОО
разредни ст 2-2 ОО
разредни ст. 3-2 ОО
3-1, 3-2
2-1, 2-2, 3-1, 3-2

1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2/4-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3,
4-1, 4-3, 5-1,2-1 гр, 6-1,2-1 гр, 7-1,2-1 гр,
7-3, 8-1,2-1 гр
1-4 (комбинација)-1 гр

100%
100%
100%
100%
20 ( 100%)
12 ( 60%)
90%
51%
32,8%
78,6%
78,6%
18,8%
33%
18,8%
18,8%
100 %
100%
100%
16 ( 80%)

1 ( 5%)
100%
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48.

Малетић Марина- историја ( породиљско)

49.

Црномарковић Александра-одговорно
живљење
Вујаковић Марина-дигитална писменост,
основне животне вештине

50.

-

-

2-1, 2-2, 3-1, 3-2

33%

1-1, 1-2

45,9%

Ненаставно особље:

1. Директор школе-Нада Петровић 100%
2. Секретар школе-Биљана Милошевић 100%
3. Координатор финасијско-административних послова-Снежана Јуришић 100%
4. Административно-финансијски радник 50%
5. Психолог школе - Биљана Хавлек 100%
6. Библиотекар школе- Марина Јездић 100%
7. Педагошки асистент- Љубица Јовановић 100%
8. Андрагошки асистент- Милош Комленац 100%
9. Домар- Мирослав Жилић 100%
10. Ложач- Бранислав Родић 100%
11. Сервирка- Јелица Јововић 100%
Спремачице:
12. Елица Милеуснић 100%
13. Мара Родић 100%
14. Слободанка Батало 100%
15. Катарина Добросављевић 100%
16. Биљана Јевтић 100%
17. Босиљка Спасојевић 100%

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У 2017/18. години налази се у прилогу Годишњег плана рада

Одељенске старешине
Одељенска старешинства у разредној настави регулисана су поделом одељења на наставнике
и професоре разредне наставе која се може видети у претходној табели.
У разредној настави наставници и професори разредне наставе су одељенске старешине у
одељењима у којима изводе наставу.
Одељенска старешинства у предметној настави:

Годишњи програм рада
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Одељење

Презиме и име одељенског старешине

5-1

Немања Шијачки

5-2

Слађана Пауновић

6-1

Бојана Антонић

6-2

Милена Чолић

7-1

Гордана Комленац

7-2

Бранка Вујанић

7-3

Гордана Обрадовић

8-1

Весна Јуришић

8-2

Ружица Јовановић

Руководиоци стручних већа

Назив већа

Име и презиме руководиоца

Стручно веће природне групе предмета

Бојана Антонић

Стручно веће друштвене групе предмета

Весна Јуришић

Стручно веће наставне групе вештина

Љиља Брацановић

Стручно веће разредне наставе

Снежана Гојевић

Стручно веће ООО

Бранка Малић

Сталне одбори и тимови и већа
Назив комисије/тима и чланство
Тим за естетски изглед школе
1. Љиљана Дороњски
2. Љ. Брацановић
3. Нада Бирач/координатор/
4. Живана Јовичић
5. Даринка Јелић
6. Маја Живковић
Стручни одбор за здравствено васпитање
1. Љиљана Дороњски
Годишњи програм рада
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2. Снежана Гојевић
3. Ружица Јовановић /координатор/
4. Владимир Аднађевић -лекар
5. Ката Милановић
6. Милена Чолић
7. Ракић Милица –ученица
Тим за културну , јавну делатност и маркетинг школе
1. Љ. Брацановић
2. Марина Јездић
3. Весна Јуришић
4. Гордана Комленац-координатор
5. Даринка Јелић
6. Мира Кваић
7. Биљана Дугоњић
8. Светлана Којић
9. Тамара Стојић
10. Светлана Јакић
Тим за безбедност ученика
1. Слађана Пауновић
2. Нада Бирач
3. Живомир Васиљевић
4. Бранислав Родић
5. Мирослав Жилић
6. Верица Куриџа /координатор/
7. Нада Петровић
Стручни тим за израду предлога плана школских екскурзија
Млађи разреди и одељења за ученике са тешкоћама
1. С. Јакић
2. Б. Дугоњић/координатор/
3. Живана Јовичић
4. Два члана Савета родитеља-Белотић Милица и Вучковић Сузана
Старији разреди
1. Гордана Обрадовић /координатор/
Годишњи програм рада
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2. Зоран Ступар
3. Милена Чолић
4. Два члана Савета Родитеља-Вила Слађана, Маја Недељковић
Тим за еколошку и хигијенску заштиту
1. Милена Чолић /руководиоц комисије/
2. Слободанка Батало
3. Боса Спасојевић
4. Биљана Јевтић
6. Драгана Плавшић
7. Душан Јевтић
8. Зорана Рашуо
9. Ружица Јовановић
Тим за самовредновање и вредновање рада школе
1. Нада Петровић
2. Драгана Плавшић
3. Анита Топаловић
4. Члан у име Савета родитеља-Петровић Славица
5. Члан у име школског одбора – Ракош Татјана
6. Слађана Пауновић /руководилац тима/
7. Милош Комленац
Тим за заштиту ученика од насиља
1. Живана Јовичић
2. Биљана Хавлек
4. Милош Комленац
5. Весна Јуришић
6. Љиљана Дороњски
7. Ивана Манчић-руководилац тима
Школски тим за инклузију
1. Мирјана Кваић
2. Биљана Хавлек/координатор/
3. Гордана Комленац
4. Бранка Вујанић
5. Душан Јевтић
6. Нада Петровић
7Љубица Јовановић
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8.Немања Шијачки
Школски развoјни тим-стручни актив за развојно планирање:
1. Нада Петровић
3. Зоран Ступар
4. Маја Живковић/координатор/
5. Весна Јуришић
6. Даринка Јелић
7. Члан у име локалне самоуправе-Бранислав Павић
8. Члан у име Савета родитеља – Сања Скакавац
9. Биљана Хавлек
10.Светлана Којић
Тим за професионалну оријентацију
1. Биљана Хавлек (координатор)
2. Бранка Вујанић
3. Оливера Недић
4. Бојана Антонић
5. З. Ступар
6.

Тамара Стојић

Тим за стручно усавршавање
1. Биљана Хавлек/руководилац/
2. Бојана Антонић
3. Тања Петровић/ дефектолог / или Немања Шијачки /
Стручни актив за развој школског програма
1. Биљана Хавлек
2. Немања Шијачки
3. Милорад Марковић/координатор/
4. М. Кваић
5. С. Јакић
6. Душан Јевтић
Тим за израду Годишњег плана рада школе :
1. Биљана Хавлек/координатор/
2. Светлана Којић
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Остала задужења из 40 - часовне радне недеље
Структура 40-часовне радне недеље свих запослених
Директор школе ће на почетку школске године издати решења о 40-часовној радној недељи на
основу следећих елемената:
-

настава (извођење и припрема),

-

допунски рад,

-

додатни рад,

-

слободне активности,

-

час одељењског старешине,

-

рад у стручним органима,

-

сарадња са родитељима,

-

дежурство,

-

сарадња са ученицима,

-

вођење педагошке евиденције,

-

стручно усавршавање,

-

рад са ученичким организацијама,

-

менторски рад и

-

остали послови.

Структура 40-часовне радне недеље наставног особља дата је у табели у прилогу Годишњег
плана рада.

Образовање и васпитање ученика са тешкоћама у развоју и изузетним
способностима
За ученике/полазнике са изузетним способностима школа организује прилагођавање
образовног плана и програма кроз следеће начине :
-диференцирана настава у оквиру обавезне и изборне наставе уз прилагођавање стандарда
способностима ученика /полазника
-индивидуализација у оквиру плана и програма обавезне и изборне наставе уз
прилагођавање стандарда, циљева, метода и техника рада
- диференцирани и индивидуализован рад са ученицима у оквиру додатне наставе и
слободних активности /секцијски рад/
- индивидуални образовни план /по потреби/, програм и начин рада којим се утврђује
обогаћен начин образовања и васпитања, на који сагласност даје родитељ, усваја га Педагошки
колегијум, а који садржи:
-дневни распоред активности часова наставе у одељењу
-дневни распоред рада са лицем које пружа додатну подршку и учесталост те подршке
Годишњи програм рада
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-циљеве образовно – васпитног рада
-посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или све предмете са
образложењем за одступање
-програм по предметима, прецизирано који садржаји се обрађију у одељењу, а који у раду са
додатном подршком
-индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода и техника рада
-усклађивање глобалних, оперативних планова и дневних припрема наставника са
индивидуалним образовним плановима /по потреби/
За ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, каснијег
укључивања у школовање, недовољног познавања језика и других разлога потребна додатна
образовно-васпитна подршка школа такође организује прилагођавање образовнио – васпитног
плана и програма на следеће начине :
-диференцирана настава у оквиру обавезне и изборне наставе уз прилагођавање стандарда
способностима ученика
-индивидуализација у оквиру

плана и програма

обавезне и изборне

наставе уз

прилагођавање стандарда, циљева, метода и техника рада
-диференцирана настава и индивидуализован рад у оквиру допунске наставе и слободних
активности /секцијски рада/
- индивидуални образовни план, програм и начин рада којим се за сваког ученика појединачно
утврђује прилагођен начин образовања и васпитања, на који сагласност даје родитељ, усваја га
Педагошки колегијум, а који садржи:
-дневни распоред активности часова наставе у одељењу /по потреби/
-дневни распоред рада са лицем које пружа додатну подршку и учесталост те подршке /по
потреби/,
-циљеве образовно – васпитног рада,
-посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или све предмете са
образложењем за одступање,
-програм по предметима, прецизирано који садржаји се обрађију у одељењу, а који у раду са
додатном подршком,
-индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода и техника рада,
-усклађивање глобалних, оперативних планова и дневних припрема наставника са
индивидуалним образовним плановима,
- наставу код куће и за ученике на кућном и болничком лечењу - уколико буде реализована
у складу са упутствима,
- -организацију радионичког „дневног боравка „ВЕЛИКО СРЦЕ“ за ученике са тешкоћама
у развоју у оквиру пројектне сарадње са локалном самоуправом и повезивањем садржаја рада
„боравка“ и садржаја додатне подршке ученицима.
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Распоред ученика по типичним разредима и одељењима са којима се облици подршке
реализују кроз индивидуализовану наставу или ИОП-е/мења се током године у складу са
проценом тимова/
Индивидуализација

Прилагођени ИОП

Измењени ИОП

Први разред
1-1

предложено 4

1 – кућна настава

1-2
1-3

предложено 1

2-1

4

2 –кућна настава

2-2

2

1-кућна настава

2-3

4

Трећи разед
3-1

7

3-2

1

3-3

1

1-кућна настава

Четврти разред
4-1

6

4-2
4-3
Пети разред
5-1

предложено 6

5-2

предложено 5

Шести разред
6-1
6-2

1 предложен
2

6-3
Седми разред
7-1

1 ИОП 2 –кућна
настава

7-2
Годишњи програм рада

2 ИОП 2 – 2 кућна
40

настава
2 предложено

7-3

3 ИОП 2

Осми разред
8-1

1 -предлог

8-2
Укупно 1-4

30

5 –кућна настава

Укупно 5-8

15

8 / 3 кућна
настава/

Укупно 1-8

13 /8 кућна
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настава/
Кућна настава по одобрењу реализоваће се за 8 ученика

са тешкоћама укилико и када

стригне одобрење надлежног министарства ,аа наоснову мишљења

надлежне општинске

комисије.
На ове начине

ученици

који се сматрају „другачијим“ због својих сметњи у развоју,

етничке припадности, језика, сиромаштва и даровити ученици, инклузивним образовањем добиће
одговарајућу подршку и биће подстакнуте да остваре своје потребе и животне улоге.
Врсте подршке које ће запослени у школи реализовати у образовно –васпитном процесу у нашој
школи обухватају :
1. прилагођавање наставних садржаја кроз задатке (смањивање и/или проширивање садржаја и
захтева за одређену област, предмет или групе предмета, једноставна упутства или повећани
захтеви, употреба контролних листа, шема, картица за подсећање,
2. метода (аудио-визуелне, кинестетичке; за даровите: експерименталне, лабораторијске,
хеуристичке)
3. средстава и учила (адекватни дидактички материјали, рачунари, очигледна средства)
4. облици рада (индивидуализовани, рад у пару, групни и тимски рад)
5. активности (моторичке, игра, рад на рачунару, радионице, креативан-стваралачки рад)
6. простор и услови за рад (адаптација и додатна прилагођавања, адаптација једне учионице за
извођење наставе по Монтесори методу и опрема адекватним наст. средствима и садржајима)
и изграднја рампе јер од ове школске године имамо ученицу која се не може кретати без
колица
7. евалуација (тестови са отвореним књигама, квизови, тестови код куће; досије)
8. временске организације рада
9. учешће родитеља ученика са посебним потребама у изради ИОП-а, реализацији /по потреби/
и праћењу процеса образовно – васпитног рада у свим активностима, у дефинисању и
обезбеђивању посебних услова за за индивидуално образовање
10. остале мере подршке (асистивне технологије и мере подршке које обезбеђују други педагошки асистент као запослени у школи од 2010/11. год., а по потреби и персонални
асистенти/у складу са мишљењем интересорне комисије/
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11. подршка вршњачке средине/стварање услова и атмосфере у којој друга деца пружају
различите видове подршке ученицима са посебним потребама са и без посредовања
одраслих, укључују ученика у одељење
12. подршка свих актера школског живота инклузивном образовању кроз позитиван однос
према инклузији, развој инклузивног образовања кроз школски развојни план, укључивање
родитеља ученика са посебним потребама у Савет родитеља, лобирање на локалном нивоу за
развој стратегије ИО и финансијска средстава, промовисање инклузивних програма у
локалној заједници, смањивање свих облика дискриминације, отвореност за запошљавање
особа са тешкоћама
13. подршку ученицима кроз сарадњу у обезбеђивању континуитета при преласку ученика са
предшколског нивоа на основношколски ниво, при преласку из првог у други образовни
циклус, као и при преласку у средње школе
14. подршку запосленима кроз стручно усавршавање у области инклузивног образовања и
обезбеђивање подршке стручних тимова и актива у оквиру школе, као и подршке и
сарадње са локалним службама и невладиним организацијама које у домену рада имају и
заштиту деце и операционализоване су кроз план и програм рада стручног тима за
инклузивно образовање и програм инклузивног образовања у наставку Годишњег плана рада
15. подршка кроз сарадњу са школама за образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју
кроз процедуру описану Стручним упутством о начину пружања додатне подршке у
образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју у васпитној групи, односно
школи и породици од стране школа за ученике са сметњама у развоју, а у складу са
мишљењем интерресорне комисије.
16. прилагођена настава за ученике на кућном или болничком лечењу у скаладу са упутствима
17. Организација радионичког „дневног боравка „ „ВЕЛИКО СРЦЕ“ за ученике са тешкоћама у
развоју у оквиру пројектне сарадње са локалном самоуправом и повезивањем садржаја рада
„боравка“ и садржаја додатне подршке ученицима
Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном
образовном плану чине прилог школског програма.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА
Организује се за ученике који су упућени на полагање поправних испита, а припремни рад
ће се организовати у складу са законским упутствима у фонду од најмање 10 часова по предмету.
Наставници планове и програме припремног рада израђују на крају наставне године у складу са
карактеристикама ученика који похађају овај облик наставе.
План и програм реализације припремне наставе у августу месецу израђују наставници који је
изводе у договору са ученицима и у складу са међусобним договором водећи рачуна о оптерећењу
ученика.
РАЗРЕДНИ ИСПИТИ
Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или више наставних предмета.
Ученик може бити неоцењен из наставног предмета уколико није похађао наставу више од трећине
укупног годишњег броја часова тог предмета и уколико се оцењивањем утврди да није достигао
образовне стандарде на основном нивоу.
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Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из једног или два наставна предмета,
или не приступи полагању разредног испита једног или два наставна предмета, полаже поправни
испит.
Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из више од два наставна предмета, или
који не приступи полагању разредног испита из више од два наставна предмета понавља разред, у
складу са Законом.
Планови полагања разредног испита израђују се у складу са индивидуалним случајем и по
потреби у месецу јуну.
ПОПРАВНИ ИСПИТИ
Поправни испити организују се за ученике који наставну годину завршавају са највише две
надовољне оцене. Поправни испити за ученике осмог разреда организују се у јуну месецу, а за
ученике осталих разреда у августу месецу. План и програм полагања поправних испита израђује се
након снимања броја ученика и предмета из којих полажу поправне испите у јуну и августу месецу.

IV/1 ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
(основно образовање одраслих скраћено ООО)
AКЦИОНИ

ПЛАН

ЗА

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ

ОСНОВНОГ

ОБРАЗОВАЊА

ОДРАСЛИХ за 2017/18.школску годину.

Бр

Кратак опис

Време

активности

реализације

Захтев за
1.

андрагошког
асистента

2.

/септембар

Август –

школског тима

октобар 2017.г

документације за
полазнике и
регистровање на
НСЗ
Годишњи програм рада

директор

директор,
Актив директора
Наставничко веће

Напомена

Локална

надлежном

самоуправа

Министарству

Актив
директора

+

Центар за

Март-септембар
2017.г и до

Андрагошки

краја школске

асистент, секретар

године

Подршка

Послат захтев

2017.

Формирање

Прибављање личне

3.

Аугуст

Одговорне особе

социјални
рад ,

+

НСЗ,Дом
здравља
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Сремске
новине,
Медијска кампања у
5.

циљу анимирања

Мај –август

полазника-ТВ,радио

Директор,
Веће за ООО

Сремска
телевизија,р

+

адио Срем и
локална
самоуправа

директор,
Обука школских

6.

наставници

тимова и

Уколико буде

информатике,

наставника-Модули

обука

андрагошки
асистент –

1,2,3

Министарст
во просвете
и науке

тех.подршка
Секретар –Биљана

7.

Упис полазника и
почетак рада

Упис од априла

Милошевић,

до октобра

андрагошки

2017. године

асустент - Милош

Директор,

+

Комленац
Израда и усвајање
области за основно
образовање
одраслих у

Стручно веће за
Септембар

Год.плану рада

Основно

Наставничко

образовање

веће,Савет

одраслих

родитеља,Ш
колски

8.

одбор

Реализација
наставног плана и
програма према
Правилнику о
основном
образовању
одраслих и

Стручно веће за
Од септембра

Основно

Директор

/октобра

образовање

школе

одраслих

распореду
активности

9.

Склапање

октобар –

андрагошки

Споразума између

Споразум

асистент,директор,

основне школе и

школе и НСЗ

полазници

Годишњи програм рада

Кооринатор
НСЗ
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НСЗ и склапање
индивидуалних

oд октобра-

споразума између

индулидуални

полазника и НСЗ

споразуми

Доношење Одлуке о
одобравању
средстава за
10.

реализацију

крај октобра

НСЗ

Основног
образовања
одраслих
Саветовање

наставник

полазника трећег
циклуса у избору
11.

програма обуке НСЗ
и ванредног

Предузетништва,
Од јануара

НСЗ,

2017год.

андрагошки
асистент,психолог

школовања у
средњим школама

директор,
12.

Медијски наступи

Континуирано

андрагошки
асистент
Стручно
веће за
Основно
образовање

Извештавање и

одраслих,

учешће у праћењу и
13.

евалуацији
Основног

Континуирано

образовања

андрагошки

Завод за

асистент,

унапређење

ментори/ОС/

васпитања и
образовања,

одраслих

,школска
управа,Цент
ар за соц.рад
Рума

14.

Сарадња са
локалним

Годишњи програм рада

Континуирано

Директорка,андр.а

Општина

систент, секретар

Рума,
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партнерским

Министарст

тимовима и

во и др.

невалдиним
организацијама

Бројно стање полазника и одељења по циклусима
Циклус

Број

Број

полазника

одељења

I

38

2

II

60

2

III

61

?

УКУПНО:

159

6

По програму за основно образовање одраслих - у први циклус уписују се одрасли који
нису похађали основну школу и немају ниједно сведочанство о завршеном разреду или имају
сведочанство о завршеном првом, другом или трећем разреду.
По програму за основно образовање одраслих - у други циклус уписују се одрасли
који су завршили први циклус основног образовања одраслих односно четврти разред основног
образовања. Одрасли такође могу да се упишу у други циклус и са завршених пет разреда основног
образовања, ради завршавања другог циклуса, који је еквивалентан шестом разреду, уз
индивидуализовани програм допунске наставе.
По програму за основно образовање одраслих

- у трећи циклус основног образовања

одраслих уписују се одрасли који су завршили други циклус основног образовања одраслих или
који имају завршених шест разреда основног образовања. Одрасли такође могу да се упишу у трећи
циклус и са завршених седам разреда основног образовања, ради завршавања трећег циклуса.
Одрастао који стиче основно образовање по програму Основног образовања одраслих у другом,
циклусу, а није учио енглески језик, укључује се у групе или одељења у којима се настава одвија по
програму за први циклус. Одрастао који стиче основно образовање у трећем циклусу, а није
претходно учио енглески језик, може по програму четврте године основног образовања одраслих да
положи испит из страног који је започео да учи.
Годишњи програм рада
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За полазнике који показују интересовања, склоности и потребу за повећаним обимом
знања из појединих предмета, у програму предмета утврђени су напредни садржаји. Они могу да се
остварују у редовној настави или организовањем додатне наставе. За полазнике који имају изразите
тешкоће у савладавању појединих наставних садржаја у оквиру појединих наставних предмета,
школа остварује индивидуализовану наставу или допунски рад.

Наставни кадар и задужења наставника по предметима, циклусима и
одељењима налазе се у прилогу –ЦЕНУС

Школски календар 2016/17 за Основно образовање одраслих
Почетак
школске

Полугодиште

године

Крај школске
године

Циклус I

18. I X.2017.

10. I. 2018.

30. IV. 2018.

Циклус II

02. X. 2017.

10. I. 2018.

30. IV. 2018.

Циклус III

02. X. 2017.

10. I. 2018.

30. IV. 2018.

Ритам радног дана и распоред часова
Програм Основног образовањa одраслих остварује се у оквиру школске године, а
школски календар и распоред часова усаглашавају се и прилагођавају могућностима и потребама
одраслих.
Распоред часова је флексибилан и прилагођава се током године потребама полазника , а тим
за Основно образовање одраслих га разматра периодично у складу са својим планом и програмом
рада и доноси одлуке о промени у складу са консултацијама са полазницима. Час траје тридесет
минута и организује се у блоковима. Распоред је саставни део Годишњег плана рада и доноси га
Тим за ООО у складу са усклађивањима обавеза наставника у другим школама.
Полугодишта
Током наставне године у другом и трећем циклусу полазници имају полугодишта која се поклапају
са завршетком 5 и 7 разреда, када им се уносе закључне оцене у сведочанства за 5. односно 7.
разред.
Годишњи програм рада
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Празници
Полазници и запослени у школи имају право да не похађају наставу односно не раде на празнике
предвиђене календаром.
Екскурзије
У оквиру реализације наставног плана и програма може се испланирати екскурзија у договору са
полазницима.

Наставни план за ООО

I циклус

Основно

Основе

Σ

Предмети/Модули описмењава функционалне Iње
писмености IV

II циклус

III циклус

Основе општег

Основно опште

основног

образовање и обуке за

Σ

Σ I-

образовања

занимање

V-

VIII

VIII
VРазред

Српски језик
_____________
језик
Српски језик као*
нематерњи језик

100

100

100

100

50

50

Енглески језик

50

Дигитална

50

писменост
Математика

100

Основне животне
вештине

100
50 + 5**

200

100

50
50

200

VI
Разред

VIIРазред VIIIРазред

85

68

50

50

253

453

85

68

50

50

253

453

40

35

25

25

125

225

17

34

34

34

119

169

17

17

17

10

61

111

85

68

51

51

255

455

55

55

Физика

34

34

68

68

Хемија

34

34

68

68

17

17

68

68

50

50

Биологија

34

Примењене науке

50

Историја

17

17

34

68

68

Географија

17

17

34

68

68

Годишњи програм рада
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Предузетништво

17

17

17

51

51

25 + 5**

25 + 5**

120

120

352

242

1249

1804

Одговорно
живљење у

25 + 5**

грађанском

25 +
5**

друштву
УКУПНО
(без језика мањина
и српског као

555
200

355

302

353

нематерњег
језика)

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ.
Чланови школског тима за ООО су сви наставници, стручни сарадници и деректорка који су
укључени у реализацију програма ООО
стареши
нство

цуклус

1-1

1

Р.бр.

Име и презиме

Предмет или посао
који обавља

1.

Мирјана Кваић /Заменик руководиоца
већа/

Српски језик,
математика

2.

Александра Црномарковић

Одговорно живљиње у
грађанском друштву

2,3

3.

Марина Вујаковић

1,2,3

4.
5.
6.

Светлана Којић
Јован Јовић
Бранка Малић /руководилац већа/

Основне животне
вештине, дигитална
писменост
Енглески језик
Математика
Српски језик

7.
8.
9.

Жељко Јерковић
Јована Радаковић
Данило Марковић

10.
11.

Сузана Бранковић
Јелена Лилић

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Марина Јездић
Биљана Хавлек
Милош Комленац
Нада Петровић
Лепа Николић
Дејана Јовановић
Ариф Сулејмани

Годишњи програм рада

Физика
Хемија
Биологија, примењене
науке
Географија
Историја,
предузетништво
Библиотекар
Психолог
Андрагошки асистент
Директор
полазник
полазник
полазник

1-2
2-2
2-1

1,2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

3-2

2,3
2,3

3-1

2,3

1
2
3
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V-ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ,
САВЕТОДАВНИХИ УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
Планови и програми стручних органа
Наставничко веће
Програм рада Наставничког већа:
1. Програмирање рада школе;
2. Утврђивање шеме слободних активности;
3. Разрада ритма радног дана и његова педагошка артикулација;
4. Анализа успеха и владања ученика и предлог мера за њихово побољшање;
5. Утврђивање начина стимулисања ученика и обавештавања ученика о врстама подршке у учењу
које пружа школа;
6. Праћење реализације плана и програма;
7. Стручно усавршавање наставника, анализа реализације и ефеката и унапређење образовне
праксе
8. Анализа организације и резултата завршних испита
9. Вредновање резултата рада наставника и стручних сарадника
10. Анализа реализације допунске и додатне наставе и напретка ученика на основу закључака
одељенских већа
План рада Наставничког већа
Садржаји

Време

Носиоци

Организациона питање на почетку школске године

IX

Директор, психолог.

Праћење и анализа образовно-васпитног рада

XI, XII

Директор и психолошка

IV, VI

служба

Праћење и анализа реализације слободних

XI, XII

Председници стручних

активности

IV, VI

већа

Праћење реализације допунске и додатне наставе и

ОС

постигнућа ученика –извештаји са ОВ
Праћење реализације програмско-дидактичких

XII, VI

психолошка служба

X-VIII

Тим за стр. усавршавање,

иновација
Реализација облика стручног усавршавања
предвиђених за НВ –у складу са Програмпм и

реализатори, директор

планом стр. усавршавања
Годишњи програм рада
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Анализа организационих и техничких припрема за

VIII

директор школе

VIII

директор школе, псих.

почетак рада у наредној школској години
Постављање организације васпитно-образовног
рада/број одељења, број и структура одељења

служба

петог и првог разреда, распоред часова, подела
предмета на наставнике, школски календар и
ритам рада/
Разматрање предлога Годишњег плана рада

IX

психолог

Анализа остварених резултата у протеклој

IX

Директор, помоћник

школској години/ Годишњи извештај о раду

директора

школе/
Додела признања ученицима у току и на крају

IV, VI

школске године

одељенске старешине,
одељенска већа,
наставничко веће

Анализа завршног испита

VI

директор, координатор,
психолог

Крај XI
Разматрање предлога измена и допуна

Школског

Стручно веће за развој
школског програма и

програма и Развојног плана

стручни актив за развојно
планирање

Разматрање, давање мишљења или усвајање

IX-VIII

различитих правилника у домену рада

секретар, директор, стручна
служба

Наставичког већа
Евалуација реализације Развојног плана школе

XII,
VIII

Анализа реализације програма стручног

стручни актив за развојно
планирање

усавршавања наставника и стручних сарадника,
примене и ефеката

VI
Тим за стручно

Анализа процеса вредновања и самовредновања

усавршавање, директор

рада школе
Остали текући послови везани за школски живот

XII, IV,

школе

VIII
тим за самовредновање

Годишњи програм рада
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Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине председници стручних већа, стручних актива и психолог, а његовим
радом председава и руководи директор школе. Педагошки колегијум ће ове школске године радити
у следећем саставу Нада Петровић, Снежана Гојевић, Бојана Антонић, Весна Јуришић, Љиљана
Брацановић, Маја Живковић, Биљана Хавлек и Милорад Марковић. По потреби, колегијум ће
радити у проширеном саставу – састанцима ће присуствовати сви руководиоци стручних већа,
активаи тимова ,као и дефектолог .
Програмски садржаји рада педагошког колегијума:


праћење квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада



праћење и анализа остваривања програмских задатака



организовање педагошко-инструктивног увида и надзора и предузимање мера за
унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника



планирање стручног усавршавања запослених



разматрање предлога стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање
додатне подршке ученицима и доношење индивидуалних образовних планова



праћење реализације ИОП-а на основу извештаја тима за инклузију односно тима за
пружање додатне подршке



праћење и анализа напуштања школовања од стране ученика

План и програм рада педагошког колегијума
Конституисање и усвајање плана и програма рада-директор,

септембар

психолошкиња
Планирање и организација стручног усавршавања у складу са

септембар, август

развојним планом школе и годишњим извештајем-координатор
тима за стр. усавршавање
Евидентирање потреба наставног кадра за наставним

септембар, август,

средствима и стручним усавршавањем - координатор тима за

децембар

стр. усавршавање, директор, библиотекар
Праћење квалитета образовно-васпитног рада у сарадњи са

током године

стручним већима-директор, руководиоци стр. већа
Праћење и анализа остваривања програмских задатака-директор

јануар, јун

Праћење и анализа напуштања школовања од стране ученика –
координатор тима за инклузију, стр. већа
Годишњи програм рада
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Организовање педагошко – инструктивног увида и надзора –

током године

директор, психолошкиња
Праћење резултата предузетих мера на усавршавању рада

током године

наставника-директор, психолошкиња
Евалуација стручног усавршавања-психолошкиња, колегијум

Новембар, фебруар, мај,
август

Педагошки колегијум установе одређује свог члана који прати
остваривање плана стручног усавршавања установе и о томе
тромесечно извештава директора. /психолошкиња/
Евалуација реализације инклузивног образовања-координатор

септембар
у складу са динамиком
рада надлежних тимова

тима за инклузију
Разматрање предлога и усвајање ИОП-а по предлогу надлежних
тимова-координатор тима за инклузију.

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА
Програм рада одељенских већа
САДРЖАЈ РАДА
Усвајање плана рада за текућу школску годину

ВРЕМЕ

НОСИЛАЦ

септембар

психолошка служба,

Усвајање планова рада наставних и

наставници, ОС, тим за ПО,

ваннаставних активности

стручна већа за области

Информације о ученицима и одељењима првог

предмета

и петог разреда
Информације о новодошлим ученицима
Израда плана писмених и контролних задатака
из појединих предмета
Израда плана реализације часова предметних
наставника у четвртом разреду –сарадња ОВ
четвртог разреда и стручних већа за предметне
групе
Договор око реализације плана проф.
оријентације у 7 и 8 разреду /ОВ 7 и 8 разреда/
Текућа питања

Годишњи програм рада
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Интересовања ученика за рад у оквиру

октобар

психолошка

предметних интересних група и секција и

служба, наставници, тим за

оптерећење ученика

додатну подршку
ученицима

Разматрање потреба везаних за израду ИОП-а

пред. наставници, ОС,

Разно

педагошка асистенткиња

Реализација плана и програма у току првог
класификационог периода, успех ученика,
владање, изостанци

наставници чланови већа,
новембар

Сарадња са родитељима

психолошкиња, педагошка
асистенткиња

Идентификација ученика са тешкоћама
Адаптација ученика првог и петог разреда
Адаптација новодошлих ученика
Разно
Реализација плана и програма, успех, владање,

децембар

наставници чланови већа,

изостанци, сарадња са родитељима на крају

псих. служба, педагошка

првог полугодишта

асистенткиња

Ученици са тешкоћама у учењу и понашању
Реализација допунске и додатне наставе и

Ос, пред. наставници,

напредак ученика

педагошка асистенткиња

Разно

Реализација плана и програма на трећем

април

класификационом периоду

наставници, психолошка

Успех и владање, изостанци, сарадња са

служба, тим за додатну

родитељима

подршку ученицима

Резултати ученика на такмичењима
Разматрање извештаја тимова за додатну
подршку ученицима везано за ИОП-е

ОС, пред. наставници

Разно
Реализација допунске и додатне наставе и
напредак ученика
наставници, психолошка
мај
Реализација плана и програма на крају наставне
године
Годишњи програм рада
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Реализација допунске и додатне наставе и
напредовање ученика
Утврђивање успеха и владања, изостанци

наставници, псих. служба

ученика
Сарадња са родитељима
Похвале и награде за успешне ученике
Текућа питања

Јуни, август ОС

Утврђивање динамике припремне наставе за
поправне испите и разредне испите

Реализација припремне наставе

Јуни, август

Успех ученика који су полагали припремну
наставу

Стручна већа за области предмета и стручни активи
Ради боље организације наставе и стручног усавршавања у школи постоје следећа стручна већа за
области предмета:


Стручно веће наставника разредне настaве ;



Стручно веће друштвене групе предмета ;



Стручно веће природне групе предмета;



Стручно веће за ООО



Стручно веће наставне групе вештина/физичко, ликовно, музичко/ и



Стручни актив за развој школског програма



Стручни актив за развојно планирање
Стручна већа ће се бавити следећим пословима:



Утврђивање основа годишњег плана рада и распореда наставног градива;



Усаглашавање рада наставника сродних или истих предмета;



Предлагање облика и средстава наставног рада;



Усклађивање индивидуалних планова рада наставника;



Рад на стручном усавршавању;



Праћење реализације наставног плана и програма;



Давање предлога за одржавање огледних часова;



Усклађивање критеријума оцењивања и утврђивање образовног минимума по предметима.
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НАЗИВ ВЕЋА/ТИМА: Стручно

веће разредне наставе

Шк. год. 2017/18.

Чланови: Снежана Гојевић, Милорад Марковић, Биљана Дугоњић, Мира Кваић, Нада
Бирач, Љиљана Дороњски, Драгана Плавшић, Верица Куриџа, Живана Јовичић,
Mаја Живковић, Душан Јевтић, Светлана Јакић, Светлана Којић, Лазар Комадиновић,
Љубица Јовановић и Анђелка Наић
Садржаји и
активности

Носиоци задужења

Договор у вези са
планирањем годишњих
учитељи
и месечних плановаформирање тимова
Задужења везана за
изборне предмете,
учитељи
секцијски и додатни
рад
Усвајање годишњег
програма стручног
већа
Анализа иницијалних
тестова од
II-IV
(израда по нивоима)
Спровођење
анкете
везано за факултативну
и изборну наставу
Набавка уџбеника
(радних листова,
контролних задатака)

Председница

Време реализације

дискусија

август

Расподела задужења

Август, септембар

Увајање израђеног
плана

септембар

Одаљенски активи
Чланови актива

Анкетни листић

Учитељи, педагошки
асистент

Договор код одабира
Септембар, јун
издавача

Учитељи првих
разреда, психолог

Сарадња са
родитељима и
информисање
родитеља о питањима
битним за почетак
школске године
Сарадња са
рoдитељима и
родитељски састанци

Учитељи, родитељи,
психолошкиња

Припрема и анализа
радионичког
Учитељи
родитељског састанка у разреда,
првом
разреду психолошкиња
''Страхови, очекивања.''

стручног

септембар

Састанак
актива

Портфолио ученика
првих разреда
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Начин реализације

Примити и проследити
јасне информације,
дискусија
Родитељски састанци

Септембар и април

Септембар,
континуирано

Септембар

првих Радионице,
родитељски
анализа

састанци, септембар
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Планирање сарадње са
педагошким
асистентом
и
запосленима
у
„Великом срцу“
Договор у вези са
одабиром дечје штампе
Избор литературе и
дидактичког
материјала и дечије
штампе
Договор
око
одржавања часова у 4.
разреду (по један час у
првом и у другом
полугодишту), градиво
прилагођено
одговарајућем узрасту
ученика
–
успостављање сарадње
са
предметним
наставницима у циљу
планирања
на
годишњем
и
оперативном нивоу.
Припрема
недеље

Учитељи,
психолошкиња,
Планови
запослени у великом
срцу

септембар

учитељи

дискусија

септембар

Дискусија, договор

септембар

час

Септембар
договору

Учитељи,
асистент

Учитељи и наставница

Дечје Учитељи,
асистент

Процес адаптације
ученика /први разред и
новодошли ученици/

педагошки

педагошки

Учитељи првих
разреда,
психолошкиња,
педагошки асистена
Припрема
и Учитељи иродитељи,
реализација
педагошки
асистент,
родитељских састанака психолошкиња
Анализа стандарда и
Чланови актива
програма на нивоу
актива и предмета

по

Радионице, приредбе,
ликовни
конкурси октобар
идруге активности
Размена искустава,

Први квартал

Родитељски састанак,
квартално
дискусија, записници
Састанак стручног
актива

Анализа
успеха,
владања,
изостанака
ученика и реализације Чланови актива
Извештај чланова
плана и програма у
првом полугодишту
актива,
Анализа сарадње са Чланови
психолошкиња,
педагошким
Дискусија,
директор
асистентом

Континуирано по
потреби или квартално

квартално

Квартално

Анализа
успеха,
Учитељи,
психолог, Дискусија,
извештај,
владања и изостанака
квартално
педагошки асистент
записник
ученика по кварталима.
Месечни план рада
Континуирано
Чланови актива
Размена искустава
наставника
месецима
Годишњи програм рада
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Ученици са тешкоћама
- ефекти предузетих
мера и даљи кораци
Школска
такмичења
организација,
и
евалуација резултата,
јавно оглашавање и
похвале
успешности
ученика
Анализа
употребе
дидактичких средстава
и литературе и план
набавке
за
друго
полугодиште
Договор
у
вези
екскурзије (припреме
за извођење)
Анализа реализације

Психолошкиња,
Смернице и
педагошки
асистент, психолога
учитељи
дефектолога

савети
и По потреби

Запослени школе

Извештаји и анализа са
Друго полугодиште
такмичења

психолошкиња

Снимање
евалуација

Учитељи,
агенција

Анализа релација

мај

Дискусија на састанку

јун

Учитељи, педагошки
Записници, извештаји
асистент, психолог

јун

Учитељи, педагошки
Записници, извештаји
асистент, психолог

јун

Учитељи, педагошки
Записници, извештаји
асистент, психолог

јун

директор,

ситуације,

јануар

Самоевалуација
Договор око екскурзије
Учитељи, директор
и школе у природи
Извештај о раду актива
Анализа
реализације
Годишњег плана за
школску
2016/2017.
годину
и
израда
извештаја
Анализа
присуствовања
допунској настави

Организовање стручног усавршавања:
Примена иновативних
комуникацијских
технологија К1, 8
бодова

Водитељ семинара

семинар

У току школске године

Активно креативно
учење: савремени
трендови у настави
граматике К1, 16
бодова

Водитељ семинара

семинар

У току школске године

Праћење културних дешавања СО Рума као и школска културна и спортска дешавања;
међуинституционална сарадња

Годишњи програм рада
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Активности и
радионице са
предшколцима током
дечије недеље – Рума,
Краљевци и Добринци

Учитељи, васпитачица

Анализа информација
са Сајма књига и
Учитељи, наставници
школске опреме и
учила.
Обележавање
Дана
запослени
просветних радника
Заједничка приредба за
крај полугодишта са
Учитељи, васпитачица
предшколцима–
Краљевци

Креативна радионица

октобар

Дискусија, анализа

октобар

Обележавање
разговор

новембар

кроз

приредба

децембар

Свети Сава

Учитељи, вероучитељ

приредба

јануар

Заједничка приредба за
Светог Саву –
Краљевци и Добринци

Учитељи,
васпитачица,
вероучитељ,
свештеник

приредба

јануар

Договор око
обележавања Дана
жена

учитељи

Приредба и радионица

март

Крос РТС

учитељи

трке

април

Припрема и
реализација Дана
школе

Запослени у школи

Естетско уређење
школе, приредба

април

Изложба кућних
љубимаца

Наставник биологије,
учитељи, ученици,
родитељи

изложба

мај

Ускршње радостиЗаједничке активности
ученика и предшколаца Учитељи, васпитачица
– Краљевци, Добринци
и Рума

Kреативна радионица

мај

Посета предшколских
група настави у ОШ
„Иво Лола Рибар“

Учитељи, педагошки
асистент

Наставни час

по договору

Заједничка приредба за
крај школске годинеДобринци и Краљевци

Учитељи, васпитачица

приредба

јун

Годишњи програм рада

59

Посета предшколаца
настави уз заједничке
активности - Рума,
Краљевци и Добринци

Учитељи, васпитачица

Учешће родитеља у
школским
активностима
Учитељи, родитељи
(отворени дани школе);
октобар-мај
Угледни час:

Наставни час

по договору

Сваки
запослени
Наставни
час,
једанпут
у
току
дискусија, извештај
школске године.

Милорад Марковић,
асистент Тамара Дојић,
2. разред, Полигон –
свестраност, обрада

Учитељи, ученици

Наставни
час,
септембар
дискусија, извештај

Нада Бирач, Римске
цифре, математика,
обрада, 3. разред

Учитељи, ученици

Наставни
час,
септембар
дискусија, извештај

Драгана
Плавшић,
Насеље,
обрада,
Учитељи, ученици
природа и друштво, 3.
разред
Верица Куриџа,
Култивисане животне
заједнице, обрада,
Учитељи, ученици
природа и друштво, 3.
разред

Наставни
час,
новембар
дискусија, извештај

Наставни
час,
мај
дискусија, извештај

ПРЕДАВАЊА
*Милорад Марковић
Милорад
Марковић, Стручно
предавање,
Мотивација ученика у
септембар
асистент А. Топаловић евалуација
настави
*Светлана Којић
Приказ сајта „Прези“
*Светлана Којић
Израда презентација
мултимедијалног
садржаја помоћу сајта
„Прези“
*Светлана Којић
Приказ сајта „Кахут“
*Дугоњић Биљана
Ненасилна
комуникација

Годишњи програм рада

Светлана Којић

Предавање, евалуација

Септембар

Светлана Којић

Радионица

Октобар

Светлана Којић

Предавање, евалуација

Децембар

Дугоњић Биљана

Предавање
на
мај
наставничком већу
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НАЗИВ ВЕЋА/ТИМА: Стручно веће вештина
Чланови:Љиљана Брацановић
Даринка Јелић
Ружица Јовановић
Наташа Лазаревић
Садржаји и активности

Носиоци
задужења

Усвајање годишњег плана рада већа вештина

Естетско уређење учионица и школског
дворишта

Начин реализације

Сви чланови већа

Договор у оквиру стручног
већа

VIII

Комисија за
естетско уређење
школе

Осликавање мурала у
биолошком кабинету

VIII

Уређење школског
дворишта
Даринка Јелић

Припреме за приредбу и пријем првака у
дечји савез

Учитељи

Љиљана
Брацановић

Израда ликовних радова поводом дечје
недеље

Време
реализације

IX

Наступ хора и оркестра

Одабир ликовних радова
током дечје недеље

X

X

Организација спортских такмичења
поводом дечје недеље, јесењег кроса,
уличне трке

Ружица Јовановић
Наташа Лазаревић

Организовање такмичења X
током дечје недеље.
стадион „Фрушка гора“,
савез спортова

Приредба поводом дечје недеље

Даринка Јелић

Наступ хора и оркестра

Изложба ликовних радова на тему јесени

Љиљана
Брацановић

Изложба радова у холу
школе

X

Реализација ликовних
родитељима

Љиљана Брацановић

Реализација
радионице

Током
године

школске

Реализација спортских активности са
родитељима

Ружица Јовановић
Наташа Лазевић

Реализација активности

Током
године

школске

Спортска такмичења у кошарци и одбојци у
С. Ц. Рума

Ружица
Јовановић

Општинско такмичење у С.
Ц. Рума

XI

Израда ликовних радова за ликовне конкурсе

Љиљана Брацановић

Општинско, Покрајинско

XI, XII

Реализација ликовне радионице у Завичајном
Музеју Рума

Љиљана Брацановић

Завичајни музеј Рума

Током школске
године

Ружица Јовановић

С. Ц. Рума

XII

радионица

са

Спортска такмичења у одбојци и малом
фудбалу у С. Ц. Рума

Годишњи програм рада

ликовне

X
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Уређење хола школе на тему годишњег доба
зима
Изложба новогодишњих честитки и украса

Љиљана Брацановић

Изложба радова у холу
школе

XII

Организација ваннаставних
активност током зимског
распуста

XII

Љиљана Брацановић

Ружица
Организовање додатне наставе током зимског
распуста

Јовановић
Наташа Лазаревић
Даринка Јелић

Припрема за прославу школске славе Светог
Саве
Израда цртежа –мачке
Израда и изложба грбова за дан државности
Израда ликовних радова на тему „Наше
писмо ћирилица“

Љиљана Брацанивић

Даринка Јелић

Изложба
радова
и
такмичење у холу КЦ Рума

Наступ хора црква Св.
Николе

I

Израда ликовних радова за
конкурс

II, III

Љиљана
Брацановић

Наступ хора и оркестра
Израда сценографије и
костима
Органозација такмичења

IV

Учешће на такмичењу „Распевано пролеће“

Даринка Јелић

Наступ соло певача

IV

„Ускршње и пролећне радости“

Љиљана Брацановић

Учешће на такмичењу

IV

Наташа Лазаревић

Организација такмичења

V

Уређење хола школе на тему Ускрса и
пролећа

Љиљана Брацановић

Изложба ликовних радова

IV, V

Реализација часова у 4. разреду као и
угледних часова

Љиљана Брацановић
Одржавање наставног часа

Током
године

Приредба поводом дана школе
Организација спортских такмичења поводом
дана школе

Организација пролећног кроса

Љиљана Брацановић
Даринка Јелић

Ружица Јовановић

Даринка Јелић

школске

Ружица Јовановић
Реализација активности већа вештина за
школску 2017/18

Годишњи програм рада

Наташа Лазаревић

Анализа рада већа

VI
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НАЗИВ ВЕЋА/ТИМА: Веће друштвене групе предмета
Весна Јуришић- координатор, Гордана Комленац, Зоран Ступар, Ивана Манчић, Ивана Ступар,
Марина Јездић, наставник немачког језика
Садржаји и активности

Носиоци задужења

Усвајање годишњег плана
стручног већа

Сви чланови тима

Просечна оцена по предметима
ученика виших разреда

Тим

Планирати стручно усавршавање у
складу са обавезним бројем сати у
установи (44) и 24 бода ван
установе
Организација иницијалних
тестова (акценат на
функционалном знању ученика)

Тим

Сви чланови тима

Анализа иницијалних тестова
(проценат урађених задатака на
сва три нивоа по унапред
Сви чланови тима
утврђеним
критеријумима
за
одређење стандарда- на државном
нивоу)
Планирање инклузивног рада у
оквиру тимова за додатну подршку Сви чланови тима
ученицимаи израда ИОП-а
Планирање
сарадње
педагошким асистентом

са

Сви чланови тима

Начин
реализације

Време реализације

договор

Август 2017.

Статистичка
обрада података

август

Прављење
планова и
портфолија за
2017-18.

Август, септембар
2017.

Договор у
оквиру већа, за
ученике 5. и
7.разреда 14. 9,
на нивоу државе)

Септембар 2017.

Септембар 2017.
Статистичка
обрада података

Договор
оквиру већа

у Континуирано
током године
Континуирано
током године

договор

Појачати сарадњу са родитељима у
Сви чланови
оквиру тима за додатну подршку

Позивати
родитеље
да
присуствују
Током године
састанцима
за
додатну подршку

Анализа стандарда и програма на
нивоу актива и предмета:
уочавање сличности и разлика тј
везе између стандарда и програма,
планирање на основу уоченог,
очекиваних резултата у одређеном
разреду, методе, облици рада,
средства, услови, временска
динамика, сарадња у већима

Договор
оквиру већа

Годишњи програм рада

Сви чланови тима

у

Септембар 2017.
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Организација додатне и допунске
наставе уз праћење оптерећења
ученика- повећати број ученика на
допунској настави
Планирање и организација рада у
дигиталном кабинету у сарадњи са
наставником информатике и
наставником задуженим за израду
часова, сваки наставник у обавези
да одржи у току године 8 часова
Укључивање у реализацију и
планирање Дечије недеље

Сви чланови већа,
психолог

Договор чланова
Септембар 2017.
већа

Чланови већа

Договор,
реализација
часова

континуирано

Наставници српског
језика, библиотекар

Литерарни
конкурс

Октобар 2017.

Наставници српског Спровођење
језика, библиотекар конкурса
Извођење
Припреме ученика за полагање Наставник српског
припремне
завршног испита
језика и историје
наставе
Римски
даниХртковци,
наставник историје
Посета
наставник историје
Учешће у литерарним конкурсима

Пријем
ученика
библиотеку

у

Градску

Посета Сајму књига у Београду
Повећати за 20% функционалне
задатке на контролним проверама
који користе функционално знање
Повећати разноврсност метода и
облика рада за 10%
Сарадња са ПУ „Полетарац“ и
Геронтолошким центром Рума

Библиотекар

Посета

Наставници српског
Посета
језика, библиотекар
Анализа
Предметни
контролних
наставници
задатака
Предметни
снимање стања
наставници
Представа
Наставници српског
„Љубав у седмом
језика
краљевству“

Организација литерарног конкурса
Наставници српског Литерарни
или
радионице
поводом
језика, библиотекар конкурс
Међународног дана детета
Договор
у
Планирање додатне и допунске
оквиру Већа, 6Сви чланови
наставе за време зимског распуста
10 часова по
предмету
Наставници српског
језика, вероучитељ,
Прослава Светог Саве
Наступ у цркви
наставник музичке
културе
Организовање
Међународни дан
сећања
на
Наставник историје активности
у
жртве Холокауста (27. 01.)
школи
Учешће
у
манифестацији Наставници српског
наступ
Прешернов дан
језика
Организација школског такмичења
за
предстојећа такмичења у Педметни
такмичење
организацији
Министарства наставници
просвете
Годишњи програм рада

континуирано
Од октобра 2017.
18. 9. 2017.
Септембар 2017.
Октобар 2017.
континуирано
континуирано
Октобар 2017.
Новембар 2017.
Децембар
јануар 2018.

2017,

Јануар 2018.

27. 1. 2018.
Фебруар 2018.
до краја јануара и
фебруара 2018.
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Организовање
манифестације
поводом
Међународног
дана
матерњег језика
Манифестација
поводом
обележавања
Светског
дана
поезије
Такмичења
у
организацији
Министарства просвете и СО
Руме
Организација
прославе
Дана
школе

Наставник
језика

српског

квиз

Фебруар 2018.

Библиотекар,
наставник музичке Књижевно вече
културе
Предметни
наставници
Наставници
учитељи

Март 2018.

Учешће
на Фебруар,
март,
такмичењима
април, мај 2018.
и Активности
школи

у

Април 2018.

Манифестација „Дани словенске
Наставници
писмености“

Посета
Мај 2018.
манифестацији
Позивати
Повећати
посете
родитеља
Сви чланови
родитеље
да Током године
„Отвореним вратима“
присуствују
Анализа
резулатата
статистичком
Организација завршног испита и
Весна
Јуришић, обрадом
евалуација резултата и предлог
Јун 2018.
Зоран Ступар
података,
у
мера за побољшање успеха
складу
са
календаром
завршних испита
Дружења ученичких парламената;
Извештај
посета Градској библиотеци, КЦКонтинуирано
Марина Јездић
координатора,
у, Музеју. Присуство промоцијама
током године
фотографије
књига, предавањима.
На
основу
остварених сати
Реализација
облика
стручног
Чланови Већа
и
бодова Јун 2018.
усавршавања за школску 2017/18.
вођењем
евиденције
Анализа присуства ученика на
Увид у дневнике
Предметни
допунској настави и ефекат
евиденције
и Јун 2018.
наставници
доласка
анализом оцена
„Плава
Весна
Јуришић, гробница“,
Извођач угледног часа
фебруар, 2018.
Ступар Зоран
Милутин Бојић,
7. и 8. разред
Мали
Принц,
бајка
о
Извођач угледног часа
Гордана Комленац
Септембар 2017.
пријатељству, 7.
разред
Весна Јуришић и Компарација
Извођач угледног часа
Децембар 2017.
Ивана Пушкаш
придева, 5-2
Приказ сајта

Весна Јуришић

Српски језик

НВ - прво
полугодиште

Приказ књиге

Зоран Ступар

„Цар Душан“,
Жељко Фајфрић

Децембар, 2017.

Годишњи програм рада
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Радионица

Оснаживање
наставника за
Ивана
Манчић, решавање
педагошких
Мира Кваић
ситуација насиља
у школи

Весна
Јуришић
Збирне именице
(српски језик)
Dreams

Ивана
Манчић((енглески
Планирање посета ученицима 4.
језик)

Октобар, 2017.

Септембар, 2017.
Мај 2018.

разреда

Зоран Ступар
(историја)

Анализа резултата иницијалних,
Предметни
полугодишњих
и
завршних
наставници
тестова по нивоима

Увод у историјуРума, Краљевци, децембар 2017.
Добринци
Поређење
иницијалних,
полугодишњих и Јун 2018.
завршних
тестова

НАЗИВ ВЕЋА/ТИМА: Стручно веће природних наука
Чланови: Бојана Антонић-координатор
Гордана Обрадовић, Милена Чолић, Живомир Васиљевић, Бранка Вујанић, Слађана Пауновић,
Анита Топаловић, Немања Шијачки
Садржаји и активности

Носиоци
задужења

Начин
реализације

Време
реализације

Усвајање годишњег програма стручног
већа

Сви чланови

Просечна оцена по предметима ученика
виших разреда за 2016/2017. год.

Сви чланови

Статистичка обрада
података

Август 2017.

Сви чланови

Израда личних
годишњих планова
за 2017/2018.
годину

Август 2017.

Сви чланови

Договором у
оквиру већа

Септембар 2017.

Сви чланови

Договором у
оквиру већа

Септембар 2017.

Планирање стручног усавршавања
чланова већа у складу са обавезним
бројем сати у установи (44) и бодова ван
установе (20)
Организација иницијалних тестова
(акценат на функционалном знању
ученика)
Израда месечних планова и корелација
наставних јединица, анализа стандарда и
програма на нивоу предмета, уочавање
сличности и разлика
Годишњи програм рада

Август 2017.
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Планирање инклузивног рада у оквиру
тимова за додатну подршку ученицимаизрада ИОП-а

Сви чланови

Договором у
оквиру већа

Континуирано
током године

Планирање сарадње са педагошким
асистентом

Сви чланови

Договор

Континуирано
током године

Јачање сарадње са родитељима у
тимовима за додатну подршку ученика

Сви чланови

Повећање броја посета родитеља данима
„Отворених врата“ школе

Сви чланови

Анализа резултата иницијалних тестова
(по нивоима)

Сви чланови

Организација додатне и допунске наставе
уз праћење оптерећења ученика

Сви чланови

Увођење експерименталног и
истраживачког облика рада

Чланови већа

Позивањем
родитеља да
присуствују
састанцима тимова
за додатну подршку
као и часовима
Позивањем
родитеља да
присуствују
часовима у данима
„Отворених врата“
Статистичка обрада
резултата према
образовним
стандардима и
анализа са
дискусијом
Договором у
оквиру већа
Договором у
оквиру већа

Континуирано
током године

Према
распореду током
године

Октобар 2017.

Октобар 2017.
Током године

Планирање посете одељењима четвртог
разреда:
Математика:
„Сабирање природних бројева“ (у)
„Квадар и коцка“ (у)
Географија:
„Национални паркови и заштита природе
у Србији“ (о)
„Разноликост биљног и животињског
света Србије“ (о)
Биологија:
„Разноврсност живог света Србије“ (о)
Техничко и информатичко образовање:
„Упознавање са предметом“ (о)
„Саобраћај – пешак у саобраћају“ (о)
Рачунарство и информатика:
„Дабар 2017/18 – логичко размишљање“

Анализа резултата контролних задатака
(по нивоима)

Годишњи програм рада

Б. Антонић,
Н. Шијачки,

Октобар 2017.
Март 2018.

Г. Обрадовић,

Октобар 2017.
У договору са
учитељима

Фебруар 2018.

М. Чолић,
С. Пауновић

Фебруар 2018.
Октобар 2017.
Април 2018.

A. Топаловић

Сви чланови

Новембар 2017.
Статистичка обрада
резултата према
образовним
стандардима и
анализа са
дискусијом

Децембар 2017.
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Планирање додатне и допунске наставе
за време зимског распуста

Сви чланови

Припремна настава за завршни испит из
релевантних предмета

Б. Антонић, Г.
Обрадовић,
М. Чолић, Ж.
Васиљевић, Б.
Вујанић

Такмичења у организацији министарства
просвете

Сви чланови

Повећање разноликости метода рада на
часовима и повећање примене ИКТ
технологија у настави

Сви чланови

Договором у
оквиру већа са по 6
до 10 часова по
предмету

Договором у
оквиру већа

Учешће на
такмичењима
Планирањем
групних радова и
активних метода у
настави у већој
мери, као и
коришћења
дигиталног
кабинета, односно
лаптопа и
пројектора у већој
мери

Децембар/јануар
У току другог
полугодишта, у
складу са
распоредом
наведеним у
наставку
документа
Током другог
полугодишта

Током године

Током године, у
складу са
рапоредом
датим у
наставку
документа

Планирање угледних часова

Чланови већа

Извођењем
угледног часа

Евалуација резултата на такмичњима

Сви чланови

Анализом резултата
Мај 2018.
на састанку већа

Евалуација резултата пробног завршног
испита, као и завршног испита

Б. Антонић, Г.
Обрадовић,
М. Чолић, Ж.
Васиљевић, Б.
Вујанић

Анализа резултата
статистичком
обрадом и
дискусијом

Реализација стручног усавршавања
чланова већа за шк. 2017/2018. год.

Чланови већа

Извештај стручног већа за шк.
2017/2018. год.

Координатор

Годишњи програм рада

Мај/Јун 2018.

Табеларни приказ
на основу
Јун 2018.
остварених сати
/бодова
Координатор у
договору са
члановима већа,
До 01. 07. 2018.
израда у
електронској форми
и усвајање
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НАЗИВ ВЕЋА/ТИМА:Стручно веће за ООО
Чланови: Нада Петровић, Биљана Хавлек, Милош Комленац, Марина Јездић, Мирјана Квајић,
Бранка Малић, Јован Јовић, Светлана Којић, Данило Марковић, Сузана Бранковић, Јелена Лилић,
Жељко Јерковић, Јована Радаковић, Марина Вујаковић, Александра Црномарковић
Садржаји и активности

Носиоци
задужења

Конституисање тима
Израда плана и програма рада тима
Израда плана реализације програма Основног
образовања одраслих.

Начин
реализације

Време
реализације

Увајање
израађеног
плана

Август и
септембар

Састанак
стручног Већа

Септембар и
октобар

Веће

Разматрање акционог плана имплементације
Основног образовања одраслих –досадашња
реализација и планирање активности
Размена везана за израду Годишњих планова

Веће

и завршетак израде по предметима

У школској

Организовање састанка са полазницима у

2017/18 :

циљу прилагођавања начина рада потребама

Први циклус-

полазника

М.Кваић и

Разматрање потреба везаних за материјале за

Светлана Којић

рад са полазницима

Други циклус :

Предлог и избор ментора /разредних

Бранка Малић и

старешина/

Јован Јовић

Организовање почетка наставе и израда

Трећи циклус :

распореда часова и блок наставе и календара

Данило Марковић

рада

и Јелена Лилић

Дефинисање обима и садржаја ангажовања

Од септембра
до јуна

андрагошког асистента за свако одељење и
распореда обавеза асистента
Константно праћење организације рада и
остваривања циљева oсновног образовања
одраслих за одељења и програм у целини
Разматрање питања везаних за наставу и

Веће

Састанак
стручног већа

полазнике
Разматрање питања везаних за сарадњу са
локалном заједницом ,НВО,средњим школама
и сл.
Разматрање питања везаних за
прилагопђавање и измену распореда часова
Годишњи програм рада
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Надзор над организацијом ,сврсисхосдношћу,
функционалношћу и ефикасношћу допунске
наставе и решавање проблема из овог домена

Веће

Састанак већа

Од новембра
до маја

Веће

Дискусија

Од септембра
до августа

Веће

Дискусија

Од септембра
до априла

Веће

Састанак већа

Од новембра
до маја

Веће

Извештаји
чланова већа

Од октобра до
јуна

Састанак Већа

Мај и јун

Веће

Састанак већа

Јун

Веће

Тимски рад

Јун

Доношење одлука о допунској настави већег
обима за појединца или групе полазника и
старање о реализацији и ефектима
Разматрање питања која предлажу психолог,
ментори, наставници, полазници и
андрагошки асистент
Константно прикупљање података о
потенцијалним полазницима
Пружање подршке полазницима за
превазилажење уписне баријере
Константан рад на мотивисању полазника
/уписаних и потенцијалних/
Упознавање полазника и потенцијалних
полазника и давање свих информација
везаних за флексибилност и временску
организацију реализације
Давање сагласности на упис полазника који се
јављају током реализацује плана и програма и
процењивање и одређивање начина како да
новоуписани остваре предвиђене исходе
Разматрање питања везаних за осипање
полазника и предлагање и спровођење мера
везаних за стратегије спречавања осипања
полазника
Вођење документације о раду тима
Праћење вођења документацује од стране
наставника, разредних старешина и
андрагошког асистента
Организација ,спровођење завршног испита и
евалуација завршног испита
Организација припремне наставе за полагање
завршног испита –најмање 10 часова по
релевантном предмету
Евалуација програма oсновног образовања
одраслих
Евалуација рада тима

Годишњи програм рада

Веће,наставници
релевантних
предмета
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План и програм стручног актива за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма чине :

1.Биљана Хавлек
2.Тања Петровић
3.Светлана Јакић
4.Милорад Марковић/координатор/
5.Мира Кваић
7.Немања Шијачки

Садржај и активности

Време реализације

Носиоци
задужења

Начин реализације

Конституисање и усвајање плана и
програма рада за 2017/18.

Септембар 2017.

Чланови тима

Састанак тима,
израда плана и
програма, подела
задужења

Праћење евентуалних повратних
информација везаних за школски
програм за 2014/18.од стране
одељења друштвених делатности
СО Рума и Школске управе

Септембар 2017.

Чланови тима

Састанак тима,
израда плана и
програма, подела
задужења

Упознавање са нормативним актима
важним за израду и промене
Школског програма, Рад на изради
Школског програма за наредни
период,2018-2022; рад на
евентуалним анексима и изменама

Септембар,
Тим ,
октобар, новембар- кординатор
полугодишње
тима за везу са
релевантним
тимовима и
већима

Састанак тима, уз
преглед и праћење
извештаја
релевантних
тимова и већа,
извештавање
педагошког
колегијума по
потреби

Одређивање кључних смерница,
плана рада и задужењавезаних за
израду новог школског програма

Новембар

Састанак тима, уз
преглед и праћење
извештаја
релевантних
тимова и већа,
извештавање
педагошког
колегијума по
потреби

Презентација Школског програма
Наставничком већу, Савету
родитеља и Шкоском одбору

Годишњи програм рада

децембар

новембар,
децембар

Тим ,
кординатор
тима за везу са
релевантним
тимовима и
већима
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Анализа реализације школског
програма 2014/18.године у циљу
формулисања захтева везаних за
будући школски програм

Тим ,
кординатор
тима за везу са
релевантним
тимовима и
већима

Ивештавањена
саастанцима
релевантних
органа

Информисање
Полугодишње
руководећих,управних,саветодавних
и стручних органа школе о
релевантним подацима везаним за
реализацију школског програма

Кординатор

По потреби,у
складу са
динамиком рада
наведених органа,а
обавезно на крају
школске
године,непосредно
или путем
извештаја у оквиру
извештаја о раду
школе

Евалуација рада актива

Кординатор
тима

Састанак тима,
разматрање рада,
израда извештаја

Годишњи програм рада

Септембар,
октобар

Јуни 2018.
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НАЗИВ ВЕЋА/ТИМА: Стручни актив за развојно планирање 2017/2018.
Чланови: Маја Живковић-координатор (замена Светлана Којић), Биљана Хавлек, Весна Јуришић,
Анита Топаловић, , Даринка Јелић, Светлана Јакић, Скакавац Сања, Нада Петровић
Садржаји и активности

Носиоци
задужења

Начин реализације

Време
реализације

Конституисање тима, подела
задужења члановима тима и
информисање осталих комисија,
већа и тимова везано за
инкорпорацију Развојног плана кроз
планове тимова

Састанак тима,
договор о подели
Руководилац
тима,
тим, задужења везаних за
извештај и акциони
чланови
план, презентација на
Педагошког
НВ и Пед. колегијуму.
тима

август

Израда акционог плана реализације
развојног плана

чланови тима,
подтимови

август

Упознавање Наставничког већа,
Савета родитеља, Школског одбора
и Ђачког парламента са акционим
планом реализације Развојног плана
Праћење реализације текућег
развојног плана у 2017/18. г

септембар

Координатор,
директор,
координатор
ђачког
парламента

презентација на
седницама и
састанцима наведених
тела

Координатор,
тим

Састанци тима уз
извештаје и
информације везане за
рад других тимова и
стручних већа

квартално

презентација

јануар,
(август)

размена информација

континуирано
по потреби

Презентовање извештаја о току
реализације развојног плана на
координатор
стручним, саветодавним и управним
органима школе
Координатор
Сарадња са директором, стручним,
тима, тим
саветодавним и управним органима
школе везано за реализацију
развојног плана
Сарадња са стр. већима и тимовима
у вези реализације и евалуације
реализације Развојног плана,
посебно са Тимом за инклузију и
Тимом за ООО

Координатор
тима, тим

Евентуална израд анекса Развојног
плана у складу са текућим потребама
школе и законским решењима
Евалуација рада тима и евалуација
реализације акционог плана у
протеклој школ.год.

Координатор
тима,
тим,
секретар
Координатор
тима, тим

Годишњи програм рада

тимски рад, подтимови

јун

размена информација
континуирано
путем
заједничких
по потреби
чланова тимова
размена
и
израда анекса

тимска континуирано
по потреби

извештаји
стручних
већа, записници
јун, август
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НАЗИВ ВЕЋА/ТИМА: План и програм рада тима за заштиту ученика од
насиља
Чланови:
1. Живана Јовичић
2. Биљана Хавлек
4. Весна Јуришић
5. Љиљана Дороњски
6. Ивана Манчић-руководилац тима
7. Милош Комленац
Садржаји и активности

Конституисање тима, избор руководиоца
тима
Упознавање чланова тима са правном
регулативом, Општим и Посебним
протоколом-по потреби
Израда плана и
ученика од насиља

програма

Начин
реализације

Време
реализације
VIII

Координатор тима

У договору са
члановима
Усмена
презентација

VIII

У договору са
члановима

VIII

руководилац тима

заштите

Координација израде
Програма
заштиту ученика од насиља

Носиоци
задужења

за

Информисање и обучавање
новозапослених, као и учествовање у
обуци, у школи у циљу стицања
минимума знања и вештина неопходних
за превенцију и интервенцију кроз
стручно усавршавање на Наставничком
већу

тим
руководилац тима
руководилац тима
и чланови тима

У договору са
VIII, IX
члановима
IX,континуира
Излагање
на
но
Наставничком
већу

Радионице и обуке за наставнике :
-„Педагошке ситуације- начини
решавања проблема везаних за насиље“

Манчић, М. Кваић

Радионица

-Реаговање у ситуацијама дигиталног
насиља

А. Топаловић и С. Радионица
Пауновић

Приручник –превенција дигиталног
насиља

С.Пауновић

презентација

Б.Дугоњић

радионица
/презентација

Ненасилна комуникација
Комуникација у школи

А.Топаловић
Годишњи програм рада

презентација
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новембар

март
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мај
април/мај
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Дефинисање улога и одговорности у
примени процедура и поступака

септембар,
октобар
–
континуирано

руководилац тима

Рад са родитељима :
-Организација
упознавањародитеља/старатеља ученика
првог и петог разреда са Општим и
посебним протоколом

ОС, психолошкиња

родитељски
састанак

септембар, по
договору

-Радионица за родитеље :“Улога
родитеља у заштити деце од насиља“ –
први и пети разред
Радионице за ученике :
-Информатичке радионице за ученике на
тему дигиталног насиља-2 радионице за све
ученике у оквиру наставе информатике:
–Заштита од електронског насиља:
-Мере заштите на друштвеним мрежама
;Трагови које остављамо на интернету и
Реаговање у случајевима дигиталног
насиља

Психолошкиња,
ОС, наставница
информатике,
предметни
наставници

радионице –
Дечија недеља

октобар

3.разред: „Врсте права –Конвенција о
дечијим правима
4.разред:“ Сукоб права
„
3.разред :“ Заштита деце од занемаривања
,злоупотребе и злостављања –Прича о
Елију...
4.разред:“ Реагуј на насиље....“
5 разред – „Насилништво – Слабић је онај
ко мисли да је јачи“
-Сукоб права/Форум театар/
6.разред – „Образовање за све –Rазличита
мишљења “
--Сукоб права/Форум театар/
7. Разред –Предрасуде и стереотипи –
„Европска железница“
-Сукоб права/Форум театар/
8.разред –Сукоб права /Форум театар/
-Шта знамо о насиљу –
стереотипи,предрасуде,дискриминација и
насиље
Презентација Протокола о заштити ученика
од насиља, злостављања и занемаривања –

Годишњи програм рада
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сви ученици

ЧОС
септембар

Координација и праћење реализације
Програма заштите/превентивних и
интервентних активности /
Организовање консултација у школи са
и међу колегама, са директором,
педагогом, психологом по појави сумње
или по стицању информација о насиљу
Сарадња и консултације са службама
ван школе: Центар за соц. рад, Дом
здравља, ОУП Рума, судски органи,
Румским удружењем Рома

тим за заштиту

руководилац тима

У договору са по
потреби
члановима
током године
У договору са
члановима

по потреби
током године

психолог,
Позивом по
директор,
потреби
по потреби
педагошки
асистент
тим за заштиту од
Процена нивоа ризика за безбедност
У договору са
насиља, тим за
по потреби
ученика
члановима
безбедност
потреби
у
Праћење и процењивање ефеката тим за заштиту д У договору са
складу
са
предузетих мера заштите ученика
насиља
члановима
ситуацијом
Организовање евидентирања појава
насиља- увести књигу евиденције у
зборнице /матична школа и подручна
одељења /
руководилац тима, У договору са
IX
тим, ОС
члановима
Полугодишње извештавање –табеле
/користити модел Школске управе /на
НВ
Прикупљање документације
Извештавање стручних тела и органа
управљања-полугодишње
Праћење присутности насиља/учесталост
инцидентних ситуација, број пријава
насиља, заступљеност различитих врста
насиља, број повреда, сигурност објекта,
дворишта
Процена реализованих обука запослених
и потреба даљег стручног усавршавања
на плану ненасилне комуникације и
медијације

тим
ОС

за

заштиту, У договору са
током године
члановима
VI/
У договору са
руководилац тима
VIII
и по
члановима
потреби
тим за заштиту у
сардњи
са У договору са
наставницима,
члановима тима,
XI, I, IV, VI
одељенским
ОС
и
старешинама
и психолошкињом
псих. службом
тим за заштиту и
У договору са
педагошки
X
члановима
колегијум

тим за заштиту од
Анализа броја и ефеката акција на нивоу
насиља
и
школе
које промовишу сарадњу,
одељенске
разумевање и помоћ
старешине
тим за заштиту,
Евалуација рада тима и писање извештаја
руководилац тима
Годишњи програм рада

У договору са XI,
члановима и ОС
IV, VI
У договору са
VIII
члановима
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НАЗИВ ВЕЋА/ТИМА: Тим

за самовредновање

План за шк. 2017/2018.годину

Садржаји и активности

Носиоци
задужења

Подношење извештаја о раду за
2016/17. Годину
Израда плана самовредновања за
2017/18.годину
Подела задужења везана за реализацију
плана




Квалитет знања:
Упитник за ученике
Упитник за наставнике
Упитник за родитеље

1. Обрада података и сумирање
резултата
2.

Прикупљање података за успех
ученика по разредима и предметима



Мотивисаност;
Упитник за ученике
Упитник за наставнике

1. Обрада података и сумирање
резултата
2.

Прикупљање података за успех
ученика по разредима и предметима




Вредности код ученика
(нижих разреда):
Упитник за ученике
Упитник за наставнике разредне
наставе

1. Обрада података и сумирање
резултата
2.

Прикупљање података за успех
ученика по разредима и предметима




Вредности код ученика
(виших разреда):
Упитник за ученике
Упитник за наставнике

1. Обрада података и сумирање
резултата
2.

Прикупљање података за успех
ученика по разредима и предметима
Писање извештаја

Начин
реализације

Време
реализације

Презентовање
Наставничком већу
тим за
самовредновање

август
Договор у оквиру тима
на састанку

тим за
самовредновање

Договор у оквиру тима
на састанку

тим за
самовредновање

Чек листа
(узорак сва прва
одељења)

тим за
самовредновање

Статистичка
обрда података

тим за
самовредновање
тим за
самовредновање

тим за
самовредновање

тим за
самовредновање
тим за
самовредновање
тим за
самовредновање

координатор

септембар

октобар

Новембар

Чек листа

Децембар

Статистичка
обрда података

Фебруар

Чек листа

Март

Статистичка
обрда података

Април

Чек листа

Мај

Статистичка
обрда података
Сумирањем
резултата
обједињавањенм
извештај

Јун

и
у

До
30.06.2018.

Координатор тима професор Слађана Пауновић има следећа задужења:
Припрема, штампање и подела упитника, обрада и анализирање упитника за наставнике , ученике и
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родитеље (квалитет знања) , рад на изради Акционог плана, сређивање извештаја и комплетирање
целокупног материјала, кординација са свим члановима тима.
Милош Комленац-андрагошки асистент
Обрада и анализирање упитника за наставнике и ученике (мотивисаност). Прикупљање података за успех
ученика по разредима и предметима.Рад и обрада текста на компјутеру, консултације са осталим члановима
тима и писање записника са састанака тима, рад на изради акционог плана и комплетирање целокупног
материјала.
Драгана Плавшић-професор разредне наставе
Обрада и анализирање упитника за наставнике разредне наставе и ученике нижих разреда , консултације са
осталим члановима тима и писање записника са састанака тима, рад на изради акционог плана.
Анита Топаловић -професор информатике и рачунарства
Обрада и анализирање упитника за наставнике и ученике виших разреда (вредности код ученика) , рад и
обрада текста на компјутеру ,консултације са осталим члановима тима и писање записника са састанака
тима, рад на изради акционог плана.
Нада Петровић-директор школе
Техничка подршка и штампање анкета. Презентовање извештаја члановима Савета родитеља и Школском
одбору.

План и програм рада стручног тима за инклузију
Шта ?

Када ?

Ко?

Конституисање тима за инклузију

август

координатор

Израда плана рада тима и плана и програма

Август,

тим

инклузије у школи са операционализацијом

септембар

активности везаних за ИО као саставних делова
Годишњег плана рада школе
Информисање НВ, ШО, Савета родитеља и

септембар

Ученичког парламента о програму инклузије школе
Имплементација садржаја из Развојног плана кроз

Б. Хавлек, координатор
тима, M.

септембар

план инклузије –увид у Р. план и разрада садржаја

Jездић/координатор
парламента/
психолог, координатор

Евалуација школске праксе са стручним тимом за

Два пута

Координатори тимова

заштиту од насиља, злостављања и занемаривања у

годишње/

и психолог, тим

светлу инклузије и предлагање мера по потреби

најмање

Анализа реализације плана уписа ученика у први

Јун, август,

разред са становишта инклузије

септембар

Праћење реализације плана рада тима и реализације

Током године

Директор, координатор

Током године,

тим, одељенске

август-

старешине

психолог, тим

програма инклузије
Формирање тимова за додатну подршку ученицима

септембар
Предлагање ИОП-а Пед. колегијуму
Годишњи програм рада
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психолог
Праћење реализације и евалуација ИОП-а у сарадњи

Током године,

са тимовима за додатну подршку

најмање 2 пута

тим

Осмишљавање додатних мера за реализацију ИОПа
Праћење сарадње наставника и родитеља везано за
децу са тешкоћама у развоју/ИОП и додатна
подршка/

Током године

Осмишљавање партиципације родитеља у

Тим, тимови за додатну
подршку

реализацији ИОП-а и других облика
индивидуализације у сарадњи са тимовима за
додатну подршку
Израда предлога плана стручног усавршавања

август,

наставника везано за инклузију и имплементација у

септембар

програм стручног усавршавања-

током године,

Учешће на обукама везаним за инклузију

у складу са

Тим, координатор

планом стр.
усавршавања
Сарадња са интересорном комисијом и Домом

Континуирано,

Психолошкиња, тим,

здравља

по потреби

дефектолози, секретар,
директор

Упознавање тима, као и стручних, саветодавних и

У складу са

психолошкиња,

управних органа школе са актима и дописима

динамиком

чланови тима, секретар

релевантним за инклузију, а донетим или

Министарства

примљеним током 2017/18. г.
Остваривање сарадње са актерима ван

Током

школе/социјалним партнерима/ значајним за

Године

Тим

планирање и имплементацију програма инклузије
Праћење реализације пројекта“Велико срце“ за
ученике са тешкоћама у развоју и сарадња са

Током

актерима реализације /уколико буде одобрен

године

током трајања пројекта,
пед. асиситнент,

пројекат/

психолошкиња,
тим

Евалуација рада тима

I, VI

тим

Евалуација реализације програма инклузије

I, VI

тим

Израда извештајао раду тима и реализацији плана

Јуни, август

тим, Педагошки

Годишњи програм рада
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инклузивног образовања

колегијум

Стручни тим за школске екскурзије
НАЗИВ ВЕЋА/ТИМА: Стручни тим за школске екскурзије и школу у
природи
Чланови:
за више разреде- Гордана Обрадовић-координатор,
Вила-родитељ,Маја Недељковић-родитељ

Зоран Ступар, Милена Чолић,

Слађана

за ниже разреде - Биљана Дугоњић - координатор, Светлана Јакић, Ж.Јовичић, родитељиБелотић Милица и Вучковић Сузана

Садржаји и активности
Конституисање комисије
Израда плана екскурзија и школе у
природи
Одређивање маршута за извођење
екскурзија у складу са програмом рада
школе

Носиоци
задужења
тимски рад

Начин реализације

Време
реализације

састанак

август

састанак

јун

реализује се у договору
са свим члановима

јун

координатори

координатори

Разматрање понуда у складу са
мишљењем Савета родитеља и Школског
одбора

координатори

реализује се у договору
са свим члановима

Избор агенције за извођење
екскурзија и школе у природи

Савет родитеља

договор чланова Савета
родитеља

Сарадња са ОС везано за припреме
екскурзија и школе у природи

сви чланови

договор

октобар, мај

Гордана Обрадовић

активна настава

октобар, мај

сви чланови

реализација кроз
разговор са члановима
већа уз извештаје вођа
пута

октобар, новембар, мај

Виртуелна екскурзија –припрема ученика
за екскурзије на настави географије кроз
активну наставу и ангажман ученика у
истраживачком раду на
интернету/наставница географије/
Праћење и анализа реализације
екскурзија и школе у природи –извештаји
за Савет родитеља и Школски одбор

септембар
септембар

Евалуација рада комисије

сви чланови

разговор

јун 2017

Извештај о раду стручне комисије током
школске 2016/2017

Гордана Обрадовић,
Биљана Дугоњић

писани извештај

јун 2017

Годишњи програм рада
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Стручни одбор за здравствено васпитање
У циљу ефикасније и квалитетније реализације програма здравственог васпитања школски
одбор именuje стручни одбор у саставу раније наведеном у Годишњем плану. Програм ових
активности садржи упознавање ученика са потребом сталне бриге о здрављу и здравственом
васпитању ученика. Стручни одбор ће радити по следећем плану и програму у текућој школској
години:
Програмски садржај
Израда извештаја о раду одбора

Време

Носиоци

VIII

руководилац
комисије

Израда плана и програма рада одбора

VIII, IX

комисија

X

Тимски рад

асистентом и психологом

_______

__________________

____________________________________________

_______

Тимски рад

Израда програма здравственог васпитања као дела Годишњег
плана рада/ у сарадњи са психологом /
Недеља солидарности
Процена хигијенских услова у школи
Процена хигијенских ризика везано за ученике из нехигијенског
насеља и предлог акција на том плану усарадњи са пед.

Обележавање Светског дана хране-здрава исхрана –избегнимо __
брзу храну

ХI

__________________

Планирање вакцинације и систематских прегледа

XI, XII

Тимски рад

Светски дан борбе против СИДЕ
Пано '“Срећан наркоман не постоји“

ХII

Национални дан борбе против пушења

I

Тимски рад

Евалуација реализације програма здравственог васпитања
Праћење тока вакцинисања и евалуација сарадње са Домом II, III

Тимски рад

здравља
Евалуација сарадње са Црвеним крстом
Светски дан вода

22. 3.

Израда зидних спортских новина

IV

Тимски рад

5. 6.

Тимски рад

Анализа едукативног рада на плану Здравственог васпитања
Обележавање Светског дана заштите животне околине
Евалуација рада одбора
Евалуација реализације програма здравственог васпитања

Годишњи програм рада

VI
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План и програм рада тима за безбедност

НАЗИВ ВЕЋА/ТИМА: Тим за безбедност ученика 2017/18
Чланови:
1. Верица Куриџа-координатор
2. Нада Бирач
3. Слађана Пауновић
4. Живомир Васиљевић
5. Нада Петровић-директор
6. Бранислав Родић
7.Мирослав Жилић

Садржаји и активности

Носиоци задужења

Анализа безбедоносне ситуације на
почетку школске године

тим

Начин
реализације
Кроз састанке

IX

Кроз дежурства на
одморима, дочек и
испраћај аутобуса и
вођење евиденције
посета школи у току
дана

IX

IX

Дежурство у школи/ученик, наставник,
помоћни радник

Ученици, наставници, помоћно
особље

Сарадња са родитељима

Одељењске старешине

Родитељски састанци
и Савет родитеља

Муп, Црвени крст

едукација

Укључивање у акцију Црвеног крста и
Муп-а, везану за безбедност ученика у
саобраћају/
Уочавање проблема и могућа решења

Чланови тима

Време
реализације

IX

састанци

X
договор

Сарадња са саобраћајним органима Муп-а
на безбедности саобраћаја/едукација

Директор школе, одељењске
старешине, Муп

Едукација, састанци
по потреби

Проблематика путовања
ученика(претежно у зимском периоду)

Чланови тима, одељењске
старешине, директор

састанци

Анализа рада дежурства у школи

Чланови тима, одељењске
старешине,
дежурни
наставници,
ученици
и
помоћно особље

састанци

Током године

Сарадња са локалном заједницом

Општинска управа, чланови
тима, директор

састанци

Током године

Анализа рада тима током првог
полугодишта и мере за унапређење рада

Кординатор, чланови тима

Извештавање
кординатора

полугодишње

Екскурзије и рекреативна настава са
становишта безбедности ученика

Одељењске
агенција, Муп

Састанци, извештаји

Организација матурске свечаности
предлог мера за безбедну реализацију

Одељењске
старешине,
родитељи, директор

састанци

V, VI

Чланови тима

Састанци, извештај

VI

и

Анализа рада тима на крају године и
писање извештаја о раду

Годишњи програм рада

старешине,

XI, XII, I, II

X, IV, V
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План и програм рада тима за еколошку и хигијенску заштиту

НАЗИВ ВЕЋА/ТИМА: ТИМ за еколошку и хигијенску заштиту
Чланови: Милена Чолић-координатор
Милена Чолић
Слободанка Батало
Боса Спасојевић
Биљана Јефтић
Драгана Плавшић
Душан Јефтић
Ружица Јовановић
Зорана Рашуо-ученица

Садржаји и активности

Носиоци задужења

Начин реализације

Време
реализације

састанак

август

састанак

август

израда плаката, читање реферата,
приступ Интернету

септембар

наставник биологије,
географије

постављање огласне табле са
фотографијама, паноима,
обавештењима

септембар

Посета парку или Борковцу

учитељи

активности у природи

Укључивање
у
међународни
пројекат“Зелени талас“

наставник
географије

Рециклажа-прикупљање
папира и картона

тимски рад

Конституисање комисије

тимски рад

Израда плана рада комисије

тимски рад

Обележавање Међународног дана
озонског омотача-16. IX

наставник географије,

Формирање еко кутка у школи

старог

биологије, ликовног

биологије,

Постављање контејнера за
прикупљање електронског отпада
Одржавање шк. дворишта и
спортских полигона-еко патроле
Окитимо јелку еколошким
украсима
Обележавање светског дана
шума-21. март и дана заштите
вода 22. март
Светски дан планете земље 22.
април
Дан птица-10. мај

Годишњи програм рада

координатор
наставници физичког,
ОЗ, учитељи
наставник ликовног,
биологије, географије,
учитељи
наставник биологије,
географије, грађанског,
учитељи
наставник
биологије,
географије, грађанског,
учитељи
наставник
техничког,
биологије, учитељи

октобар, април

укључивање
ученика
наставника путем Интернета

и

организовање
школи

прикупљања

у

организовање
школи

прикупљања

у

октобар
новембар

новембар

организовање уређења простора у
циљу одржавања чисте животне
средине

од септембра до
јуна

израда накита од рециклажног
материјала

децембар

дискусија, уређивање школског
паноа, реферати
дискусија, уређивање
паноа, реферати

школског

постављање кућица за птице

март
април
мај
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Изложба кућних љубимаца

тимски рад

организовање изложбе

мај

Изложба еко фотографија

тимски рад

у холу школе организује се
изложба на тему екологије и
заштите животне средине

јун

Евалуација рада комисије

тимски рад

састанак

јун

Извештај рада комисије

коодинатор

писани извештај

јун

План и програм рада тима за естетско уређење школе

НАЗИВ ВЕЋА/ТИМА: Тим за естетско уређење школе 2017/18.
Чланови:

1. Маја Живковић
2. Нада Бирач, координатор
3. Даринка Јелић
4. Љиљана Брацановић
5. Живана Јовичић

Садржаји и активности

Конституисање комисије

Утврђивање плана и програма рада
комисије
-Пријем првака
-Приредба за пријем првака;Рума и
подручна одељења Краљевци и Добринци
-Изложба дечојих ликовних радова на
тему Јесени
-Дечија
недеља(активности
везане
за
осмишљавање и реализацију програма у
оквиру ове теме);
-Реализација
ликовне
радионице
ЗМАЈАДА
у
нашој
школи
са
предшколцима 1-4 разреда

Годишњи програм рада

Носиоци задужења

Начин реализације

Време
реализације

Састанак, записник

Август 2017.

Прикупљање
информација и
обједињавање истих

септембар

Чланови тима

Чланови тима
Чланови тима, учитељи,
ученици нижих и виших
разреда као и
наставнице музичке и
ликовне културе

Чланови тима,
ученици,
наставник
ликовног, учитељи,
директор, наставници

договор учитеља и
тима око приредбе,
помоћ
ученика
у
реализацији естетског
уређења

договор
наставника
учитеља,
чланова тима,
директора
око
реализације

Септембар

Октобар
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-Позоришна представа Три Прасета
посета предшколској установи Полетарац
и предшколским групама-драмска секција
-Изложба новогодишњих честитки и
украса

-Припрема и приредба за школску славу
„Св. Сава“ и изложба на Општинском
нивоу

-Изрда дечијих ликовних радова на тему
«Наше писмо ћирилица»
-Изложба цртжа –«Мачки»
-Изложба грбова за Дан државности
-Промоција химне школе

-Припреме за 8. март
-Музички
фестивал
„Распевано
пролеће“Србије,учешће солиста хора и
нижих разреда у извођењу и осликавању
сцене
-Радионица (ликовно, музичко,
физичко) за децу и родитеље из наше и
других школа
-Амблем школе-израда техником штампе,
штампање позивница, часописа
за јубилеј+књига летопис
-Изложба Ускршњих дечијих радова,
-Посета ученика виших разреда УПВО
Полетарац,реални сусрети у оквиру
Програма професионалне оријентације

-Посета предшколских група настави
у Ош ИЛР у складу са динамиком
УПВО Полетарац
-Израда ликовних радова за ликовне
конкурсе
Сарадња са директором око обезбеђивања
мат. средстава везаних за естетско
уређење и текуће одржавање
-Заједничко дружење предшколаца и
ученика наше школе у оквиру изложбе
кућних љубимаца и мали вашар за ниже
разреде
-Изложба ликовних радова на тему
рециклаже
Евалуација рада комисије и извештај о
раду комисије (полугодишње)

Годишњи програм рада

Чланови
тима
комисија,
ученици,учитељ

и
Сарадња са Полетарцем

децембар

-руководиоци
секција и
одељењске
старешине, учитељи,
наставници

сарадња
са
одељењнским
старешинама и
руководиоцима секција

јануар

Руководилац ликовне
секције

Калиграфија,цртање
сликање,

фебруар

Руководилац
секције,

Презентација химне и
усвајање
исте
на
наставничком
већу,
усвајање химне

хорске

Хор,
наставници,
учитељи,
ликовна
секција,
ученици виших и нижих
разреда, наставник
информатике,
музичког, физичког,
библиотекар

-учитељи
нижих
разреда, директор

Чланови тима, директор,
координатор
рачуновођа

Чланови тима, директор,
ученици,
наставници, учитељи

Чланови тима,
координатор

и

вид презентације школе
идејно
осмишљавање
билборда и амблема,
позивница

новембар

Март-април

договор
психолога
директора и учитеља о
реализацији доласка као
и материјалу који ће се
набавити за потребу
извођења наставе

мај

кроз састанке
потреби

Током године

и

по

договорити и осмислити
место изложбе

Састанци, извештај рада

јун

годишњи
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План и програм рада Тима за културну, јавну делатност и маркетинг школе
План и програм рада TИМА ЗА КУЛТУРНУ ,ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ И МАРКЕТИНГ Основне
школе „ИВО ЛОЛА РИБАР „ за шк.г. 2017/2018.У РУМИ Чланови Тима су: ГорданаКомленацкоординатор, Весна Јуришић,Марина Јездић, ,Даринка Јелић, Светлана Јакић,Биљана
Дугоњић,Лазар Комадиновић,Љиљана Брацановић, наставник немачког,Верица Куриџа, Ивана
Манчић .
Време
реализаци
је

Садржаји и
активности

Носиоци задужења

Место
реализације

Начин реализације

IX 2017.

Утврђивање плана и
програма рада Тима

Координатор Тима

Школа

Тим за културу и маркетинг
школе

IX 2017.

Конституисање
Тима и подела
задужења

Координатор Тима
предметни
наставници

Школа

Тим за културу и маркетинг
школе

Актив учитеља,
Приредба поводом
пријема првака

СО Рума, ТО
Рума, одељењске
старешине , Актив
учитеља

Школа

08.IX 2017.

Обележавање Дана
писмености

Библиотекар и
библиотечка секција

Школска
библиотека

IX

Пријем ученика у
Градску
библиотеку

Библиотекар и
библиотечка секција

Библиотека

Организациони
одбор
манифестације;
наставник историје

Хртковци;
Гомолава

Историјска секција; наставник
историје

15-20.IX
2017.

“Римски дани”Хртковци, (Посет
археолошком
налазижшту
Гомолава у
Хртковцима)

X

Јесењи крос

Наставник физичког

Фудбалски
стадион
“Фрушка гора”

одељењске старешине,
ученици, наставник физичког

Октобар
2017.

Дечија недеља

Актив учитеља,
предметни
наставници,
школски психолог,
ученици ос 1. -8. раз.

Школа

Ученици, Актив учитеља,
предметни наставници

Октобар
2017.

Литерарни и
ликовни конкурс
(Дечија недеља)

учитељи,
наставници

Школа

Ученици, Актив учитеља,
предметни наставници

IX 2017.

Годишњи програм рада

одељењске старешине
Тим за културу и маркетинг

Библиотекар, ученици

Библиотекар, ученици

школе
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Октобар
2017.

Посета Сајму
књига у Београду

одељењске
старешине, СО
Рума, Градска
библиотека

Београд

Ученици, наставници

одељењске
старешине, учитељи

Школа

Ученици, наставници,

„АТАНАСИЈЕ
СТОЈКОВИЋ“
Рума.
Октобар
2017.или
јун 2018.

Дечји вашар

21.10.2017.

Велики школски
час

одељењске
старешине, СО
Рума

Крагујевац

Ученици, наставници

Октобар
2017.

Вукови дани

одељењске
старешине, СО
Рума

Тршић

Ученици, наставници

27.10.2017.

Дан ослобођења
Руме

СО Рума

Рума

Ученици, наставници

8.11. 2017.

Дан просветних
радника

Одељење
друштвених
делатности СО
Рума, радници
школе

КЦ Рума

Радници школе

20.11.2017.

Међународни дан
детета

Градска библиотека,
Рума , наставници
српског језика ,
радионица за уч. 1.4.раз. учитељи

Градска
библиотека,
Рума

Наставници српског језика,
ученици, учитељи,библиотекар
школе

Дан борбе против
насиља и друге
манифестације у
организацији
Градске библиотеке
Рума и СО Рума.

Градска библиотека,
Рума , наставници
српског језика

Градска
библиотека,
Рума

Наставници српског језика,
одељењске старешине, ученици

Последња
недеља
новембра
2017.

Такмичење соло
певача “Никола
Цвејић”

ОМШ “Теодор Тоша
Андрејевић”, Рума

ОШ “Душан
Јерковић”,
Рума

Наставник музичког,
заинтересовани ученици

15.12.2017.
-15.1.2018.

„Божићна улица“

Градски трг
Рума

Драмско- рецитаторска секција
школе

Учешће на
манифестацијама

Новембар
2017.

Учешће на
манифестацији

Годишњи програм рада

ОШ “Душан
Јерковић”, Рума
СО Рума, драмско рецитаторска
секција
школе,Туристичка

учитељи
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организаација Руме
Децембар
2017.

7. Међународни
сајам образовања
„Путокази“ У
Новом Саду –
посета; ученици
осмог разреда-у
зависности од
мишљења им
мат.могућности
родитеља

одељењске
старешине 8.раз.

Сајам Нови
Сад

Одељењске старешине 8.раз.,
ученици –осмаци

Приредба поводом
школске славе
Светог Саве

Тим за културу и
маркетинг

Зграде школа у
Руми,
Краљевцима и
Добринцима

Драмско- рецитаторске секције
школе, ликовна и хор

27.01. 2018. Међународни дан
сећања на жртве
Холокауста

Наставник историје,
комсија за културну
и јавну делатност
школе

Зграда школе

Историјска секција школе,
наставник историје

Почетак
фебруара
2018.

“Прешернов дан”

Друштво Словенаца
“Емона ” ТО
опшине Рума,
задужени
наставници школе ;
библиотекар

Велика сала
КЦ Рума

Рецитатори , школски хор, и
остали заинтересовани учиници

Фебруар
2018.

Евалуација рада
током првог
полугодишта

Тим за културу и
маркетинг школе

Зграда школе

Тим за културу и маркетинг
школе

21.2.2018.

Међународни дан
матерњег језика

Наставници
српског и страних
језика, библиотекар
школе

Зграда школе

Тим за културу и маркетинг
школе

Светски дан
поезије ,
обележавање

Наставници српског
језика, библиотекар
школе

Зграда школе

Такмичење
рецитатора

КЦ Рума , учитељи ,
наставници

Мала сала КЦ
Рума, или
свечана сала у
ОШ „Душан
Ј.“ Рума, КЦ
Сремска
Митровица,
КЦ Сечањ

27.01.2018.

21.3.2018.

Почетак
марта
2018.април
2018.; мај
2018.

Учешће на
манифестацији

Годишњи програм рада

наставници српског и
страних језика , библиотекар
школе
Тим,; ученици, библиотекар
наставници
Учитељи , наставници,ученици
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Март 2018.

Међународни дан
за елиминацију
расне
дискриминације

Одељењске
старешине

Учионица ,
хол школе

Одељењске старешине,
ученици школе

Март
,април ,мај
2018.

Такмичења у
организацији
Министарства
просвете и СО
Руме

Министарство
просвете републике
Србије, предметни
наставници

Градске школе

предметни наставници,
ученици

Април
2018.

Планирање и
реализација проба;
приредба поводом
Дана школе

тимски рад,

КЦ Рума

тимски рад,

Април
2018.

Ускршње радости у тимски рад
организацији СО
учитељи,
Руме
вероучитељ,
наставник ликовне
културе

Градски трг
Рума, Градска
библиотека
Рума

учитељи, вероучитељ,
наставник ликовне културе,
ученици

наставник музичке
културе
Април
2018.

Girl`s day

Психолог школе

КЦ Рума

Психолог школе, девојчице

Април
2018.

Bоy`s day

Психолог школе

КЦ Рума

Психолог школе, дечаци

Мај 2018.

Дани словенске
писмености

СО Рума, градска
библиотека Рума

КЦ Рума

Наставници, ученици

Мај 2018.

XV фестивал музике
за децу ” Распевано
пролеће Србије
2018.”

СО Рума,

Спортски
центар Рума

наставник музичког
васпитања, школски хор

Мај 2018.

Сајам образовања

ОШ ВЕЉКО
ДУГОШЕВИЋРума
, одељењске
старешине ,
психолог школе

Рума, ОШ
В.Д. Рума

Ученици, одељењске
старешине , психолог школе

Мај 2018.

Спортска манифе-

Наставник физичког
, одељењске
старешине

Школско
двориште

Ученици, одељењске
старешине , наставник
физичког

Наставник
физичког,
одељењске
старешине

Центар Руме

Ученици, одељењске
старешине

стација “Дан
изазова”
Мај 2018.

Пролећни крос

Годишњи програм рада
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22.Мај
2018.

Слава града Руме

СО Рума,
Православна верска
заједница Руме,
наставник музичког

Рума

Ученици, наставник музичког

Јун 2018.

Приредба поводом
завршертка
школске
године.Организовањ
е изложбе МОЈ
ЉУБИМАЦ

Школске секције

Школа

Све школске секције

Јун 2018.

Евалуација рада
током године и
писање извештаја о
раду

тимски рад

Школа

тимски рад

управа школе

Фрушка гора
(простор
сремског
округа )

Награђени ученици,
наставници

По годишњем
плану и
програму рада
комисије за
културну и
јавну
делатност
школе

Ученици , предметни
наставници, одељењске
старешине

Школа

Ученици и предметни
наставник музичког

Школа

Тим за културу и маркетинг
школе

Јун 2018.

Континуир
ано током
шк.г.
2017/2018.

Континуир
ано током
шк.г.
2017/2018.

Август
2018.

Годишњи наградни
излет за ученике
који су постигли
запажене резултате
на такмичењима и
чланове колектива
Посета културним
институцијама:

Тим за културу и
маркетинг школе

-биоскоп
-позориште
-музеј
-излети и
екскурзије
Учешће на
конкурсима
Активно учешће у
средствима јавног
информисања у
редовно ажурирање
сајта школе
Повезивање са
културноуметничким
друштвима кроз
слободне
активности у школи/
ХКУД ''Матија
Губец''-школски
оркестар,КУД
''Бранко Радичевић''

предметни
наставници,
одељењске
старешине

Планирање рада у
наредној школској
години

Тим за културу и
маркетинг школе

Годишњи програм рада

Тим за културу и
маркетинг школе

наставник музичког
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План и програм рада Тима за професионалну оријентацију
Садржај

Време

Носилац

Израда плана и програма рада тима

VIII,

Координатор, тим

Израда плана реализације програма „Проф.

IX

оријентација на преласку у средњу школу“/видети
прилог Годишњег плана рада /
Израда програма проф. оријентације
Рад на прилагођавањау програма ПО и приручнику

VIII,

/сажимање радионица-ревизија прошлогодишњег

IX

Психолошкиња-координатор

сажимања/
Презензација плана реализације на НВ, СР, ШО,
Ученички парламент
Презентација плана имплементације радионица на ОВ
седмог и осмог разреда и договор око динамике са
наставницима
Реализација облика стручног усавршавања у школи на

Новем

предлог тима– реализација припремљене интерактивне

бар

Б. Хавлек

обуке за запослене у вишесатном трајању –
Сензибилизација наставника за рад са ученицима са
тешкоћама у развоју у оквиру ПО и шире /видети План
стр. усавршавања
Реализација истраживања из области ПО –видети план

психолошкиња

рада психолошкиње
Праћење реализације програма проф. оријентације

XI, XII, Тим
III, VI

Сарадња са менторском школом „Вељко Дугошевић“ –

X-VI

Тим

реализација стручних усавршавања, угледни часови из
области ПО /ако их буде /
Сарадња са менторском школом „Соња Маринковић „

Тим, координатор

Нови Сад- по потреби и евалуација сарадње, могућа
стручна посета по потреби и процени тима.
Евалуација рада тима

VI

тимски рад комисије

Евалуација програма проф. оријентације-анкете и

V, VI

Тим, кординатор

V, VI

координатор

завршна евалуација
Сарадња са тимом за самовредновање на евалуацији
Годишњи програм рада
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проф. оријентације-у договору са тимом за
самовредновање
Учешће на менторским састанцима уколико их буде

XI-VI

тим

Тим за стручно усавршавање
Чланови: Биљана Хавлек –координатор, Бојана Антонић, Татјана Петровић/Немања Шијачки
Садржаји и активности

Време

Носиоци

Начин реализације

Конституисање тима за стручно усавршавање VIII, IX

Координатор,

Израда плана и

и предлагање плана и програма рада

тим

програма рада,

IX-VI

тима/одржавање састанака тима једном

квартални састанци

квартално и чешће по потреби/
Прерада образаца /потврда/ о реализованим

Б. Хавлек

Тимски рад, размена

облицима стручног усавршавња у оквиру

Бојана

идеја, договор о

развојних активности школе и личног стр.

Антонић,

задужењима, израда

VIII, IX

секретарица

докумената

IX-VI

Тим,

Презентација

координатор

документа на НВ у

усавршавања, разрада табела о евиденцији
стручног усавршавања запослених –
електронска и папирна - формирање и
ажурирање школског регистратора
Разматрање функционалности документа о
вредновању сталног стручног усавршавања у
оквиру развојних активности установе и

августу /септембру и

личних активности /на основу информација

разматрање идеја кроз

стр. већа и актива и наставника и стр.

дискусију и размену.

сарадника и предлагање евентуалних анекса

Израда анекса,

и измена Пед. колегијуму и органима

презентациија

управљања и руковођења

предлога на
релевантним
органима.

Праћење реализације плана и програма

IX-VI-

Тим,

Прикупљање података

стручног усавршавања у школи и израда

кврталн

психолошкињ

и израда извештаја

тромесечних извештаја за Пед. колегијум и

о–

а, директор,

директора

новемба

Пед.

р,

колегијум

фебруар,
јуни
Годишњи програм рада
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Презентација тромесечних и годишњег

Квартал

Координатор

извештаја о реализацији стручног

и,

тима

усавршавања на НВ, Савету родитеља и Шк.

полугод

одбору

ишта,

Усмена презентација

крај
школске
године
Прикупљање података од наставника и стр.

Тромесе

Тим

Свакодневна размена,

сарадника везаних за праћење и евалуацију

чно

прикупљање података

реализације стр. усавршавања

/квартал

од руководиоца стр,

ии

већа

полугод
ишта/
Израда годишњег извештаја о реализацији

VI

тимски рад

стручног усавршавања

Сумирање података о
стручном
усавршавању у
2015/16, израда
извештаја

Праћење законских норматива везаних за

IX-VIII

Тим,

Праћење и

стр. усавршавање и извештавање на НВ о ев.

По

кординатор

извештавање

променама

потреби

Учешће у изради, праћењу реализације и

VIII, X,

тим

Континуирано

евалуацији Развојног плана, Школског

XI,

програма и Годишњег плана рада–делови

IX-VIII

тромесечно праћење

који се односе на стручно усавршавање
Праћење на интернету материјала везаних за

Контину

Тим,

Праћење релевантних

стручно усавршавање и презентација

ирано

координатор

веб извора

колегама /по потреби /

VIII

Тим,

Писмена и усмена

координатор

размрна, заједничке

Предлагање облика стручног усавршавања у
складу са облашћу рада тима
Сарадња са осталим тимовима, већима,
активима и Педагошким колегијумом у
области стр. усавршавања у школи и по

IX-VIII

активности

потреби са тимовима других школа,
Годишњи програм рада
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реализаторима обука и другим инстанцама
Евалуација рада тима и плана и програма

Јун,

стручног усавршавања

август

тим

Евалуација
реализације планова
и програма

Програм рада одељенског старешине
1. У односу на појединог ученика:
-пријем и помоћ у адаптацији на школску средину
-прикупљање релевантних података о ученику
-праћење напредовања и развоја ученика
-праћење понашања ученика у школи и ван ње
-саветодавни рад на решавању проблема
-мотивисање ученика
-брига о здравственом стању ученика, укљученост у сарадњу са Домом здравља везану за
систематске прегледе и вакцинације ученика
-иницирање корективног рада са ученицима
-израда анализе успеха ученика-квартално
-учешће у тиму за додатну подршку ученику, координација рада тима, предлог ИОП-а
-сарадња на индивидуализацији и осталим питањима значајним за ученика са пед. асистентом
2. У односу на одељенску заједницу:
-Организовање учења, игре, рада
-изграђивање имиџа одељенске заједнице
-реализовање одређених програма рад са одељенском заједницом
-активности на стварању мотивационог језгра одељења
-подстицање одељенске заједнице у креирању програма рада одељ. заједнице
-укључивање одељења у шире активности школе
-сарадња са стручним лицима из друштвене средине
-укључивање ученика у рад КУД-а, спортских и других организација
3. У односу на родитеље:
-упознавање родитеља, породичног амбијента и података неопходних за сарадњу
-информисање родитеља о њиховим правима и обавезама везаним за школу, као и о успеху и
владању ученика у складу са законом
-припремање и организовање родитељских састанака
Годишњи програм рада
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-индивидуални разговори са родитељима
-педагошко образовање родитеља
-информисање родитеља о важним активностима школе
-посећивање породице у случају потребе
-организовање заједничких разговора са осталим наставницима и психолошкињом по потреби
-организовање и реализација анкетирања родитеља на полугодишту и крају наставне године и
обрада резултата по одељењима
-информисање родитеља о отвореном дану школе – обавезна месечна активност школе, анимирање
родитеља на активно учешће и договор са наставницима и родитељима о облицима и садржајима
учешћа родитеља
4. У односу на стручне органе:
-учешће у изради Годишњег плана рада школе
-израда годишњег програма и плана рада одељенског старешине
-евиденција редовности наставе
-праћење и регулисање оптерећености ученика
-сарадња са осталим наставницима у избору ученика за допунски и додатни рад
-сарадња са стручним сарадницима школе
-сарадња у изрицању васпитних и васпитно-дисциплинских мера
-планирање, вођење и извештавање о раду одељенских већа
-стручно усавршавање у оквиру одељенског и наставничког већа
-рад и координација у тиму за додатну подршку ученицима, рад на плану ИОП-а и сарадња са
Педагошким колегијумом
-сарадња са тимовима релевантним за непосредни рад ОС са ученицима/нпр. Тим за инклузију, Тим
за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за ПО, Тим за безбедност
ученика и сл.
5. У односу на педагошку документацију:
-сарадња са директором на плану правовременог и ваљаног вођења документације
-ажурно и прецизно вођење разредне књиге-Дневника рада
-ваљано вођење записника са састанака одељенских већа, родитељских састанака и часова
одељенског старешине
-израда извештаја о реализацији ИОП-а и евиденције о раду тимова за додатну подршку
-вођење евиденције о појавама злостављања, занемаривања и насиља у складу са Протоколом
Детаљан програм и план рада за часове одељенског старешине део је глобалних и
оперативних планова одељенских старешина и саставни је део Годишњег плана рада.
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VI Планови и програми управних, руководећих и
саветодавних органа
Програм рада Школског одбора


Доношење Годишњег плана рада школе, Школског програма и Развојног плана и усвајање
извештаја о раду школе



Утврђивање пословне политике школе, мера за њено спровођење и доношење одлука
везаних за пословање школе;



Одлучивање о коришћењу средстава школе;



Даје мишљење о поступку одлучивања о избору кандидата по расписаном конкурсу за
пријем у радни однос наставника и стручних сарадника и директора ;



Разматрање успеха ученика и предлагање мера за побољшање услова рада школе и
остваривање образовно-васпитног рада;



Доношење финансијског плана;



Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија;



Старање о потпуном и благовременом информисању радника у сарадњи са управом школе;



Доношење статута, правила понашања у установи и друге опште акте



Формирање сталних и повремених комисија, тимова, одбора и контрола њиховог рада;



Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;



Одлучивање о коришћењу средстава школе сагласно финансијском плану;



Разматрање извештаја о раду школе, о раду директора и комисија које се образују;



Доношење програма унапређивања радне и животне средине;



Одлучивање у другом степену по приговору радника и ученика школе;



Додељивање награде ученицима школе- ђаку генерације, а за које није надлежно
Наставничко веће;



Разматрање предлога Синдиката у вези остваривања права радника;



Одлучивање о другим питањима у надлежности Школског одбора.
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План рада Школског одбора

Опис послова

Време

Анализа и усвајање Годишњег извештаја о раду школе

IX

Анализа остваривања Годишњег плана рада школе

IX

Усвајање Годишњег плана рада школе и осталих законом предвиђених

IX

планова и програма
Анализа финансијског стања школе

XII

Усвајање завршног рачуна школе

II

Прикупљање средстава за поправак објеката школе и набавку савремене

током године

опреме
Анализа сарадње са друштвеном средином

XII- VI

Реализација културне и јавне делатности школе

VI

Анализа извештаја о раду директора школе

IX

Утврђивање предлога финансијског плана

IX

Доношење финансијског плана

IX

Анализа и усвајање извештаја о извођењу екскурзија и рекреативне

X, V

наставе
Усвајање и евентуална измена школских аката у надлежности
школског одбора

током године

Евалуација реализације Развојног плана школе

XII, VI

Анализа извештаја везаних за процес вредновања и самовредновања

VI

рада школе
Евалуација и усвајање и осталих извештаја предвиђених законом

током године

Остали послови у надлежности Школског одбора

током године
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Програм рада директора школе
Програмски садржај

Динамика

IПРОГРАМИРАЊЕ
1. Учешће у изради идејне скице програмске структуре рада школе

IX

(задуживање појединаца и група програмера у изради
програма)
2. Израда месечног плана послова школе и плана директора

IX-VI

II ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА
1. Постављање организације рада (иницирање израде распрореда свих
видова наставе и рада служби (распоред рада, пријем странака, ученика и
сл. )

IX, X, II, III

2. Разрада овлашћења свих руководних места у школи, ко и зашта одговара, IX, Х
начин праћења и вредновања рада и сл. )
3. Постављање ефикасније организације рада директора (распоред рада,
IX, X, III, IV
седнице, консултације са стручним службама, педагогом, психологом и сл.
)
4. Учешће у разради и дефинисању информационог система у функцији
XI, XII
ефикасније организације рада школе
III РУКОВОДНА ФУНКЦИЈА
1. Упознавање прописа на којима се заснива руковођење и управљање

IX-VI

2. Упознавање личности појединаца, њихових криза и тешкоћа у циљу
индивидуализације руковођења
3. Припрема седница стручних и управних органа школе

IX-VI

4. Планирање радних састанака унапред за месец, односно седмицу
(месечни план)

IX-VI

5. Планирање седмичних и дневних ситуационих "случајних" сусрета и
разговора са радницима (снимање планираних интеракција)
IV ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА

X-VI

IX-VI

1. Учешће у изради програма вредновања рада школе и његовој реализацији IX, X, V, VI
2. Праћење квалитета реализације наставног процеса кроз:

IX, Х

праћење припремања наставника за наставу и посете наставним часовима
сарадњу са родитељима
праћење усавршавања наставника
објективнијег вредновања ученика
вредновање рада стручних служби школе
V ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА
1. Указивање педагошко-инструктивне помоћи на етапи припремања (израда IX-X
дидактичких материјала, подстицање за примену савремене образовне
технологије)
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2. Примена сачињених инструмената у сагледавању дидактичко-методичке

IX-X

заснованости часова
3. Иницирање стручних служби (психолошке) и стручних тимова у изради

IX –VI

пројеката и њиховој реализацији према програму истраживачког рада)

План и програм рада секретара школе
Септембар 2017. године:
1. Наручивање матичних евиденција и јавних исправа за први и други циклус према
Правилнику о вођењу евиденције и јавних исправа у основној школи и увођење података о
ученицима/полазницима у евиденције са одељенским старешинама
2. Нормативно правни послови: уговори о раду, анекси, уговори о извођењу наставе,
споразуми о преузимању запосленог, решења за обрачун коефицијнта за плате, решења о 40часовној радној недељи и статусу запослених у погледу рада са не/пуним радним временом,
унос у Централни регистар обавезног осигурања одјава, пријава и промена почев од
септембра и надаље континуирано, у зависности од радног ангажовања запослених
3. Заказивање седница Савета родитеља и Школског одбора до 15. септембра 2017. године
ради разматрања и усвајања Годишњег плана рада за 2017/2018. и Извештаја о раду школе за
2016/2017, и других питања
4. Поступак спровођења избора туристичких агенција за извођење екскурзија по Правилнику,
са објавом у једним новинама које имају тираж на територији РС
5. Прикупљање збирних података за ученике путнике и слање спискова превознику и општини
Рума, као и спискова ученика ради закључивања полиса осигурања са изабраном
осигуравајућом кућом (у случају незгоде за школску 2017/2018. годину), по спроведеном
позиву а у складу са одлуком савета родитеља о избору осигуравајуће куће и осигуране суме
по ученику
6. Слање и пријем захтев за издавањем преводница и издавање преводница о евентуалним
преласцима ученика из једне у другу школу на захтев школе односно по пријави одељенског
старешине школе
7. По одлуци директора, расписивање конкурса за упражњена радна места у школи
8. Попуна статистичких образаца по захтеву Одељења за статистику у Сремској Митровици
9. Издавање школских потврда
10. Пријаве против родитеља чија деца не похађају наставу по обавештавању од стране одељ.
старешина
11. давање писаног обавештења запосленима у вези са применом Закона о спречавању
злостављања на раду
12. рад са андрагошким асистентом на пословима уписа полазника по програму основног
образовања одраслих – слање дописа, комплетирање документације
13. сарадња са осталим школама
Октобар 2017 године
1. Доношење одлука директора школе по евентуално расписаним конкурсима и закључивање
уговора о раду, пријаве матичној евиденцији, односно у централни регистар обавезног
осигурања
2. Заказивање седница Школског одбора и Савета родитеља, послови везани за реализацију
екскурзија, по закљученом уговору према одлуци Комисије за избор најбоље понуде
3. Издавање школских потврда, рад са децом и родитељима, евентуално попуњавање
повредних листа за случај незгоде ученика и др.
4. У року од 8 дана по истеку првог и трећег тромесечја израдити образац-писмено које ће
одељенске старешине доставити на родитељском састанку (са подацима о успеху ученика по
предметима, о владању, изреченим дисциплинским мерама и броју изостанака) а према
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обавези из Правилника о календару рада за школску 2017/18. годину, те слање истих
препоручено поштом родитељима који нису присуствовали састанцима
5. Рад са одељенским старешинама – помоћ код уноса података у матичне књиге полазника
основног образовања одраслих, као и ученика
Новембар 2017. године
1.

2.
3.

Текући послови (изадавање уверења, потврда, дупликата сведочанстава, преводница,
појединачних сведочанстава) са свакодневном администартивним пословима /пријем
поште, куцање и слање дописа, отпремање поште, слање поште факсом исл. /
уобичајени рад са странкама
нормативно правни послови – праћење прописа те усаглашавање општих аката школе са
изменама закона, израда нацрта правилника

Децембар 2017. године
1. Текући послови
2. Заказивање седница органа школе по потреби а у договору са директором и председницима
органа
3. Слање пријава просветном инспектору против родитеља ученика који не похађају школу
(ако нису раније пријављена)
4. Именовање комисије за попис имовине и средстава школе са 31. 12. 2016. године (одлука
Школског одбора)
5. Од почетка школске године рад са помоћним техничким особљем.
6. Продужетак овера картица здравственог осигурања после 31. 12. 2017. године у складу са
позитивним изменама из ове области и упутствима фонда
7. Спровођење мера хигијене и других мера према записницима надлежних служби-предлоге
мера и упутства за рад помоћно техничког особља, потребна средства за хигијену и њено
одржавање, према одлуци директора се редовно наручују, складиште у магацину школе
8. Доношење решења о вођењу евиденције аката за 2018. годину
9. Закључивање аката и деловодника са 31. 12. 2017. године
10. Провера унетих и уписаних података у матичне књиге ученика од стране одељенских
старешина (да ли су сви увели податке за нове ученике/полазнике, увођење у регистар
матичних књига
11. Нормативно правни послови типа: израда нацрта правилника, пословника, одлука или
закључака и друго зависиће од потребе усаглашавања са позитивно правним прописима или
доношења нових прописа у области образовања, и других актуелних области, те реализације
раније донетих закључака одн. одлука органа школе
12. Евентуално доношење одлука надлежних органа за именовањем односно разрешењем
чланова школског одбора СО Рума зависно од потребе
Јануар 2018. године
1. Текући послови, укључујући израду предлога плана набавки а према усвојеном
Финансијском плану школе и његово усвајање
2. Отварање деловодника и попис аката за 2018. годину
3. Рад са странкама
4. Упућивање на санитарне прегледе по истеку од 6 месеци према задњем
прегледу/континуирано у зависности од претходног санитарног прегледа, и наручивање
ДДД од стране Завода за јавно здравље Сремска Митровица по потреби, а најчешће пред
почетак школске године или два пута годишње
5. Закључивање полиса осигурања за штете на школи и за запослене за 2018. годину,
припрема по истом на закључивању, одн. спровођењу набавке у договору са директором
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6. Слање предлога за доделу награде ученику - Светосавска повеља општини Рума по донетој
Одлуци наставничког већа а према важећем Правилнику
7. Решење за именовање комисије за попис и архивирање регистраторског материјала и
архивске грађе школе 1. 01. 2016. - 31. 12. 2016. године
8. Објављивање календара такмичења и смотри од стране МП
9. По усвајању плана набавки, спровођење - односно реализација набавки према кварталном
плану односно врсти и потреби набавкеу договору са директором и финансијском службом
школеа све према додељеним средставима из буџета општине Рума
Фебруар 2018. године
1. Слање пријава за такмичења, почев од општинског нивоа школама домаћинима
2. Организација општинских такмичења ученика кад је наша школа домаћин: примање пријава,
сачињавање збирних спискова, решења о именовању комисија, сачињавање извештаја о
одржаном такмичењу и прослеђивање школској управи у Новом Саду
3. Сарадња са Домом здравља у погледу вакцинације и систематском прегледу ученика током
целе школске године
4. Достављање извештаја школском одбору комисије за попис имовине и средстава школе са
31. 12.2017. године односно његово усвајање
5. Усвајање финансијског/ завршног рачуна до 28. 2. 2018. године на седници школског одбора
/ у договору са директором и шефом рачуноводства/
Март 2018. године
1. Школска такмичења по календару – слање пријава, рад на организацији такмичења чији смо
домаћини
2. Текући послови
3. Рад са странкама
4. Примање и слање дописа МП и школској управи према потреби у току целе школске године
5. Нормативно правни, управни послови
Април 2018. године
1. Текући послови
2. Рад са странкама
3. Сарадња са психологом школе око спровођења уписа ученика у први разред за школску
2018/2019. годину и у току априла и маја месеца и у наредном периоду
4. Састављање списка ученика за упис у први разред како се буде вршило тестирање и провера
способности деце почев од априла и маја 2018.
5. Пријаве за окружно такмичење и републичко
6. Упознавање са упутством о упису у средње школе 2018/2019 и спровођењу полагања
завршног испита и смерницама код организовања полагања завршног испита ученика, затим
ученика којима је потребна додатна подршка и полазника
7. Комисијски записник о архивирању грађе школе до 30. 04. 2018. године сачинити /увођење у
архивску књигу, слагање и означавање регистратурског материјала
Мај 2018. године
1. Текући послови
2. Рад са странкама
3. Сазивање органа школе
4. Провера података ученика 8. разреда (достављање извода из књиге рођених ради провере
уписа података у матичним књигама), у сарадњи на наставником информатике, односно
задуженим лицем за унос у централну базу података министарства
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5. Достављање матичних књига задуженом лицу школе ради провере података и то оцена
општег успеха ученика 8. разреда због уношења у базе података МП ради утврђивања броја
бодова везаних за успех
6. Задуживање одељенских старешина осмих разреда у погледу обавеза код спровођења уписа
у средње школе, односно завршног испита
7. По одлуци директора доношење решења о именовању комисије за полагање испита и других
потребних комисија
8. Планирање и доношење решења о коришћењу годишњег одмора за 2018. у договору са
директором школе
9. Припрема и реализација издавања сведочанстава о завршеном основном образовању и
васпитању школске 2017/2019. године (рад са одељенским старешинама 8. разреда на
уношењу података у матичне књиге по закључивању оцена и одржаним седницама,
упућивање на поправне/разредне испите у јунском року ученика осмог разреда односно
ученика и др.
10. Eвентуална реализација екскурзија и наставе у природи планираних за пролеће (сачињавање
збирног списка путника по релацијама по одобрењу родитеља, закључивање уговора са
агенцијом, обавештење полицијске станице о датуму и времену реализације екскурзије) као
и дводневне ексурзије планиране за јесен 2017.
11. Предлагање носилаца Вукове дипломе, посебне дипломе и ђака генерације и други послови
везани за крај другог полугодишта ученика осмих разреда- стављање на дневни ред
наставничког већа / директору школе
12. доношење решења о праву на годишњи одмор за 2018. годину
Јун 2018. године
1. издавање свечочанстава о завршеном 5. и 6. и 7. разреду на крају наставне године 2017/2018.
као и сведочанстава о завршеном 8. разреду /основном образовању и васпитању/
2. издавање - оверавање ђачких књижица за завршене остале разреде према школском
програму рада /утврђеним датумима/
3. доношење евентуалних измена и допуна школског програма за период 2014-2018. ,
заказивање и рад надлежних органа школе по истом
4. заказивање седница органа школе
Јул 2018. године
1. текући послови
2. рад са одељ. старешинама наше школе на уносу података у матичне књиге /све до 31. 8.
2018./ по извршеном сравњивању дневника, а за ученике 8. разреда и раније
Август 2018. године
1. Текући послови, поправни и др. испити, издавање решења о именовању комисија,
запримање записника по одржаним испистима, увођење у евиденцију матичне књиге,
издавање сведочанстава за оне ученике који су завршили разред полагањем поправних
испита,
2. по одлуци директора расписивање конкурса, доношење решења о отказу уговора о раду
запосленима на одређено време, по сили закона или због одласка у пензију и др.
У току 2017. и 2018. године обављаће се и послови
запошљавања – филијали у Сремској Митровици, и то :
-

слања дописа Националној служби

потписаних уговора са полазницима због признавања финансирања трошкова превоза,
договору са НСЗ, односно потписаним Уговором школе и НСЗ
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-

-

до сваког 5-ог у месецу слање дописа са списковима присутности полазника у настави за
претходни месец, по циклусима (1-3. Циклус) које секретару доставља андрагошки
асистент, као и
издавање одговарајућих потврда полазницима

У току 2017. и 2018. године и доношење решења везано за статус запослених, а по захтеву
запосленог, као што су решења за јубиларну награду, плаћена, неплаћена одсуства, одсуства због
неге детета, решења за ментора односно приправника, за комисије, слање захтева са
документацијом за полагање испита за наставника, и др.
Обављање поред својих, нормативно-правних послова и свих осталих административних
послова током сваког радног дана вођење деловодника, куцање и слање дописа, пријем и
отпремање поште и др.
Од септембра 2015. године део административних послова , обавља и административно финансијски радник са 50% радног времена Слађана Грујичић у време када је по распореду у
школи.

Савет родитеља
Почетком школске године конституише се Савет родитеља одељења и Савет родитеља школе. У
Савет родитеља школе бира се по један родитељ из сваког одељења.
Програмски садржаји Савета родитеља су:
-

Давање мишљења о предлогу Годишњег плана рада школе, Школског програма и Развојног
плана;

-

Разматрање,

предлагање и учествовање у решавању проблема успеха,

владања,

организаовања свих облика образовно-васпитног рада, забавног живота ученика, спортских
и других манифестација и предлагање мера за осигурање квалитета и унапређење рада
школе;
-

Давање

сагласности на програм и план екскурзија и наставе у природи и разматрање

извештаја о њиховој реализацији;
-

Разматрање Извештаја о раду школе и извештаја о вредновању и самовредновању као и
извештаја о вредновању рада школе од стране родитеља у складу са законом;

-

Упознавање са Правилником о понашању ученика, родитеља и запослених;

-

Предлагање представника родитеља у Школски одбор, стручне активе и друге тимове;

-

Учешће у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника;

-

Разматрање намене коришћења средстава остварених радом ђачке задруге, донацијама или
средствима родитеља;

-

Разматрање услова за рад установе;

-

Учествовање у евентуалним изменама Правилника о безбедности и заштити деце за време
остваривања васпитно-образовног рада и других активности које организује школа;
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-

Учешће у поступку прописивања мера из чл. 42. Закона о основама система образовања и
васпитања.

План рада Савета родитеља
Садржај

Време

Носиоци

Конституисање Савета родитеља и упознавање нових

IX

Директор,

чланова Савета са радом и задацима Савета родитеља

психолошка служба,

Разматрање предлога Годишњег плана рада школе са

председник Савета

посебним нагласком на васпитном делу, условима за

родитеља

рад установе, као и предлозима мера за унапређење
рада школе
Разматрање програма и давање сагласности
реализације екскурзија и школе у природи
Предлагање чланова у стручне комисије за припрему и
реализацију екскурзија и школе у природи
Предлагање изборних предмета
Информисање родитеља:
-Отворени дан школе /присуствовање родитеља
/старатеља образовно –васпитном раду/
-Анкетирање родитеља/старатеља на полугодишту
везано за праћење успешности програма сарадње са
породицом и сугестија за побољшања
Размарање извештаја о раду школе

IX

Разматрање предлога листе уџбеника

Председник Савета
родитеља, директор

Разматрање понуда за ђачку ужину и препорука
Школском одбору
Избор нових чланова у састав Савета родитеља
по
Предлог нових чланова у Школски одбор/по потреби/

потреб
и

Мишљење родитеља о реализацији екскурзија

X, V

директор

Мишљење родитеља о настави у природи

X, XI

директор

Акција солидарности са ученицима слабијег матер.

по

стања

потр.
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Разматрање извештаја о постигнућима ученика и

XI,

директор, психолошка

реализацији васпитно -образовног процеса

IV

служба/по потреби/

Разматрање успеха ученика на завршном испиту

VI

директор

Учешће родитеља у побољшању материјално техничке

током

основе рада школе

године

Учешће у евентуалним изменама Правилника о

током

понашању ученика, наставника и родитеља у школи и

године

безбедности ученика као и осталих правилника у чијем

по

доношењу учествују родитељи

потреб

по потреби- директор
по потреби

и
по
Разматрање анекса

Школског програма и Развојног

плана

потреб

директор, координатори

и

тимова, по потреби и
психолог

август
Евалуација реализације Развојног плана школе

школски развојни тим,
директор
школски тим за

Разматрање извештаја о процесу вредновања и

август

самовредновања рада школе

вредновање и
самовредновање,
директор школе

Разматрање и давање сагласности учешћа у пројектима

по

/локалним и ширим /

потреб

директор, пројектни тим

и
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VII- ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНОГ РАДА
1. РЕДОВНА НАСТАВА
Листа предмета сачињена је на основу поштовања важећих правилника о наставном плану и
програму .
Обавезни наставни предмети:

Први циклус
Први разред- српски језик, страни језик-енглески језик, математика, свет око нас, ликовна култура,
музичка култура, физичко васпитање
Други разред-српски језик, страни језик-енглески језик, математика, свет око нас, ликовна култура,
музичка култура, физичко васпитање
Трећи разред-српски језик, страни језик-енглески језик, математика, природа и друштво, ликовна
култура, музичка култура и физичко васпитање
Четврти разред-српски језик, страни језик –енглески језик, математика, природа и друштво, ликовна
култура, музичка култура, физичко васдпитање

Други циклус
Пети разред-српски језик, енглески језик, ликовна култура, музичка култура, историја, географија,
математика, биологија, техникa и технологија,информатика и рачунарство , физичко и здравствено
васпитање
Шести разред-српски језик, енглески језик, ликовна култура, музичка култура, историја, географија,
физика, математика, биологија, техничко и информатичко образовање, физичко васпитање
Седми разред- српски језик, енглески језик, ликовна култура, музичка култура, историја,
географија, физика, математика, биологија, хемија, техничко и информатичко образовање, физичко
васпитање
Осми разред- српски језик, енглески језик, ликовна култура, музичка култура, историја, географија,
физика, математика, биологија, хемија, техничко и информатичко образовање, физичко васпитање
Изборни наставни предмети:
Обавезни изборни наставни предмети
Оба циклуса
Верску наставу и Грађанско васпитање-сазнање о себи и другима у форми изборне наставе у
оба циклуса са обавезним избором једног од ова два понуђена предмета похађају ученици од првог
до осмог разреда. Верска настава одвија се у 16 група/православни катихизис, док се настава за
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ученике по католичком вјеронауку одвија у цркви-1 група/ у Руми и подручним одељењима, а
грађанско васпитање у оквиру 7 група за ученике од првог до осмог разреда, и кроз рад учитеља у
одељењима у којима има ученика опредељених за грађанско васпитање.
Други циклус
Страни језик/други /као обавезни изборни предмет похађају ученици другог циклуса. Одабир
страног језика за ученике петог разреда обавља
спроводи

са родитељима

ученика

се

крајем наставне године анкетом која се

четвртог разреда, а у којој се у складу са кадровским

могућностима школе, као и на основу сазнања стручних сарадника везано за раније анкетирање
родитеља ученика,

родитељима нуди

избор између француског, руског и немачког језика.

Родитељи су се у овој школској години определили за наставу немачког језика.
Физичко васпитање –изабрани спорт ће похађати ученици шестог, седмог и осмог разреда.
Ученици се изјашњавају за један од понуђених спортова: одбојка, кошарка, рукомет, атлетика
и пливање. На основу изјашњавања ученика и родитеља у овој школској години изабрани
спортови ће бити одбојка/7, 8 разред/, кошарка/6 разред/
Детаљно разрађени садржаји као и начини и поступци остваривања прописаних планова и
програма везано за ове предмете налазе се у годишњим плановима рада наставника.

Изборни наставни предмети
Први циклус
У складу са листом изборних наставних предмета понуђеном од стране Министарства просвете и
спорта Републике Србије наша школа ће родитељима на изјашњавање понудити, поред обавезних
изборних предмета/верске наставе и грађанског васпитања/ још три изборна предмета за ученике
од првог до четвртог разреда, тако да ће понуђену листу чинити: :народна традиција, чувари
природе и од играчке до рачунара.
На основу анкетирања ученици млађих разреда ће похађати наставу предмета Чувари природе 8 група и Од играчке до рачунара-2 групе и Народна традиција -1 група. Наставу изводе
учитељи.
Други циклус
Изборну наставу од првог до осмог разреда ученици похађају на основу изјашњавања родитеља
и ученика.
Ученицима шестог разреда школа нуди у оквиру анкете која се реализује крајем наставне
године избор између следећа четири изборна наставна предмета:Информатика и рачунарство,
Чувари природе, Хор и оркестар, Цртање, сликање и вајање, док ученици седмог и осмог разреда
могу да бирају између Информатике и рачунарства, Цртања, сликања ивајања, Хора иоркестра и
Домаћинства.
На основу резултата анкете у школској 2017/18. години ученици ће у другом циклусу
похађати изборну наставу предмета Хор и оркестар /4 групе/ и предмета Информатика и
рачунарство /3 група/.
Сви програми су саставни део годишњег плана рада и чине његов прилог и
операционализовани су у годишњим плановима рада наставника.
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2.СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Слободне наставне активности похађају ученици 5 разреда и школа је ученицима понудила 3
облика слободних наставних активности од којих ученици изјашњавањем обавезно бирају једну :
Цртање,сликање и вајање , Чувари природе и Клуб техничара .На основу изјашњавања ученика у
овој школској години реализоваће се све три слободне активности ,а настава за слободне наставне
активности са мањим бројем ученика /Чувари природе и Цртање сликање вајање / у 5 разреду
реализоваће се у комбинацији са изборним предметима старијих разреда или у комбинацији са
секцијским активностима /Чувари природе и Цвећарска секција /.

3. ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунска настава организоваће се у зависности од потреба и броја ученика чије постигнуће
захтева овај облик рада током године кроз групни, индивидуални или рад у паровима Евиденција о
раду водиће се у дневницима рада. Програме допунске наставе наставници израђују флексибилно
и током године их стално прилагођавају потребама ученика чији се састав мења током школске
године. Планови и програми допунске наставе налазе се у школском програму. Допунска настава се
по предметима планира у фонду од 36 часова, од чега се 6-10 часова реализује током зимског
распуста. План реализације током зимског распуста израђује се у децембру месецу у складу са
проценом броја ученика који ће је похађати у том периоду, а у зависности од успеха на
полугодишту.
План реализације допунске наставе
Предмет

Време

Математика

Понедељак претчас
среда – 7. час

Српски језик

Четвртак – 7.
час
уторак претчас,
Уторак –
претчас

Реализатор
Н. Шијачки

Б. Антонић
Г. Комленац

среда - 6. час

В. Јуришић

Енглески језик

Уторак,
претчас

И. Манчић

Географија

Понедељак претчас

Г. Обрадовић
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Биологија

Среда - 6. час

М. Чолић

Историја

Четвртак – 6.
час
Понедељак -7.

З. Ступар

Хемија

Б. Вујанић

час
Физика

Среда - претчас

Ж. Васиљевић

Немачки језик

Понедељак претчас

Т. Стојић

План допунске за ученикеу првом циклусу је
саставни део распореда часова

4. ДОДАТНА НАСТАВА
Додатни васпитно образовни рад организоваће се за ученике од четвртог до осмог разреда у
трајању од једног часа недељно/значи у фонду од 36 часова годишње, осми разред -34 часа/.
Школа ће у школској 2017/18. години организовати додатни рад из следећих предмета :
математике/од четртог до осмог разреда, а наставу ће изводити учитељи четвртог разреда и
наставници математике/,
српског језика/од петог до осмог разреда –наставу изводе наставници српског језика/
страног језика/од петог до осмог разреда/наставу изводе наставници страних језика/,
хемије/ за ученике седмог и осмог разреда-наставу изводи наставница хемије /,
физике/за ученике од шестог до осмог разреда –наставу изводи наставник физике /,
географије/за ученике седмог и осмог разреда –наставу изводи наставница географије / и
биологије/за ученике седмог и осмог разреда/-наставу изводи наставница биологије
ликовна култура/за ученике од петог до осмог разреда-наставу изводи наставница ликовног/
хор /за ученике 5 разреда/
информатика и рачунарство /5 разред/
Детаљни програми додатних облика рада су у годишњим плановима наставника који су саставни
део Годишњег плана рада школе.Наставници могу додатну наставу у складу са проценом
организовати и током зимског распуста и у том случају у децембру праве план реализације током
зимског распуста.
План реализације додатне наставе
Предмет

Време

Реализатор

Математика

Уторак – 7. час
Петак - претчас

Б. Антонић

Четвртак –
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претчас
среда - 7. час
Понедељак претчас

Српски језик

Петак - 6. час

Н. Шијачки
Г. Комленац
В. Јуришић

Енглески језик

Четвртак претчас

И. Манчић

Географија

Уторак - 7. час

Г. Обрадовић

Биологија

Уторак- претчас

М. Чолић

Хемија

Петак - претчас
Петак - претчас

Б. Вујанић

Физика

Четвртак – 7. час

Ж. Васиљевић

Немачки језик

Уторак - претчас

Тамара Стојић

Ликовна култура

Уторак - претчас

Љиљана Брацановић

Хор и оркестар – 5. разред

Понедељак – 7.
час
Среда - претчас

Даринка Јелић

Информатика и рачунарство

Анита Топаловић

Распоред реализације додатне наставе у
првом циклусу је у распореду часова

5. Припремна настава за полагање завршног испита
Током школске 2017/18. године школа ће организовати припремну наставу за ученике 8.
разреда за полагање завршног испита током другог полугодишта из свих предмета релевантних за
полагање. У току месеца јуна школа ће организовати десет дана припремне наставе са по најмање
2 часа дневно за ученике 8 разреда из свих релевантних предмета и то : најмање по два часа наставе
из хемије, физике, историје, биологије и географије, а најмање по 5 часова из српског и математике.
План реалзације припремне наставе за полагање завршног испита
План и програм припремне наставе дат је у табели у наставку:
СРПСКИ ЈЕЗИК

Гордана Комленац

време

садржај

број часова

Прво полугодиште

Током првог полугодишта планом је предвиђено
одржавање припремне наставе, сваке друге
недеље, у поподневном термину. Са ученицима
ће наставник радити у дигиталном кабинету,
анализу претходних тестова, ради упознавња са
типом задатака, док не стигну збирке, што се

16 пута по 2 часа 32 часа за оба
полугодишта

Сваки други понедељак, у
поподневном термину, од 15:45
до 17:15
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очекује у јануару 2017.
Друго полугодиште
Сваки други понедељак, у
поподневном термину, од 15:45
до 17:15
Јун

Обнављање градива по областима. Настава ће
бити одржавана сваке друге недеље, у
поподневном термину.

Садржаји који ће са ученицима бити увежбавани
су задаци из Збирке.

5

време

садржај

Број часова

Друго полугодиште

Увод у историју

8 часова

У складу са распоредом часова

ИСТОРИЈА З. Ступар

Најстарија историја Грчке и Рима
Западна Европа и
Средоземље у средњем веку
Срби и њихово окружење У срадњем веку
Успон Европе
Доба револуција
Нововековне државе СЦГ
Први св. рат
Свет између ратова
Други св. рат
Јун

Свет између ратова

према распореду часова

Други св. рат

2 часа

ХЕМИЈА Бранка Вујанић
време

садржај

Број часова

Друго полугодиште, сваке друге
недеље када је 8 разред у
поподневној смени -12. 15-13. 00,
дан у договору са ученицима

Основни хемијски појмови

8 часова

Јун

Раствори

У складу са распоредом часова

Неметали, метали и њихова једињења

Структура супстанци
Хемијска израчунавања
2 часа

Киселине, хидроксиди, соли
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БИОЛОГИЈА Милена Чолић
време

Садржај

Број часова

Април-мај

Вегетативни биљни органи

8 часова

7. час у преподневној смени и
пречас у поподневној смени, дан
у договору са ученицима

Репродуктивни биљни органи
Биологија алги и гљива
Бескичмењаци
Кичмењаци
Порекло и развој људске врсте
Грађа човечијег тела
Репродуктивно здравље
Екологија и животна средина
Угрожавање и заштита екосистема

Јун

Обнављање: грађа биљака, зоологија,
анатомија и екосистеми

2 часа

Време- пречас у поподневној
смени, дан у договору са
ученицима

садржај

Број часова

јануар

Географска карта

1

Јануар

Земљина кретања

1

Фебруар

Литосфера

1

Фебруар

Атмосфера

1

Март

Хидросфера

1

Март

Становништво, насеља и привреда

1

Април

Европа

1

Април

Ваневропски континенти

1

Мај

Ваневропски континенти

1

Мај

Република Србија

1

према распореду часова

ГЕОГРАФИЈА Гордана Обрадовић

Јун

у складу са распоредом

Република Србија

1

Јун

у складу са распоредом

Република Србија

1
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МАТЕМАТИКА Бојана Антонић
време

садржај

Број часова

Друго полугодиште (јануар-мај)

Бројеви и операције са њима

20 часова

7-8. час у преподневној смени,
дан у договору са ученицима

Алгебра и функције
Геометрија
Мерење
Обрада података

Јун

Систематизација знања

8 часова

време

садржај

Број часова

Септтембар, 7. час, дан у
договору са ученицима

Физика као пиродна наука, материја
експеримент

1 час

Октобар, 7. час, дан у договору
са ученицима

Кретање

У складу са распоредом часова

ФИЗИКА -Живомир Васиљевић

Новембар, 7. час, дан у
договору са ученицима
Децембар, 7. час, дан у
договору са ученицима

Сила
Маса и густина
Притисак
Кретање и сила, убрзање, Њутнови закони

Фебруар, 7. час, дан у договору
са ученицима

Гравитационо поље, кретање тела у
гравитационом пољу

Март, 7. час, дан у договору са
ученицима

Равнотежа, сила потиска

Април, 7. час, дан у договору са
ученицима

1час
1час
1час
1час

1час

1 час
1час

Мај, 7. час, дан у договору са
ученицима
Јун

Топлота, топлотне појаве

У складу са распоредом часова

Утврђивање градива

2 часа

5.a
Школа организује и пробни завршни испит у складу са Календаром ,а у функцији адекватније
припреме ученика /полазника за полагање завршног испита .
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6. ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ РАД
Полазећи од општих исхода и стандарда образовања за ученике и ученице који не могу да их
постигну, као и за ученике и ученице са изнадпросечним способностима и талентима/по потреби /
школа ће планирати посебну подршку, на основу прикупљања важних података о ученику и израде
педагошког профила у оквиру наведених група ученика и ученица.

План реализације додатне подршке
Активности

Време

Реализатор

Прикупљање важних података о ученику

IX-XI

ОС, родитељ, предметни наставници,
психолог, ученици, ученик

Израда педагошког профила и дефинисање

X/XI

Тим за додатну подршку

XI

Тим за додатну подршку, школски

приоритета
Осмишљавање подршке на једном од три
нивоа :

инклузивни тим, Педагошки

-индивидуиализација коју не мора да

колегијум

прати писани документ
-индивидуализовани образовни план са
прилагођеним програмом/ИОП-пп/
-индивидуализовани образовни план са
измењеним програмом/ИОП –ип/
Сарадња са интересорном комисијом по

По потреби и

Стручни тим за инклузију, директор,

потреби

по

психолог

формирању
комисије
Сарадња са изабраним лекарима ученика

По потреби

/Дом здравља/
Прилагођавање метода, материјала и учила

Тим за додатну подршку, родитељ,
психолог

X-VI

Тим за подршку

ученику у складу са нивоом подршке
/увођење нове лекције, задатака, провере
знања, организације учења и понашања у
удељењу/
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Прилагођавање простора и услова у којима

X-VI

Тим за подршку, Стручни тим за

се одвија учење/отклањање физичких

инклузију, Интетресорна комисија,

баријера и постављање ознака, специфични

директор, лок. Заједница

аранжман и распоред активности/
Кућна настава по потреби
Измена садржаја учења и стандарда

Тим за подршку, Педагошки

постигнућа/проширивање за одређене

колегијум

предмете или групе предмета и /или
смањивање садржаја за одређену област,
предмет или групе предмета
Планирање и реализација осталих мера

X-VI

подршке које обезбеђују други

Стручни тим за инклузију, Тим за
додатну подршку

/институције система, лок. заједница,
донатори, родитељи/:
-материјална и здравствена помоћ
-асистивне технологије-рад пед. асистента
-друге мере
Праћење реализације, модификације

Тромесечно,

Тим за подршку, Педагошки

ИОП-а

шестомесечно колегијум

Детаљно разрађени планови реализације додатне подршке кроз индивидуализацију и ИОП-е
налазе се у школској документацији и саставни су део Годишњег плана рада.

Настава код куће

-

И у школској 2017/18. години школа ће

организовати и наставу код куће у складу са

упутствима и за ученике на кућном и болничком лечењу будући да према мишљењу
надлежне општинске комисије и родитеља облике наставе

код куће треба

организовати за 8 ученика наше школе,уколико добијемо одобрење надлежног
министарства.

VII / 1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊE ОДРАСЛИХ

-

Правилником о програму основног образовања одраслих објављеног у ''Сл.гласнику РСПросветни гласник'' број 13/2013'' прописан је наставни план и програм основног образовања
одраслих, а општи циљ основног образовања одраслих је стицање и унапређивање знања,
вештина, вредности и ставова неопходних за проактивно и конструктивно решавање
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проблема и суочавање са изазовима у свакодневном животу, унапређивање породичних и
личних услова живота, обављање једноставних послова и адекватно поступање у радним
ситуацијама и радном окружењу, даље образовање и активно учешће у друштвеној
заједници.
-

-

-

-

-

-

-

-

Наставни план и програм основног образовања одраслих намењен је свим одраслима који су
прекинули своје основно образовање или га, из било којих разлога, нису никада ни започели,
а старији су од 15 година живота.
Наведеним Правилником прописано је да је основно образовање одраслих конципирано и
остварује се по моделу функционалног основног образовања одраслих (у даљем тексту:
ООО). Оно омогућава доступност и сврсисходност основног образовања популацији
одраслих. ООО је организациона и програмска целина у систему формалног образовања у
којој одрасли стичу основно образовање примерено њиховим потребама, могућностима
учења и потребама тржишта рада. Уз основно образовање, одраслима је омогућено да стекну
и одговарајућу оспособљеност путем обуке. На овај начин се обезбеђује да основно
образовање буде у функцији унапређивања остваривања исхода основног образовања
потребних одраслима за унапређивање квалитета личног и породичног живота, већу
социјалну укљученост и запошљивост. Међуресорном подршком на националном и
локалном нивоу, путем одговарајуће расподеле одговорности, обезбеђује се највећи могући
обухват одраслих основним образовањем.
Наставни план и програм основног образовања одраслих остварује се у посебно
оспособљеним и припремљеним основним школама и школама за основно образовање
одраслих. Ове школе имају, на основу посебних програма, оспособљене школске тимове за
рад са одраслима и за остваривање ООО. Школски тим чине наставници, стручни сарадници,
директори и педагошки асистенти (у даљем тексту: андрагошки асистенти).
Основно образовање одраслих, по моделу ООО, траје три године и остварује се у три
циклуса у трајању од по годину дана. У првом циклусу стичу се основе функционалне
писмености, у другом и трећем - основе општег образовања и стручне компетенције.
Стручне компетенције стичу се путем обуке као једног од облика оспособљавања заснованог
на стандардима рада и потребама тржишта рада.
Наставни план и програм основног образовања одраслих, по моделу ООО, усмерен је ка
остваривању утврђених општих исхода, односно кључних компетенција. Општи исходи јесу
знања, вештине и вредносни ставови неопходни за квалитетан и одговоран живот и рад у
савременом друштву и постижу се остваривањем предметних исхода.
Оствареност општих исхода, односно кључних компетенција као и предметних исхода
програма ООО проверава се на основу Општих стандарда постигнућа за основно образовање
одраслих.
Наставни план и програм основног образовања одраслих по моделу ООО је целовит и
интегрисан путем: међусобно повезаних циклуса, међусобно повезаног општег образовања и
обука, дефинисаних општих исхода који се остварују у свим предметима и модулима,
узајамно повезаних и функционално рационализованих садржаја различитих предмета,
функционално повезаних теоријских и практичних садржаја, хоризонтално и вертикално
повезаних предмета и модула. Подршка наставницима у остваривању Наставног плана и
програма основног образовања одраслих обезбеђена је андрагошким дидактичкометодичким упутствима садржаним у делу програма који се односи на начин остваривања
програма сваког предмета, модула и обуке и у посебним водичима за сваки предмет, модул и
обуку.
Организациони облик рада у остваривању Наставног плана и програма основног образовања
одраслих је редовна настава која је прилагођена потребама и могућностима одраслих
(настава у блоку, за време викенда, вечерња настава, сезонско и дневно прилагођавање
њиховим потребама). Прилагођавање се односи и на дужину трајања часа од 30 минута.
Уважавање специфичности потреба различитих циљних група остварује се: приликом
уписивања у школу, организовањем одељења одраслих, тако да је 15 оптималан број за
похађање редовне наставе, индивидуализацијом у начину остваривања процеса учења и
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-

наставе.
У зависности од својства (запослен, незапослен), категорије (млађи и старији узраст, пол,
друштвено осетљива група и сл.) и индивидуалних потреба, одрасли има могућност да
изабере обуку у оквиру ООО или да након ООО настави са стицањем других облика
стручног образовања, односно средњег образовања.

AКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЛАНИРАЊЕ,ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ООО
Бр

1.

Кратак опис

Време

Одговорне

активности

реализације

особе

Израда и усклађивање

Септембар, по

школског акционог

потреби

Подршка

Напомена о
реализацији

Андр.

Директор,

плана са календаром

асистент,

секретар

активности

психолог

Министарства просвете
и упутствима везаним
за ООО
2.

Анализа образовних

Јануар

Наставници

Андр.асистен

стандарда за српски

релевантних

т

језик и математику и

предмета

збирки задатака
/прошлогодишње и
овогодишње са
становишта капацитета
и потреба полазника/
3.

Израда планова

Јануар ,фебруар

Андр.асистен

реализације

Наставници

припремних активности

релевантних

на основу анализе

предмета

т

збирки и капацитета и
потреба полазника на
редовним часовима и
допунској настави
4.

Реализација

Од фебруара до

припремних активности

маја у складу са

Наставници

Андр.асистен

кроз редовну наставу и

детаљним

релевантних

т

допунску наставу уз

плановима

предмета
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коришћење задатака

наставника

из збирки по одабраним
нивоима
5.

Организација пробног

Mај

завршног испита у

Директор,

складу са календаром

секретар,

Школска

Министарства

психолог,

управа -

просвете/организација

андр.асистент

координатор

простора,копирање

,проф.

материјала,формирање

информатике

комисија,обавештавање

,ОС

полазника и
упознавање полазника
са процедуром
иначином полагања/
6.

Реализација пробног
завршног

Током маја
месеца

испита,преглед тестова

директор,
андрагошки
асистент,
Чланови
комисија
Наставници
релевантних
предмета

7.

Евалуација реализације

мај

и резултата пробног

андрагошки

завршног испита по

асистент,

стандардима /основни

Наставници

,средњи,напредни/,

релевантних

израда извештаја и

предмета

Школски тим

плана припремних
активности и подршке
до завршног испита
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Израда плана посебних

8.

мај

андрагошки

часова припреме за

асистент,

полагање завршног

Наставници

испита/10 часова по

релевантних

предмету /српски и

предмета,ОС

математика// и
обавештавање
полазника о
резултатима пробног
теста и плану
реализације часова
припреме
Израда
индивидуализованих
планова припреме по
потреби
9.

10.

Реализација часова

Мај,јуни

Наставници

Андр.асистен

припреме за полагање

релевантних

т

завршног испита

предмета

Писмено обавештавање

Од марта до маја

Секретар -

Веће за

полазника о

месеца и у

Биљана

ООО,информ

обавезности завршног

аугусту по

Милошевић,

атичарка,Шко

испита и полагању у

потреби

андрагошки

лска управа

јунском /августовском

асистент -

року и обаваштавање

Милош

полазника о процедури

Комленац, ОС

везаној за завршни
испит и остале кораке
везане за упис у средње
школе за
заинтересоване
полазнике
11.

Пријављивање

Друга половина

Секретар -

полазника за полагање

априла

Биљана

завршног испита

Милошевић,а
ндрагошки
асистент -
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Милош
Комленац
12.

Контактирање

Прва половина

кандидата у циљу

Јуна

Анр.асистент

Веће за ООО

Директорица

Веће за ООО

подсећања везаних за
завршни испит
13.

Организовање

јун

полагања завршног

,секретарица,а

испита у складу са

ндрагошки

календаром

асистент,псих

Министарства просвете

олошкиња

/технички послови /
14.

Реализација завршног

јун

испита

Директор

Проф.

,секретар,андр

информатике

агошки
асистент,псих
олог,чланови
комисија

15.

Објављивање

Друга половина

НСЗ,

Директор,анд

привремених резултата

јуна месеца –

изабране

рагошки

и подношење жалби

Окружна

средње

асистент,наст

комисија/

стручне

авник

школе

предузетништ
ва,веће за
ФООО

16.

Објављивање коначних

Крај јуна

резултата

директор и

Проф.

директори

информатике

средњих
стручних
школа
17.

Распоређивање и упис

Крај јуна до краја

андрагошки

Средње

полазника у средње

аугуста

асистент,

школе,Школс

школе у складу са

проф.

ка управа

календаром

информатике
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Министарства просвете
и додатним упутствима
18.

Евалуација реализације

Крај јуна и прва

и резултата завршног

половина јула

Веће за ООО

испита и уписа
заинтересованих у
средње школе и израда
извештаја

VII / 2 ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ

Уобразовању одраслих воде се евиденције о:
1) полазницима односно кандидатима
2) успеху полазника и кандидата
3) испитима
4) остваривању програма
5) лицима радно ангажованим у образовању одраслих.
Евиденције које се односе на формално основно образовање одраслих воде се у складу са
прописима којима се уређује тај ниво образовања.
Упис полазника у 1. циклус евидентира се у Матичну књигу основне школе – први циклус
основног образовања и васпитања, образац бр. 1, за исте се води Дневник образовно васпитног
рада / II до IV разред/ - образац број 4 у коме се евидентирају и остали облици образовно васпитног
рада. За завршени први циклус школа издаје сведочанство на обрасцу 15а.
Упис полазника у 2. циклус евидентира се у Матичну књигу основне школе – други циклус
основног образовања и васпитања, образац бр. 1а, за исте се води Дневник образовно васпитног
рада за други циклус основног образовања и васпитања - образац број 5a. За завршени други циклус
школа издаје сведочанство на обрасцу број 16а.
Упис полазника у 3. циклус евидентира се у Матичну књигу основне школе – други циклус
основног образовања и васпитања, образац бр. 1а, за исте се води Дневник образовно васпитног
рада за други циклус основног образовања и васпитања - образац број 5a. За завршени први циклус
школа издаје сведочанство на обрасцу број 16а.
За полазнике који настављају после другог трећи циклус образовања не отвара се нова
матична књига.
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Остали облици образовно - васпитног рада у другом и трећем циклусу евиднетирају се у
дневнику осталих облика образовно-васпитног рада у основној школи за други циклус основног
образовања и васпитања – образац број 5 б.
Сви предмети се нумерички оцењују. Владање се не оцењује. Оцењивање полазника треба да
буде усаглашено са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању,
објављеном у Службеном гласнику РС'' број 67/2013 и Законом о основама система образовања и
васпитања /''Сл. гласник РС'' број 72/09 и 52/2011 и 55/2013, као и да процене о постигнућу
полазника /формативно оцењивање/ које се бележи у андрагошким свескама прикаже и нумерички
у дневнику и на основу тога закључи оцена.
Оцене се закључују за сва три циклуса, а на полугодишту само за други и трећи циклус,
односно за пети и седми разред.
Четири сведочанства која се издају за други и трећи циклус /за пети, шести, седми и осми
разред/, садрже оцене само оних предмета који се према наставном плану и програму Основног
образовања одраслих уче у одговарајућим разредима.
Закључне оцене и успех полазника на крају 1. циклуса уписују се у матичну књигу ученика у
последњу колону, јер завршетак првог циклуса одговара завршеном 4. разреду.
Закључне оцене и успех полазника на крају 2. циклуса уписују се у матичну књигу тако да
упис у првој колони исказује успех полазника који одговара петом, а у другој колони-шестом
разреду.
Закључне оцене и успех полазника на крају 3. циклуса уписују се у матичну књигу тако да
упис у трећој колони исказује успех полазника који одговара седмом, а у четвртој колони- осмом
разреду.
У сведочанствима која се издају полазницима, у напоменама која се пишу у сведочанство
потребно је да буде написано да је сведочанство стечено по Програму основног образовања
одраслих, објављеном у Службеном гласнику РС – Просветном гласнику број 13/2013.
Наставни план и програм реализује се кроз следеће облике рада:
1. РЕДОВНА НАСТАВА
Листа предмета сачињена је на основу поштовања важећег правилника о наставном плану и
програму и налази се у претходном тексту у табели наставни план.
2. ДОПУНСКА НАСТАВА И ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ РАД
Допунска настава и индивидуализовани рад организоваће се у зависности од потреба и броја
полазника чије постигнуће захтева овај облик рада током године кроз групни, индивидуални или
рад у паровима. Евиденција о раду водиће се у дневницима рада. Програме допунске наставе
наставници израђују флексибилно и током године их стално прилагођавају потребама полазника
Годишњи програм рада
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чији се састав мења током школске године.
3. ДОДАТНА НАСТАВА
За полазнике који показују интересовања, склоности и потребу за повећаним обимом знања
из појединих предмета, у програму предмета утврђени су напредни садржаји. Они могу да се
остварују у редовној настави или организовањем додатне наставе.

4.Припремна настава за полагање завршног испита

Током школске 2017/18.године школа ће организовати припремну наставу за полазнике 8.разреда
за полагање завршног испита током другог полугодишта из свих предмета релевантних за
полагање. У току месеца јуна школа ће организовати десет дана припремне наставе са по најмање
2 часа дневно за полазнике 8 разреда из свих релевантних предмета и то : најмање по два часа
наставе из хемије ,физике ,историје ,биологије и географије ,а најмање по 5 часова из српског и
математике.
План реалзације припремне наставе за полагање завршног испита
План и програм припремне наставе за школску 2017/2018. дат је у табели у наставку:

Српски језик - Бранка Малић
Време

Садржај

Број часова

Прво полугодиште – сваки

Вештина читања и разумевања

5

други понедељак од 17:15 до

прочитаног

18:00
Писано изражавање

10

Друго полугодиште – сваки

Граматика, Лексика, народни и

5

други понедељак од 17:15 до

књижевни језик

18:00
Књижевност

5

Време

Садржај

Број часова

Mај 2018. године

Бројеви и операције са њима - разломци

Математика - Јован Јовић

2

1. блок
Mај 2018. године
1. блок
Годишњи програм рада
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Mај 2018. године

Бројеви и операције са њима - примене

2

Геометрија у равни - угао

2

Геометрија у равни - троугао

2

Алгебре и функције - степен броја

2

1. блок
Mај 2018. године
1. блок
Mај 2018. године
1. блок
Mај 2018. године
1. блок
Mај 2018. године
1. блок
Mај 2018. године
1. блок
Mај 2018. године
1. блок

Алгебре

и

функције

-

линеарне 2

једначине
Обрада података - графички приказ и 4
мерење
Геометрија у простору - геометријска 4
тела

Историја - Јелена Лилић
Време

Садржај

Број часова

Mај 2018. године

Основни појмови историјске науке

2

Mај 2018. године

Друштво, друштвени односи и људска

2

1. блок

права

Mај 2018. године

Држава и државне институције

2

Преломни моменти у историји

2

Mај 2018. године

Културно – уметничко наслеђе и

2

1. блок

религија; Локална историја

1. блок

1. блок
Mај 2018. године
1. блок
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Биологија - Данило Марковић
Време

Садржај

Број часова

Мај 2018. трећи блок

Подела живог света на царства

2 часа

Мај 2018. трећи бло

Процес фотосинтезе

2 часа

Мај 2018. трећи блок

Ланци исхране

2 часа

Мај 2018. трећи блок

Биодиверзитет

2 часа

Мај 2018. трећи блок

Екосистеми

2 часа

Географија - Сузана Бранковић
Време

Садржај

Број часова

Мај 2018. године, II блок

Географија као наука, оријентација у

2

простору
Мај 2018. године, II блок

Планета Земља, облик и кретања Земље

2

Мај 2018. године, II блок

Рељеф, клима и воде на Земљи

2

Мај 2018. године, II блок

Република Србија, основне природне и

2

друштвено-географске карактеристике
Мај 2018. године, II блок

Највећи речни системи у Републици

2

Србији, Завичајна географија

ФИЗИКА - Жељко Јерковић
Време
Мај 2018. године

Садржај

Број часова

Сила; Кретање

2

Притисак; Равнотежа

2

Механичка енергија

2

Оптика

2

Електрична струја

2

3. блок
Мај 2018. године
3. блок
Мај 2018. године
3. блок
Мај 2018. године
3. блок
Мај 2018. године
3. блок
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Хемија - ЈованаРадаковић
Време

Садржај

Mај 2018. године

Супстанце у окружњу – својства,

3. блок

промене и практичне примена

Mај 2018. године
3. блок

Број часова

2

Смеше и раствори у природи и пракси

Mај 2018. године

Елементи у природи и пракси – својства

3. блок

и значај

Mај 2018. године

Неорганска једињења – својстава и

3. блок

значај

Mај 2018. године
3. блок

2

2

2

Органска jeдињења– својства и значај

2

VIII – ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНОГ
РАДА
Слободне активности ученика
Током школске 2017/18. године школа ће организовати следеће облике слободних активности:
Облик активности

Разред

Носилац активности

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА – среда -5. час

I-IV

учитељи наведених
разреда , Б. Дугоњић, В.
Куриџа, Д.Плавшић

ЛИТЕРАРНО –РЕЦИТАТОРСКА- четвртак – 7.

Други циклус

Г. Комленац

Други циклус

В. Јуришић

Први циклус

Нада Бирач, М.Живковић,

час
ДРАМСКА СЕКЦИЈА - среда - 7. час

-

среда – 6. час

С. Јакић

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА – уторак – 5. час

I-IV

учитељи :С. Гојевић, Ж.
Јовичић

Цртање, сликање, вајање –слободна наставна

Љ.Брацановић

активност -5. разред - уторак - претчас

Годишњи програм рада

126

Историјска секција – понедељак -7. час

Други циклус

Клуб техничара

6-8. разред –секција

понедељак – 6. час

Моделарске дисциплине

5. разред –слободна

Мултидисциплинарна техника и технологија

наставна активност

З. Ступар

Слађана Пауновић

Макетарске дисциплине
Саобраћајна култура
/договор са ученицима/
БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА

V-VIII, одмори, сваки

Библиотекар

дан по групама
ФОЛКЛОР

Два пута недељно –

Душан Јевтић

уторак и четвртак
поподне –Добринци
Фејсбук секција у оквиру Ученичког парламента

7 и 8 разред

СПОРТСКО –РЕКРЕАТИВНЕ СЕКЦИЈЕ :

V-VIII

Координатор парламента

Одбојка

Р. Јовановић - четвртак 7.

Ритмика

час; Н. Лазаревић - среда
7. час, пречас

Ритмичке вежбе и плес

6. -3, 7-3, 8-3-

Н. Лазаревић

Варијабилно
Хор

Први циклус

Б.Дугоњић, Љ.Дороњски

ЦВЕЋАРСКА СЕКЦИЈА - понедељак 14-16ч

Други циклус

Милена Чолић

(сваке друге недеље)
Посета парку и сакупљање јесењих плодова
Уређење ентеријера школе, учионица и дворишта
Обнављање саксијског цвећа и зеленила у
школском дворишту
Посета цвећари и стручна посета пољопривредној
школи и њиховом пластенику
Учествовање на осмомартовској и ускршњој
изложби цвећа у граду

Пети разред

Чувари природе –слободна наставна активност -5
разред

Детаљно разрађени програми наведених слободних активности саставни су део глобалних и
оперативних планова наставника као и Годишњег плана рада.
Годишњи програм рада
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Час одељенског старешине
План и програм ЧОС-а за сваки разред детаљно је операционализован у годишњим плановима
ОС,базирано на Школском програму и текућим изменама у складу са школским зивотом и
сарадњом са другим релевантним институцијама
План реализације ЧОС-а налази се распореду часова

План школских екскурзија и наставе у природи
План и програм налази се у поглављу III Годишњег плана рада.

IX – ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ
САРАДНИКА
План рада библиотекара
Редни бр.

Подручје рада- садржај

I

ПЛАНИРАЊЕ
И
ПРОГРАМИРАЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА


Израда годишњег плана рада

1. Планирање набавке литературе и
периодичних публикација за ученике,
наставнике и стручне сараднике

Време сарадње

Сарадници

септембар

Директор школе
септембар- август

Шеф рачуноводства

1. Планирање и програмирање рада са
ученицима у школској библиотеци

септембар

Стручни
сарадници
школи

1. Израда програма рада библиотечке секције

септембар

1. Планирање развоја школске библиотеке и набавка

септембар-август

библиотечке грађе потребне за реализацију
наставе и образовно-васпитног рада
1. Сређивање картона корисника

септембар

1. Израђивање годишњих, месечних и оперативних

септембар-август

у

Наставници
школе

планова

II

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
1. Учешће у изради годишњег плана рада и

септембар

Директор школе

самовредновања рада установе
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1. Вођење аутоматизованог библиотечког

септембар-август

Стручни
сарадници
школи

септембар-август

Наставници
школе

септембар-август

Наставницистручни
сарадници

септембар-август

Наставницистручни
сарадници

септембар

Наставницистручни
сарадници

септембар-август

Наставницистручни
сарадници

септембар- август

Наставницистручни
сарадници

пословања, са увидом у наставне планове и
програме рада школе

1. Одабирање и припремање литературе и друге
грађе за разне образовно-васпитне
активности(теоријска и практична настава,
допунски и додатни рад, ваннаставне активности
ученика и др.)

у

РАД СА НАСТАВНИЦИМА

III
1. Сарадња са наставницима на промоцији читања
ради задовољства кроз све облике образовноваспитног рада

1. Сарадња са наставницима у припремању ученика
за самостално коришћење разних извора
информација

1. Сарадња са наставницима око утврђивања





годишњег плана обраде лектире, и коришћење
наставничко-сарадничког дела школске
библиотеке
Коришћење ресурса библиотеке у процесу
наставе
Систематско информисање о значајним
активности у оквиру културних инситуција

РАД СА УЧЕНИЦИМА

IV






Припрема ученика за самостално коришћење
различитих извора сазнања и свих врста
информација у настави и ван ње
Пружање помоћи ученицима у припреми и
обради задате теме
Рад на развијању позитивног односа према
читању и важности разумевања текста и
упућивању на истраживачке методе рада
(употреба лексикона, енциклопедија, речника и
др.) и употреби свих извора и оспособљавања за
самостално коришћење
Стимулисање навика ученика да пажљиво
користе и чувају библиотечку грађу, да развијају
навику долажења у школску и јавну библиотеку и
да узимају учешћа у њеним културно-просветним
активностима у складу са њиховим
интересовањима и потребама (часови
библиотекарстава и упознавање са радом
школских секција; читање, беседништво,
стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним
књигама, развијање комуникације код ученика и
сл.)

септембар-август
септембар-август
септембар-август

Ученици школе

септембар-август

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО
СТАРАТЕЉИМА

V


Остваривање сарадње са
родитељима/старатељима у вези са развијањем
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читалачких навика ученика

VI

РАД
СА
ДИРЕКТОРОМ,
СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА, И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА











IX

Сарадња са стручним већима наставника,
психологом и директором школе у вези с
набавком и коришћењем књижне и некњижне
грађе, те целокупном организацијом рада
школске библиотеке
Информисање стручних већа, стручних сарадника
и директора о набавци нове стручне литературе за
предмете дидактичко-методичке и педагошкопсихолошке литературе
Припрема заинтересованих за реализацују
мултидисциплинарних пројеката, изложби,
креативних радионица; за организовање
књижевних сусрета и других културних догађаја,
као и еколошких пројеката и садржаја у којима се
апострофира борба против свих облика
зависности
Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне
грађе за школску библиотеку коју користе
ученици, наставници и стручни сарадници
Припремаље и организовање културних
активности школе(књижевне трибине, сусрети,
разговори, акције прикупљања књига, конкурси,
обележавање значајних јубилеја везаних за школу
и просвету: "Месец књиге", "Светски дан књиге",
"Дечија недеља", "Дан писмености", Јубилеј
школских библиотека и школских библиотекара и
др.)

септембар-август

септембар-август

Директор школе

септембар-август

Стручни
сарадници
школи

у

септембар-август
октобар-август

Наставници
школе

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И
ТИМОВИМА

VII

VIII

септембар-август

Рад у стручним тимовима у циљу
промовисања школе и прикупљања средстава
за обнову књижевног фонда

септембар-август

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


Сарадња са другим школама, народном и другим
библиотекама на територији локалне самоуправе
по питању размене и међубиблиотечке позајмице



Сарадња са локалном самоуправом по
питању промоције рада библиотеке и школе

септембар-август



Сарадња са просветним, научним, културним
и другим институцијама

септембар-август

септембар-август

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,ПРИПРЕМА ЗА
РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ



Праћење и евиденција коришћења литературе у
школској библиотеци
Вођење документације о раду школске
библиотеке и школског библиотекара- анализа и
вредновање школске библиотеке у току школске

Годишњи програм рада

септембар-август
септембар-август
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године
Стручно усавршавање – учешће на семинарима,
саветовањима и другим скуповима на којима
узимају учешће и школски библиотекари

септембар-август

Радно време библиотеке је од 7.30 до 13.30. Библиотекар ће координирати рад библиотечке секције.
План и програм рада секције налазе се у наставку као саставни део програма рада школске библиотеке.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ
МЕСЕЦ

Септембар

САДРЖАЈ






Октобар







Упис чланова
Представљање програма рада члановима
Упознавање ученика са књижном грађом и
библиотекачким пословањем
Организовање појединих часова у библиотеци(
пријем првака и петака)
Израда паноа библиотечке секције за ,,Дечију
недељу“
упознавање уценика са историјом настанка књиге и
развојем библиотека
упознавање са деловима књиге, и техником
издавања и враћања књиге
вежбе у брзом проналажењу књиге на полици и
врацање на исто место
сређивање полице са књигама и естетско уређење
библиотеке
посета градској библиотеци и упознавање са њеним
радом и књижним фондом

Новембар



Децембар




Упознавање одређеног писца и његовог дела
Санирање оштећених књига

Фебруар



организовање акција прикупљања књига за школску
библиотеку

Mарт




Уређење простора школске библиотеке
Упознавање ученика са књижном грађом и
библиотекачким пословањем
Сарадња са културним и јавним установама општине
Рума
Учешће у остваривању програма културне и јавне
делатности школе
Израда паноа и учешће у другим активностима у
оквиру обележавања дана школе



Април



Мај



Посета културно-уметничком догађају
организованог од стране културне институције

Јун



Анализа рада библиотечке секције



Предлог плана рада библиотечке секције за наредну
школску годину

Годишњи програм рада

САРАДНИЦИ



Градска
библиотека



Ученици школе



Ученици,
наставници,
стручни
сарадници



Културни
центар, музеј...
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План рада психолошкиње
Не По

ВРЕМЕ (МЕСЕЦ) РЕАЛИЗАЦИЈЕ

пос сре
Област рада

ред дн
ни

и

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

рад рад
1. Планирање и програмирање
образовно –васпитног рада

2. Праћење и вредновање
образовно –васпитног рада
3. Рад са наставницима
4. Рад са децом, ученицима и
полазницима
5. Рад са родитељима, односно
старатељима
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6. Рад са директором,
стручним сарадницима,
педагошким асистентом,
андрагошким асистентом и
пратиоцима ученика
7. Рад у стручним органима и
тимовима
8. Сарадња са надлежним
установама, организацијама,
удружењима и јединицом
локалне самоуправе
9. Вођење документације,
припрема за рад и стручно
усавршавање

Области и садржаји рада

Време

Напомене о
реализацији

1. Планирање и програмирање образовно –васпитног рада
-Израда концепције Годишњег плана рада школе и израда
Годишњег плана рада школе

Годишњи програм рада

VIII, IX
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-Припрема и/или учествовање у припреми следећих делова
Год. плана рада: Акционог плана реализације Развојног плана у
оквиру развојног тима, плана самовредновања, програма рада
тимова, комисија, већа, одбора, програма стручног
усавршавања, програма рада стручних сарадника,
превентивних програма, сарадње са друштвеном средином и
родитељима, заштите ученика од злостављања и занемаривања,
професионалне оријентације, израда следећих делова Год.
плана рада-поглавља-1, 2, 3, 4, 5 и 6 /дела/, 7, 8, 11/делимично/,
12/дела/, 13, , 15/дела/, 16, 17 и дела прилога. Рад на деловима
Годишњег плана рада који се односе на ООО
-Рад на изменама у Школском програму и Развојном плану

По
потреби

-Учешће у изради ИОП-а

X, XI

-Планирање реализације програма „Професионална
оријентација на преласку у средњу школу“

Септ.

-Учешће у планирању реализације ООО

Септ.

IX –VI

током
-Праћење конкурса везано за пројектне активности и рад на
документацији по потреби

године

-Учешће у избору уџбеника /консултације са наставницима - по
потреби/

III/IV/V

-Припремање плана посета наставним и ваннаставним
активностима укључујући и ООО

септ.

-Израда годишњег и месечних планова рада психолога

IX-VIII

-Планирање сопственог стручног усавршавања и
професионалног развоја

Август,
септ.
IX –VI

-Сарадња са наставницима и сарадницима у пословима
планирања/настава, ваннаставне активности, ЧОС, планови
рада стручних већа, тимова, одбора/
-Планирање рада Ђачког парламента у сарадњи са

VIII, IXVI

наставницима координаторима по потреби
-Припрема модела појединих делова Год. плана, Школ.

IX

програма ради помоћи наставницима у изради појединих
прилога
-Планирање и програмирање уписних активности за ученике

Годишњи програм рада

Септ. ,
март
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првог разреда
-Учешће у планирању и програмирању рада педагошког и
андрагошког асистента у сарадњи са асистентима,
наставницима, директором, полазницима, родитељима

VIII, IX –

/старатељима и секретаром/по потреби /

VI

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада рада
Праћење реализације васпитно-образовног програма и плана

Континуир

увидом у педагошку документацију; праћење реализације

ано, по

програма ООО увидом у андрагошку документацију

потреби

Посета часовима и осталим облицима рада ради снимања

IX-XI

наставног и ваннааставног процеса

Циљеви:
Вредновање и самовредновање – област квалитета
:Настава и учење- стандарди квалитета рада
наставника/квалитет дидактичко – методичких решења,
учење ученика различитим техникама учења,
прилагођавање рада на часу потребама ученика /посебно
реализација ИОП-а и индуализованих облика рада/,
активност ученика и стицање знања на часу, управљање
процесом учења, поступци вредновања у функцији
учења, стварање подстицајне атмосфере на часу/
Утврдити разноврсност примене метода и техника у
настави
У сарадњи са тимом за самоевалуацију рада школе –
евакуација кључне области Етос –примена листе снимања
атмосфере у учионици приликом посета настави
План реализације посета настави психолошкиње у циљу
снимања и вредновања налази се у прилогу Год. плана рада
Сарадња са стручним већима и тимом за самовредновање у
праћењу и вредновању остварености општих и посебних

X, XI, III,

стандарда постигнућа у складу са динамиком тима

IV

ООО

-Праћење реализације програма и плана увидом у
андрагошку документацију

У
договору

Годишњи програм рада
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-Посете свим облицима рада у оквиру oсновног

са Тимом

образовања одраслих и снимање наставног и

за ООО

ваннааставног процеса у смислу комуникације и сарадње,
рационалности и организације, подстицања полазника и
примене различитих метода рада у циљу прилагођавања
потребама и карактеристикама корисника /план посете
ће се израдити са тимом за Основног образовања
одраслих /

Помоћ наставницима и полазницима у процесу
самоевалуације

Континуир

Евалуација рада псих. службе -размена са наставницима

ано, мај

и полазницима

континуир

Праћење и вредновање примене мера индивидуализације

ано

Праћење и вредновање организације рада Основног
образовања одраслих
Прећење ефеката васпитно-образовног рада кроз успех и
понашање ученика –израда статистичке анализе постигнућa

XI-VIII

ученика квартално, полугодишње и завршно за школску
годину

IX –VI

Помоћ наставницима и ученицима у процесу
самоевалуације/по потреби/

IX –VI

Евалуација рада псих. службе-размена са наставницима и
међусобна размена

Тромесечн

Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и

ои

индивидуалних образовних планова кроз рад у тимовима за

шестомесе

додатну подршку и текућу сарадњу са наставницима и ОС

чно у
складу са
планом
тимова,
текућа
сарадња
Јуни,

Сарадња на изради годишњег извештаја о раду школе, а

август

посебно извештаја о реализацији посебних програма васпитног
рада/превентивних програма/, стручног усавршавања, успеха
ученика, професионалној оријентацији, сарадњи са
родитељима

Годишњи програм рада
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Реализација и презентација следећих анализа и истраживања

XI, XII, IV,

везаних за образовно –васпитни рад:

VI, VIII



Статистичка обрада успеха, владања и изостанака
ученика по одељењима, циклусима и на нивоу школе
на класификационим периодима, полугодишту и на

II, III

крају године


Истраживање:''Структура професионалних
интересовања ученика осмог разреда



X

Анализа: Структура ученичких интересовања за рад у
слободним активностима-анкета, обрада и
презентација



Израда социометријских скала по потреби

VI, VIII,



Усмена анализа психофизичких карактеристика

IX

новоуписане генерације првака са становишта


инклузије /Тим за инклузију/

VI, VIII,

Анализа: „Квалитет постигнућа ученика ромске

IX,

националности“/компарација са претходним школ.
годинама/


Очекивања и страхови родитеља првог разреда /кроз

IX

радионицу у сарадњи са ОС/


Истраживање:Предиктивна ваљаност закључних оцена

Јун, август

из релевантних предмета у односу на резултате на
завршном испиту у ОШ „Иво Лола Рибар„ Рума


Експериментално истраживање/опционо/: Примена

X-VI

„Забавне теорије „ у школском животу. /сарадња са
Ученичким парламентом“


Анализа –Квалитет и квантитет употребе разноврсних

XI, III, VI

метода и техника у настави у ОШ „Иво Лола Рибар“ –
компарација са претходним школским годинама


IX, XII

Рад са наставницима
Саветодавни рад усмерен унапређењу процеса праћења и

IX-VIII

посматрања напредовања ученика /полазника у функцији
подстицања целовитог развоја и учења-свакодневна сарадња
Подршка наставницима и сарадницима у коришћењу

IX, X-VI

различитих инструмената и техника праћења ученика /скала за
праћење адаптације ученика са тешкоћама у развоју у
првом разреду; чек листа - тим за инклузију/

Годишњи програм рада
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Подршка наставницима у планирању и реализацији образовно

IX-VIII

–васпитног рада посебно у области прилагођавања рада
потребама ученика/полазника, избора и примене различитих
техника и метода рада, праћења и вредновања, стварања
атмосфере на часу, развијања конструктивне и демократске
атмосфере
Оснаживање у и укључивање наставника у у функцији

IX-VI

подржавања развоја професионалне каријере ученика –
кроскурикуларна примена петофазног модела професионалне
оријентације;Разматрање могућности примене делова
Програма проф. оријентације у оквиру ООО
Пружање подршке Одељенским старешинама у вођењу

IX-VI

колектива, праћењу интерперсоналне и групне динамике у
одељенским заједницама и предлагање мера унапређења
Пружање подршке наставницима у раду са родитељима или
старатељима /континуирано по потреби/

IX -VIII

Саветодавни рад кроз давање повратне информације и размену
у вези посећене активности /часа и предлагањем мера за
унапређење

X-VIII

Сарадња са наставницима у планирању и реализацији угледних
часова и часова којима се конкурише за „базе знања“

VIII-VI

Подстицање наставника на тимски рад кроз координацију рада
већа, тимова и сл., а посебно тима за проф. оријентацију,

Договор

тимаза стручно усавршавање, тимова за додатну подршку,
тима за ИО, Педагошког колегијума
Информисање учитеља I р. и наст. V р. о основним
интелектуалним, емоционалним и социјалним параметрима

VIII, IX-VI

значајним за индивидуални приступ настави и ученику
Помоћ наставницима који изводе грађанско васпитање

По

Избор, фотокопирање или ел. копирање готових

потреби

програмираних секвенци наставе из свих предмeта у складу са

IX-VI

понудом у стручној литератури или на интернетуиндивидуални рад са наставницима и са стр. већима
Помоћ наставницима и стр. већима везано за креирање планoвa

VIII, IX

Сарадња са наставницима у индентификовању даровитих

континиур

ученика/полазника и учешће у избору метода рада са овом

ано

групом
Помоћ у планирању и реализацији ЧОС-а/теме и материјали /
Истраживање узрока неуспеха у случају недовољног
постигнућа ученика/полазника
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Организовање стручног усавршавања наставника –теме које
ради служба видети у поглављу везаном за стручно

IX-VI

усавршавање
Пружање подршке наставницима у раду са
ученицима/полазницима са тешкоћама у физичком и

IX-VI

психичком развоју или тешкоћама у учењу и понашању
Координирање са наставницима израде педагошких профила и
учешће у изради ИОП-а

IX-VI

Саветодавни рад са одељенским старешинама/менторима/упознавање са карактеристикама ученика/полазника,

VIII-VI

психолошки рад са појединим ученицима/полазницима
Оснаживање наставника за рад са ученицима/полазницима из
осетљивих друштвених група /посебно ученицима и

VIII-VI

полазницима Ромима/
Упознавање наставника са сазнањима из развојне/целоживотне
life- spen development/ и педагошке психологије и педагогије и

VIII-VI

помоћ у примени истих
Перманентна помоћ наставницима у професионалном развоју-

VIII-VI

литература, стручни савети, демонстрација-по потреби
Помоћ стручним већима и активима- /рад у већима по

VIII-VI

потреби/, учешће у Педагошком колегијуму
Подршка приправницима, педагошком и андрагошком

VIII-VI

асистенту у свим аспектима рада
Анкетирање наставника везано за потребе за стручном

VIII-VI

литературом-по потреби
Анкетирање наставника везано за стручна усавршавања-по
потреби
Рад са децом, ученицима и полазницима
Учешће у организацији пријема ученика и полазника
Праћење адаптације ученика 1. и 5. разреда као и

IX
IX-VI

новопримљених ученика и подршка у преавазилажењу
тешкоћа/по потреби/; Праћење адаптације полазника и
подршка у превазилажењу тешкоћа
Учешће у праћењу напредовања и развоја ученика/полазника

IX-VI

Учешће у тимском идентификовању ученика/полазника којима

IX-VI

је потребна подршка и у осмишљавању, праћењу реализације
и реализацији индивидуализованог приступа и ИОП-а
Испитивање детета уписаног у ОШ проценом когнитивног,
емоционалног и социјалног статуса ради давања препорука за

IV, V, VI,
VI

даљи рад.
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Провера спремности за полазак у школу детета старости од 6
до 6. 5 год.

IV, V

Реализација уписних активности за први разред према плану и
програму

У складу

Структуирање и учешће у структуирању одељења првог, петог

са планом

и по потреби и других разреда
Групна и индивидуална испитивања /психолошка дијагностика/

VI, VIII

применом психолошких инструмената и процедура у циљу
добијања релевантних података за рад са ученицима,

IX-VI

полазницима, наставницима, родитељима/старатељима и
институцијама
Саветодавно –инструктивни рад са ученицима/полазницима
који имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне

IX-VI

тешкоће, проблеме понашања и прилагођавања
Пружање подршке ученицима/полазницима који раде по
ИОП-у или индивидуализацији

IX-VI

Пружање подршке ученицима/полазницима и деци из
осетљивих друштвених група /ромски ученици/ сарадња са

IX-VI

реализаторима програма „Велико срце“ /
Идентификовање ученика/полазника са изузетним
способностима и пружање подршке, процена могућности

IX-VI

убрзаног школовања и ИОП-а /по потреби/.
Рад са ученицима на развоју компетенција, ставова и
вредности потребних за живот –видети посебне програме

IX-VI

васпитно –обр. рада/обрада следећих тема у оквиру
реализације ЧОС-а- видети поглавље VI- програм васпитног
рада/:
-Физичке промене и психолошки задаци у адолесценцији и
Лична хигијена у пубертету -5.разред

XI, III

-Шта су то болести зависности, Пушење или здравље-6. разред
-Моја прва чашица -7. разред

III

-Зашто говоримо о ХИВ-у, Социјални аспекти СИДЕ-7. разред

II

--Превентивно-психолошке радионице о проблемима

II

наркоманије "Дрога и ја" VIII разред.

III

-Емоционална и социјална зрелост и полност-8., 7. р.
-Страх од завршног испита -8. р.

II

-Вођена фантазија /Гласине и ширење гласина -6-8. р.

VI
zamene

Подршка развоју професионалне каријере ученика/полазника –
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видети Програм проф. оријентације
Пружање подршке ученичком активизму кроз сарадњу са
наставницима грађанског васпитања, сарадњу са Ђачким

IX-VI

парламентом
Пружање психолошке помоћи ученику/полазнику, групи и
одељењу у акцидентним кризама

IX-VI

Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше
повреду правила понашања у школи, неоправдано изостану са
наставе 5 часова, тј. својим понашањем угрожавају друге у
остварењу њихових права/по потреби/

IX-VI

Организовање предавања, трибина и других активности из
области менталног здравља, педагошке, развојне и соц.
психологије:
-Радионице везане за дечја права-Дечја недеља, креирање и
реализација дела радионица /насиље, толеранција, инклузија/

X

-Основна знања и препоруке у вези функционисања породичне
и вршњачке групе

IX-VI

-Упознавање са полним разликама и односима међу половима
/радионица за ученике 8. разреда

X

Испитивање за рад у секцијама ученика и другим слободним
активностима

X

Упућивање ученик/полазника а у специјализоване установе и
службе

IX-VI

Посредовање у конфликтима на релацији ученик –ученик и
ученик-одрасли;полазник –полазник, полазник -наставник

X-VI

Стални рад на поштовању дечјих права и различитости и на
инклузији

IX-VI

Промовисање учешћа ученика у активностима Библиотеке
играчака/презентовање родитељима и орг. посете/а ученика/

X

Промовисање учешћа ученика и праћење учешћа у Дневном
боравку за особе са тешкоћама у развоју
Креирање тема за конкурсе у Дечијој недељи /промоција

IX-VI

толеранције и ненасилних облика понашања везано за
Конвенцију о правима детета/, учешће у жирирању и

X

презентацији радова
Индентификовање социјалне климе и социјалног статуса
ученика/полазника у одељењу (социјална матрица и

IX-VI

социограм) у сарадњи са одељенским старешинама/менторима
Израда радионица на тему ''Насиља, злостављања и
занемаривања'' и поштовања различитости-презентација
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Протокола о заштити .... ученицима и родитељима –припрема
материјала за ОС
Рад са ученицима везан за рад Тима за заштиту ученика...

5. Рад са родитељима односно старатељима
Прикупљање информација значајних за упознавање и праћење

IX-VI

ученика (социо-економског статуса, структуре породице,
раног развоја ученика, културолошких и васпитних образаца)
Саветодавни рад са родитељима, односно старатељима деце,
односно ученика који имају различите тешкоће у развоју,
учењу и понашању,
Подршка јачању родитељских васпитних компетенција,
нарочито информисањем о психолошким карактеристикама
њихове деце у оквиру индивидуалних консултација и облика
групног психолошког образовања родитеља:
-Место и функција домаћих задатака у првом разреду основне

IX-VI

IX-VI

X

школе /радионички рад/
-Евалуација постигнућа у првом разреду /радионички рад/

X

-Очекивања ученика и родитеља у I разреду /припрема

IX

радионице за учитеље/
-Адолесцент и породица-тема за родитеље V разреда-

XI

предавање
-Улога родитеља у заштити деце од насилништва –радиница за

IX,X

родитеље на род. састанку /у договору са ОС/
-Едукативне радионице за родитеље –Шта родитељ треба да

X

зна да би учење ученика било успешније – две радионице
други и трећи разред /сарадња са ОС/:
Други разред – Успешан родитељ –успешно учење и
психофизичке карактеристике деце од 7-12 година
Трећи разред –Улога родитеља у развијању навика коришћења
времена у функцији успешног учења
-Осмислити радионице за родитеље из социјално

IX-VI

маргинализованих група у сарадњи са педагошким асистентом
на основу снимања потреба родитеља /опционо/
- Саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно

IX-VI

старатеља чија деца врше повреду правила понашања у
школи и којима је одређен појачани васпитни рад
Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању
подршке деци, односно ученицима који се школују по
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индивидуалном образовном плану и индивидуализацији
Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају
карактеристике своје деце које указују на њихове изузетне
способности и сарадња на пружању подршке у проналажењу
различитих могућности подстицања и усмеравања њиховог
општег и професионалног развоја:

IX-VI

IX-VI

Укључивање родитеља у реализацију програма
„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“-

IX-VI

видети програм проф. оријентације
Учествовање у реализацији програма сарадње установе са
родитељима, односно старатељима деце, односно ученика
(општи и групни, односно одељењски родитељски састанци и
друго –по потреби),

IX-VI

Сарадња са Саветом родитеља, по потреби, информисањем
родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на
Савету
Пружање психолошке помоћи родитељима, односно
старатељима чија су деца у акцедентној кризи
Анимирање родитеља ученика са тешкоћама за сарадњу са
Дневним боравком и Библиотеком играчака
Сарадња и подршка родитељима из осетљивих друштвених
група.
ООО

-Прикупљање информација значајних за упознавање и

континуир

праћење полазника који су малолетни (социо-економског

ано

статуса, структуре породице, развоја полазника,
културолошких и васпитних образаца)
- Саветодавни рад са родитељима полазника адолесцената
-Подршка јачању родитељских васпитних компетенција,
нарочито информисањем о психолошким карактеристикама
адолесцената у оквиру индивидуалних консултација и облика
групног психолошког образовања родитеља -по потреби
6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким и андрагошким асистентима и
пратиоцем ученика
Сарадња са директором и стручним сарадницима/библиотекар,
педагошки и андрагошки асистент / на пословима који се тичу
обезбеђивања ефикасности, економичности и флексибилности
образовно-васпитног рада установе, а нарочито у вези са:
распоредом рада, односно наставника ментора, поделом
одељенског старешинства и друго

IX-VIII

Предлагање нових организационих решења образовноваспитног рада по потреби
Сарадња са директором на припреми докумената установе,

Годишњи програм рада

142

прегледа, извештаја и анализа

IX-VIII

Сарадња са директором библиотекаром, андрагошким и пед.
асостентом по потреби/ у организовању трибина, предавања,
радионица за ученике, запослене, родитеље,

IX-VIII

Сарадња са директором и секретаром по питању приговора и
жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на
оцену из предмета и владања
Учествовање у раду комисије за проверу савладаности
програма за увођење у посао наставника или стручног
сарадника,

IX-VIII

IX-VIII

Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких
послова са сарадницима у установи
IX-VIII
Сарадња са педагошким/андрагошким асистентом и
пратиоцем детета, односно ученика на координацији
активности у пружању подршке ученицима/полазницима који
се школују по индивидуалном образовном плану, у складу са
индивидуализацијом, као и са ученицима /полазницима из
осетљивих група /ромска заједница/
Подршка педагошком асистенту и изради планова и
реализацији активности и послова педагошког асистента /у
складу са потребама пед. асистента/; Подршка андрагошком
асистенту по потреби
7. Рад у стручним органима и тимовима
Учествовање у раду Наставничког већа (давањем саопштења,
информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа,
истраживања и других активности од значаја за образовноваспитни рад и јачање васпитачких, односно наставничких
компетенција) /видети део који се односи на извештаје, анализе
и истраживања-динамика презентације прати динамику
реализације/
Учествовање у раду тимова установе који се образују ради
остваривања одређеног задатка, програма или пројекта-Тим за
ПО /координација тима/, тим за ООО и по потреби и други у
складу са конкурисањем у оквиру пројеката

IX-VIII

IX-VIII

IX-VIII

IX-VIII

Сарадња са тимом који реализује пројекат „Велико срце“

IX-VIII

Учествовање у раду стручних актива за развојно планирање,
развој школског програма и Педагошког колегијума, као и

IX-VIII

тима за самовредновање /сарадња са тимом/, тима за
инклузију, тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, тима за ПО, тима за стручно усавршавање, тим
за израду Годишњег плана рада.
Руковођење тимовима за ПО , стручно усавршавање и
инклузију –до увођења дефектолога стручног сарадника у
посао .
Учешће у раду стручних већа по потреби, тимова, одељенских
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већа, /видети планове тимова и већа-посебно/
Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа
8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе
Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим
институцијама значајним за остваривање циљева образовноваспитног рада и добробити ученика и полазника -Средње и
основне школе, ПУ“Полетарац“, Дом здравља, Саветовалиште
за младе Дома Здравља, Центар за социјални рада, МУП,
судске инстанце, Градска библиотека, НСЗ, Канцеларија за
младе

IX-VIII

Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном
средином за остваривање циљева образовно-васпитног рада и
добробити ученика-Просветни инспектор, Школска управа,
Одељење друштвених делатности, Дневни боравак, Невладине
организације –Ромске невладине организације, Црвени крст,
друштво за помоћ МНРО Рума, Библиотека играчака и др. по
потреби и прилици, представници привреде /везано за ПО/Клуб привредника општине Рума и Предузетнички Инфо
центар, УПОР „Викторија“, медији –Радио Срем, Сремска ТВ,
Румске М-новине, Дневник, Сремске новине
Учествовање у раду стручних удружења, њихових органа,
комисија, одбора-рад у оквиру Актива стручних сарадника
општине Рума, чланство у Друштву психолога Србије и Савезу
друштава психотерапеута/обновити чланство у 2018. г./,
чланство у ДУР-у , чланство у Друштву за помоћ МНРО Рума,
чланство у“ Удружењу за системску терапиују и системска
решења –Породични распоред kao i u International Systemic
Constellations Association/ISCA/
Сарадња са психолозима који раде у другим установама,
институцијама, организацијама, удружењима од значаја за
остваривање образовно-васпитног рада и добробити деце,
односно ученика: Национална служба за запошљавање, Центар
за социјални рад, домови здравља као и заводи за патологију
говора, ментално здравље и друге здравствене установе,
Институт за психологију, матични факултет, заводи за
вредновање и унапређење образовно-васпитног рада и др. по
потреби
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Вођење евиденције о сопственом раду у следећој
документацији: дневник рада психолога и психолошки досије
(картон) ученика/полазника
Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама,
истраживањима, психолошким тестирањима, посећеним
активностима, односно часовима и др.
Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и
оперативним плановима рада психолога
Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита
материјала који садржи личне податке о деци, односно
ученицима/полазницима
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Стручно усавршавање праћењем стручне литературе и
периодике:“Педагошки преглед“ /уколико се школа буде
претплатила на наведен и часопис/, сајтови, профили и
блогови релевантни за психолошку едукацију

IX-VIII

Учествовање у активностима струковног удружења (Друштво
психолога Србије-Сабор психолога/у зависности од средстава,
Актив стручних сарадника општине Рума, Удружења
„Породични распоред као и Удруге за психолошко системску
дјелатност Констелација

IX-VIII

IX-VIII

Похађање акредитованих обука /Видети програм стручног
усавршавања и лични план профгесионалног развоја за
2017/18. г./

IX-VIII

Похађање симпозијума, конгреса и других стручних скупова
када и како буду организовани

IX-VIII

Размена искуства и сарадњом са другим психолозима у
образовању.
X

Посета Сајму књига
Остали послови
Израда текућих извештаја, обавештења и сл. /Годишњег

IX-VIII

извештаја о раду школе у августу/
Куцање програма и извештаја по потреби
Замене одсутних наставника

IX-VI

Непредвиђени послови по налогу директора.

IX-VIII

Администрирање у оквиру Фејсбук групе/профила ОШ
ИвоЛола Рибар Рума кроз објављивање садржаја везаних за
живот и активности школе као и садржаја занимљивих за
наставнике, ученике и родитеље са педагошко –психолошког
и образовно –васпитног становишта
Учешће у одабиру садржаја и предлог садржаја за сајт школе
Менторски послови на увођењу у рад психолога приправника

План рада педагошког асистента

Садржаји и облици рада

1. Израда годишњег плана

Годишњи програм рада

Време

Активности

IX

Израда и прилагођавање
могућностима и структури
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ђака

2. Прикупљање докиментације ђака потребне
школској управи

3. Учешће у тимовима за додатну подршку
ученицима у изради, реализацији и евалуацији
ИОП-а

4. Сарадња са учитељима, наставницима,
директором, психологом школе

I-VIII

Увек кад је
потребно

Свакодневно

Одлазак на терен,
здравствени центар итд.

у

Активности
везане
за
прикупљање информација
које су потребне при
изради ИОП-а

Индивидуални разговори

Предлагање активности
5. Учешће у планирању рада везаног за слободне
активности
6. Праћење реализације васпитно-образовног
програма

Увек кад је
потребно

Свакодневно

7. Посета часовима
Свакодневно
8. Прећење ефеката васпитно-образовног рада
кроз успех и понашање ученика
По потреби и
на позив
учитеља

Вредновање

Рад са ученицима од I-VIII
раѕреда
(српски,математика)

Сагледавање резултата

9. Исправљање стечених лоших навика ученика
Путем разговора
Увек
10. Сарадња са Црвеним крстом Рума
Увек
11. Сарадња са Центром за социјални рад у Руми

12. Рад са ученицима којима је потребна помоћ и
подршка у учењу и ромска и неромска деца
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Свакодневно
13. Стални рад на поштовању дечјих права и
различитости

Кординација
Увек кад је
потребно

14. Сарадња са родитељима

Увек кад је
потребно

15. Сарадња са директором о спровођењу
активности

Свакодневно

Мотивисати родитеље како
би деца редовно похађала
наставу
Консултације са
директором

Мотивисати децу да
редовно похаћају наставу

16. Извештаји о анализама и резултатима
Свакодневно

17. Посета часовима -Добринци, Краљевци
По договору

18. Сарадња са Канцеларијом за инклузију
Рома

Одлазак на терен, састанци,
консултације ѕа даљи рад

са учитељима
Два пута

Допуњавати једни друге,
консултовати се, помагати

недељно

19. Сарадња са Општинском управом

20. Сарадња са Здравственом установом

Увек
Увек

21. Сарадња са „Великим срцем“

Свакодневно

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА АНДРАГОШКОГ АСИСТЕНТА
Редни број

Садржај и облици

Време

Активности

рада
1.

Индентификација и
прикупљање
полазника

IV-VIII

Информисање полазника
о могућностима стицања,
односно

завршавања

Основног

образовања

одраслих
Годишњи програм рада
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Прикупљање

2.

VIII-XII

докуметације
Упис полазника

на

терен,

сарадња са локалним и

полазника
3.

Одлазак

социјалним партнерима
Континуирано

Отклањање баријера за
упис полазника

Израда годишњег

4.

IX

плана
5.

Израда и прилагођавање
могућностима полазника

Прављење распореда IX, X
часова

Разговор са полазницима
о времену када ће часови
бити реализовани.

Праћење и

6.

Континуирано

организација

7.

Информисање полазника
и наставника о времену

реализације наставе

одржавања часова

Израда материјала за Континуирано

Помагање наставницима

учење

у прављењу материјала за
часове

и

квалитетној

реализацији наставе
Посета часовима

8.

Континуирано

Бележење

посећености

полазника.

Помагање

наставницима
полазницима

и
у

лакшој

реализацији предавања
Одржавање ван-

9.

Боље

упознавање

наставних

полазника, тежња ка што

активности

бољој атмосфери у групи.

Организације

10.

Континуирано

Континуирано

Активности

састанака за додатну

реализацију

подршку ученицима

прикупљање

у изради,

везане

за

наставе,

информација, како би се

реализацији и

наставници

евалуацији Основног

што

боље

упознали са ситуацијом

образовања

полазника.

одраслих
11.

Помоћ око избора
обука

I,II

Информисање полазника
о

врстама

обука,
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реализацији. Сарадња са
НСЗ
Реализација

12.

I-V

стручних обука

Помагање

полазницима

ради обавештавања места
реализације

обуке,

усаглашавања

времена

обуке са превозом и др.
Разговор са

13.

V

полазницима након

Мотивисање полазника за
даљи

стицања дипломе

наставак

школовања

Основног
образовања
одраслих
Учешће у раду тима

14.

континуирано

У складу са програмом

за Основног

рада

тима

образовања

околностима

и

текућим

одраслих
Сарадња са

15.

континуирано

наставницима

Организација,праћење
,координисање,евалуација

,психологом
,директором и
секретаром на свим
пословима везаним
за реализацију
Основног
образовања
одраслих
Рад на

16.

континуирано

документацији која
прати Основног
образовања
одраслих записници,извештаји
,планови и
програми, социјални
картони и остала
Годишњи програм рада
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документација
везана за полазнике
и програм огледа

X-ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УЧЕНИЧКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Одељенска заједница
Заједница ученика је облик васпитног рада уз наглашену улогу одељенског старешине.
Заједнице ученика се оснивају као одељенске, разредне и школске. У овој школској години у школи
ће бити организован рад одељенских заједница који ће се одвијати у склопу реализације часа
одељенског старешине и ван ЧОС-а у складу са потребама одељенских заједница.
Одељенске заједнице се конституишу на почетку школске године избором руководства, и у сарадњи
са одељенским старешином и стручном службом школе бирају садржаје рада

у складу са

садржајима предвиђеним школским програмом, на основу чега се израђује детаљан програм који је
анекс годишњег програма рада.
Разредне заједнице се формирају по потреби ради развијања пријатељских односа на нивоу
генерације ученика, као и ради покретања и реализације акција на нивоу разреда, а за њихов рад не
сачињавају се посебни програми нити се бирају посебна руководства.
План и програм рада одељенских заједница на нивоу школе, а по разредима детаљно
је разрађен у глобалним и оперативним плановима ОС.

Подмладак Црвеног крста
Подмладак Црвеног крста окупља све ученике школе са циљем укључивања

ученика како у

хуманитарне тако и у друге акције Општинске организације Црвеног крста. Програм рада ове
организације школа не израђује посебно већ се уклапа у динамику општинске организације.
За ове активности у школској 2017/2018. години задужени су :Милена Чолић, , стручно веће
разредне наставе, психолошка служба и Дечији савез.

Прогарам рада Ђачке задруге ''Јосип Штајнер'' /задужена С. Пауновић/
Месец

Садржаји

Годишњи програм рада

Циљеви
150

X-XI

Акција сакупљања секундарних сировинапапир

Развијање екол. свести и потребе
др. корисног рада

II

Припремање садног материјала -цвеће

Увежбавање

III

Пролећно чишћење дворишта

Вештина у вожњи трактором

IV

Уређење зелених површина школе

Увежбавање

Акција сакупљања секундарних сировинапет амбалажа
Укупно часова
V

друштвено користан рад –

Ове године ђачка задруга планира сарадњу са руководиоцима додатне наставе ликовног,
биологије и техничких секција:
-

у оквиру рада додатне наставе ликовног ђачка задруга планира учешће у изради уметничких
радова добијених разним техникама уз употребу еколошких материјала и еко-отпада

-

у оквиру рада техничких секција предлажемо израду макета, слика и употребних предмета
од еколошких материјала и еко-отпада.

Ученички парламент

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Време

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018
-Конституисање школског парламента.

септембар

-Избор руководства.
-Упознавање нових чланова са Пословником о раду.
-Усвајање Годишњег плана рада парламента.
-Избор два представника ученичког парламента у
Школски одбор.
-Упознавање са Школским развојним планом и планом
увођења инклузивног образовања и разматрање улоге
парламента у реализацији.
-Учешће у организацији активности у току Дечије недеље.
-Текућа питања.
-Активности везане за реализацију екскурзија.

октобар

-Активности парламента на естетском и еколошком
уређењу школског простора.
-Предлог нових, савременијих издања за библиотеку.
-Текућа питања.
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-Учешће у организацији и предавање на тему по избору
ученика.

новембар

-Заједничке активности у оквиру сарадње са Ученичким
парламентом ОШ ,,Душан Јерковић“.
-Организовање сакупљања књига за школску библиотеку.
-Презентација на тему борбе против алкохолизма.

децембар

-Сарадња школских тимова и парламента.
-Учешће у организацији Светосавске приредбе.
-Текућа питања.
-Разматрање успеха и владања ученика у првом
полугодишту (сарадња са школским психологом).

јануар

-Учешће у организацији Светосавске приредбе.
-Текућа питања.
фебруар
-Припрема трибине на тему-,,Снага која ме води кроз
живот“ и пројекција приче,,Трчи Лазо,трчи“.
-Текућа питања.
-Реализација и евалуација трибине.

март

- Формирање и ангажовање вршњачких тимова који ће
утицати на смањење агресивног понашања по одељењима
и пружање помоћи ученицима који слабије напредују.
-Разматрање и давање предлога о избору уџбеника за
наредну школску годину.
-Наши предлози за Дан школе.
-Текућа питања.
април
-Трибина на тему,,Дан планете Земље“.
-Сарадња са Ученичким парламентом ОШ,,Душан
Јерковић“.

мај
-Предавање поводом дана борбе против пушења.
-Сарадња са Ученичким парламентима других школа у
општини Рума.
-Текућа питања.
-Мотивисање ученика за рад у парламент.у

јун

-Евалуација рада парламента и израда извештаја о раду.
-Израда смерница за наредну годину.
-Текућа питања.
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XI - ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Програм професионалне оријентације
Као основни задаци везани за професионалну оријетацију у предстојећој школског години
одређени су:


Професионално информисање ученика и полазника ;



Продубљивање интересовања за различите области рада и образовања путем редовне
наставе, ЧОС-а и слободних активности;



Стручно саветовање приликом избора школе и занимања



Реализација програма у седмом и осмом разреду „Професионална оријентација на прелазу у
средњу школу“ по петофазном моделу кроз кроскурикуларни облик реализације
У реализацији програма професионалне оријентације учествују:

-Тим за ПО
-одељенска старешине,
-наставници предметне наставе,
-разредне наставе,
-психолошка служба
-као и институције и појединци ван школе (родитељи, средње школе, НСЗ, привредни субјекти,
локална самоуправа, Канцеларија за младе и др. по потреби).

Програмски садржаји по узрасту
I - II – III –IV
Teме и садржаји спецификовани су у школском програму и годишњим плановима рада ОС /ЧОС/.
Програмски садржај

Носиоци

Облик рада

Упознавање и праћење индивидуланих

учитељи,

целокупан

карактеристика ученика

психолог

васпитно образовни
рад

Стицање основних знања о раду и занимањима

учитељи

редовна настава и
ЧОС

Упознавање ученика са различитим облицима
људских делатности /теме и садржаји
Годишњи програм рада
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спецификовани у школском програму и год.

активности, ЧОС

плановима/
Развијање свесности ученика у односу на

реализатори

редовна настава,

сопствене могућности, интересовања и жеље

наставног

изборна настава

процеса,

Грађанског

психолошка

васпитања, ЧОС

служба
Развијање позитивног става у односу на рад
Формирање радних навика

родитељ,

настава и други

учитељ

користан рад

родитељ,

целокупан

учитељ

васпитно образовни
рад

Стицање непосредних искустава у вези са радом

родитељ,

учешће у

учитељ

породичним
радним обавезама

V - VI разред
Програмски садржај

Носиоци

Облик рада

Упознавање и развијање индивидуалних

ОС,

редовна настава

карактеристика ученика

наставници

ваннаставне актив.

псих. сл.
Проширивање знања о раду и занимањима
Стицање непосредног искуства у вези рада и

ОС, сви

целокупан васпитно

наставници

образовни рад

ОС, наст.

ученичика задруга и

занимања

настава ТО

У циљу реализације наведених задатака издвајамо
теме предвиђене за реализацију на ЧОС-у :
- Која нова занимања знамо V разред

III

- Ретка занимања - тражена или не VI р.

III

- Да ли имамо и како користимо рачунаре V р.

X

- Да ли ти се допада занимање твојих родитеља

X

ЧОС

VIр.
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VII - VIII разред
Програмски садржај

Носиоци/време

Облик рада

Праћење развоја ученика и усмеравање на поједина

ОС, наставници

током васп. обр.

занимања

педаг. псих. сл.

Програма

У циљу обраде тема професионалне оријентације

Психолог, Тим

Радионички рад

реализују се

радионице по кроскурикуларном

за ПО, ОС,

са ученицима и

моделу, као и реални сусрети за ученике седмог и

родитељи,

родитељима,

осмог разреда-видети Прилог Год. плану рада везан

директор

реални сусрети

Тим за ПО,

Реални сусрети,

психолог, ОС,

радионички

Гиз БОСС, 27.

припремни рад

за реализацију програма“Професионална
оријентација на прелазу у средњу школу
Дан девојчица/дечака

04. 2017. г.
Страх од завршног испита VIII р

V /јун

психолог

Улога родитеља у избору занимања у оквиру

род. саст. XI

Психолог, ОС

VI м

ОС

III, IV

психолог,

радионичког род. састанка /петофазни модел/-8.
разред, 7. разред
Анимирање родитеља да у оквиру Дана отворених
врата учествују у активностима школе везано за
проф. оријентацију –као експерти у реалним
сусретима или као учесници у радионицама ПО
Помоћ ученицима и родитељима у испуњавању
листе жеља за упис у средње школе
Истраживање и анализа професионалних
интересовања ученика/тестовни материјал –анкета/
Координација активности у вези професионалне

одељенско веће
X-VI

оријентације и реализације програма

псих. служба, тим
за ПО

„Професионална оријентација на прелазу у средњу
школу“
Индивидуални рад са ученицима, проблеми при

X-VI

псих. служба

избору занимања, способности,
интересовања/индивидуална помоћ при
самопроцењивању способности, информације и
саветовање везано за избор, коришћење брошура и
других писаних материјала, тестови способности,
Годишњи програм рада
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тестови личности /
Сарадња са стручним сарадницима/педагог и

V, VI

социјални радник / средње школе за васпитање и

псих. служба и
ОС

образовање ученика са тешкоћама у Сремској
Митровици у циљу професионалног информисања
ученика и родитеља.
Сарадња са школом „Милан Петровић „–Нови САд
везано за проф. информисање и избор /по потреби/
Сарадња са средњим школама на промоцији школа

V, VI

и професионалном информисању родитеља и

псих. служба,
дефектолози и ОС

ученика /пропагандни и информативни материјали,
разредни родитељски састанак по потреби /
Учешће на румском Сајму образовања/ако буде
организован/
Учешће на Сајму образовања „Путокази“ уколико
буде интересовања и могућности
Сарадња са типичним средњим школама везано за
упис ученика који се школују по ИОП-у
Информисање ученика и родитеља о ''данима

V, VI

отворених врата '' у средњим школама

пед. псих. служба,
ОС

Редовна индивидуална саветодавна помоћ
родитељима /разговори, родитељски састанак, лични
контакти са родитељима /
Сарадња са НСЗ и стручњацима за проф.

X-VI

оријентацију на индивидуалном или групном нивоу

психолог

у случају потребе
Информисање наставника и одељенских старешина

X-VI

о свим релевантним питањима везаним за проф.

психолог,
секретар школе

избор ученика
Информисање ученика путем презентација, књига,

X-VI

психолог,

брошура, плаката, разних програма средњих школа,

наставник

као и омогућвање ученицима информисања

информатике

електронским путем.
Остваривање сарадње са представницима

ТОКОМ ГОДИНЕ

занатства и индустрије и институција и реалузација

директор,

реалних сусрета

психолог, пред.
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Евиденција сарадње са актерима ван школе везано

наставници

за проф. оријентацију –водити је у дневницима рада

ОС

у актуелним разредима и одељењима, као и везано

ОС, психолог, тим

за пројекат.

за ПО

У оквиру основног образоања одраслих програм професионалне оријентације реализује се
кроз :
- наставу предмета- предузетништво у другом и трећем циклусу/садржаји везани за
професионалну оријентацију

су спецификовани у прилогу

у оквиру програма наведеног

предмета/
-кроз наставу обавезних предмета и теме и садржаје који су у функцији самоспознаје у оквиру
професионалних интересовања и оријентације
-сарадњу са Националном службом за запошљавање /предавања стручних лица за каријерно
вођење, мотивисање полазника за одржавање активног статуса у евиденцији НСЗ/

Програм здравствене заштите и здравственог васпитања
Програм здравственог васпитања
Циљ: Подстицање когнитивног, конативног, бихејвиоралног и емоционалног развоја ученика на
плану здравственог мишљења и понашања.
Формирање навика и развијање вештина неопходних за постизање здравог понашања, очување
здравља.
Задаци:


развијање свести код ученика о значају здравља и "здравог" понашања;



превенција ризичних понашања, а нарочито злоупотребе супстанци које изазивају овисност;



подстицање индивидуалног и групног деловања ученика и наставника у развоју здравог понашања;



развијање одговорности за очување здравља;



стварање услова за реализацију здравствених прегледа ученика и особља школе.



развијање психички и физички здраве личности;



стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља;



мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља.

Здравствена заштита ученика остварује се у сарадњи са педијатријском службом Дома здравља у
Руми. Систематским прегледима ученика присуствују одељењске старешине. Школа разматра
добијени извештај о систематском прегледу, како би се предузеле неопходне мере за побољшање
здравственог стања и физичког развоја ученика. Посебна пажња посвећује се превентивном
Годишњи програм рада
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деловању сузбијања наркоманије тј. употребе психоактивних супстанци, која је све присутнија
међу децом школског узраста.
Специфичан аспект рада школе јесте и хигијенски превентивни рад са ученицима Ромима и
њиховим родитељима који укључује повремено и рада на истребљивању честе вашљивости . У тим
случајевима школа сарађује са епидемиолошком службом Дома здравља.

Област рада

Носиоци/време

Облик рада

Редовно хигијенско одржавање школског простора и
прилаза школи

Помоћни и
технички радници

Повећати безбедност и хигијену пре и после вашара
испред школе

током године

Чишћење, прање,
дезинфекциjа,
поправке

Систематски прегледи, вакцинације, парни прегледи, Лекари Дома здравља, санитарни
епидемиолошки прегледи
инспектори
Рад на здравственом васпитању у оквиру ЧОС-а :
Први разред

Одељенске

-Обукао сам се сам

старешине у складу
са
динамиком
ЧОС
операционализован
ом у годишњим
плановима ЧОС-а

-Где живим /хигијена становања/
-Обућа сува здравље чува
-Јабука сваки дан
-Сваког дана треба руке прати
-Сваког дана треба зубе прати
Други разред:
-Како спречити заразне болести
-Јабука сваки дан
-Дневни ритам
-Дрога –бабарога
-Неправилна и правилна исхрана
Трећи разред
-кроз следеће тематске области чији су садржаји
спецификовани у школском програму :

ЧОС

-Ја у трећем разреду /хигијенске навике/
-Растем и развијам се
-Хигијена и здравље
-Сексуално васпитање

Одеље. старешина

-Исхрана
-Повреде и стања у којима је могуће указати прву

психолог

помоћ

психолог
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-Дрога –бабарога

психолог

-Улога смеха у здрављу

психолог

Четврти разред –кроз теме :

одељ. старешина

-Ја у четвртом разреду/хигијеан и улазак у пубертет/

психолог

-Растем и развијам се

психолог

-Зимске чаролије

психолог

-Исхрана и здравље

психолог

-Одрастање

психолог

-Сексуално васпитање

одељ. старешина

Други циклус
- Само нам лекар преписује лекове V р.
- Физичке промене и психолошки задаци у пубертету VI
р.

психолог, ОС

ЧОС-радионице

- Личнахигијена у пубертету VI р.
- Штасутоболестизависности VI р.

психолог, ОС

- Пушењеилиздравље VI р.
-Ужина у WЦ-у - зашто? VII р.
- Мојапрвачашица VII р.

психолог
ОС

- Заштоговоримо о СИДИ VII р.
- Социјалниаспекти СИДЕ VII р.
- Дрога и ја - VIII р.

наставници
физичког

- Емоционална и социјалназрелост и полност-VIII р.

наставници
физичког ,ОС, Дом
- Укључивање у акцију "безбедност у саобраћају" ЦК
Здравља физијатри У
складу
са
Рума
Дома здравља
планом наведених
-Укључивање у акције Црвеног крста и стоматолошке
организација
и
ОС
службе Дома здравља везане за превенцију болести зуба
служби
и десни и промоцију оралне хигијене/млађи разреди/
-Радионице Црвеног крста на тему болести зависности и
превенцује СИДЕ/седми и осми разред/
-Учешће ученика у такмичењима у организацији Црвеног
крста-Пружање прве помоћи
-Укључивање у превентивни рад на терену патронажне
службе Дома здравља, а у складу са плановима службе
-Здраво окружење и здравље/V-VIII/
-Физичко васпитање и значај вежбања и кретања у
развоју/V-VIII/
-Укључивање у акцију Дома здравља везану за значај
правилног држања тела
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здравља
-Ангажовање патронажне службе и епидемиолошке
службе Дома здравља Рума за рад на терену -ромске
породице у нехигијенским условима –истребљивање
вашљивости

У програму смо посебно издвојили теме планиране за ЧОС сматрајући да нема потребе наводити
теме обухваћене програмом редовне наставе Познавања природе и друштва, Свет око нас, Природа и
друштво, Физичког васпитња/Физичко и здравствено васпитање -5 разред/ и Биологије који такође
добро покривају ову област и детаљно су операционализоване у оперативним плановима рада
наставника.

У оквиру образовања одраслих програм здравствене заштите реализује се кроз садржаје
предмета Одговорно живљење, Биологија и Основне животне вештине, као и кроз предавања која
се организују у сарадњи са Домом здравља.

Програм школског спорта
Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог
здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције
насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, у оквиру школског програма, реализује и
програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици.
Прва недеља школског спорта планира се у току обележавања Дечије недеље. Организоваће
се спортске активности за све ученике школе, у складу са њиховим узрастом и могућностима.
У оквиру активности планираних за обележавање Дана школе, крајем априла се планира друга
недеља за спортске активности, за све ученике школе, у складу са њиховим узрастом и
могућностима. Школски

јесењи крос одржаћесе крајем септембра или почетком октобра у

зависности од временских услова.
Прва недеља спорта је планирана у октобру са следећим распоредом:





ПОНЕДЕЉАК - Елементарне игре млађих разреда од првог до четвртог разреда
УТОРАК - Школско међуодељенско такмичење у одбојци за седме и осме разреде
СРЕДА - Школско првенство у игри између две ватре од првог до четвртог разреда
ЧЕТВРТАК - Школско такмичење у фудбалу, међуодељенска и одељенска такмичења

Друга недеља спорта је планирана за крај априла са следећим распоредом:


ПОНЕДЕЉАК – Школско тамичење у рукомету млађих разреда од првог до четвртог
разреда
 УТОРАК - Школско такмичење у кошарци, шутирање „тројки“
 СРЕДА - Школско такмичење у фудбалу од првог до четвртог разреда
Годишњи програм рада
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ЧЕТВРТАК - Школско такмичење у „седећем фудбалу„ међуодељенска такмичења ученика
петих и шестих разреда
ПЕТАК - Пролећни крос свих ученика школе

Организација слободних активности:
У оквиру ваннаставних и слободних активности ученика у школи је организована секцијаОДБОЈКА за ученике 7-их и 8-их разреда. Ученици се на почетку године опредељују за секцију.
Школа је отворених врата за активности и презентације спорта, спортских клубова, промоција
спортских активности и манифестација током целе школске године у зависности од потреба.
Отворена за сваки вид сарадње где се потенцира здравље, спортски дух, толеранција, фер плеј...
ученика и запослених у установи.
Крајем маја месеца ученици школе и наставници традиционално се укључују у акцију на
нивоу републике Србије под називом „ Дан изазова“ („Challenge day“).
Организација и реализација такмичења:
Ученици школе трче јесењи и пролећни крос, а учешће узимају и на Уличним тркама које
организује Црвени крст града Руме у оквиру Дечије недеље.
Сарадња са Савезом спортова Руме огледа се кроз такмичења ученика на Општинском нивоу и
даље и то кроз такмичења основаца (дечака и девојчица) у следећим спортовима (виши разреди):
рукомет, кошарка, одбојка, мали фудбал (у току јесењег дела године) и атлетике (пролеће). Све
спортске манифестације на локалном нивоу биће адекватно испраћене.
Унапређење образовне праксе:
Угледни часови су предвиђени на годишњем нивоу и у зависности од организације рада школе и
то наставник који изводи час и наставник асистент при извођењу угледног часа.
Активности наставника физичког васпитања и изабраног спорта улазе у облике стручног
усавршавања у оквиру установе и планирају се у личним плановима наставника и стручног већа
вештине за сваку наредну годину, а оствареност и извештај о томе закључује се са 31. августом за
протеклу годину.
Реализација пројекта „Спорт у школе „ – за ученике нижих разреда .

Корективни рад са ученицима
Током школске године школа ће организовати следеће облике корективног рада са ученицима:
Врста сметње

Начин рада

Реализатори

Мање сметње у психофизичком развоју

Индивидуални

ОС, Пед. психолошка

третман и породично

служба, родитељи

саветовање
Теже сметње у психофизичком развоју

Дијагностиковање и

ОС, психолошка служба

упућивање на Центар
за соц. рад и /или Дом
здравља

Говорне сметње

Годишњи програм рада

Психомоторне вежбе

дефектолог –

за ученике са

олигофренолог-сарадња са

тешкоћама/индивидуа

Дневним боеравком за

лизовано /

особе са тешкоћама

Опсервациони налаз и

ОС, родитељ, изабрани
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Поремећаји понашања
Сметње у учењу и напредовању

упућивање логопеду

лекар

Појединачни, групни и

ОС, психолог, Центар за

породични третман

соц. Рад

Допунска настава

ОС, психолог, пред.

Индивидуални

Наставници

приступ у редовној
настави
Саветодавни рад
Мање сметње у физичком развоју

Вежбе на часу
физичког и одвојен и
индивидуализован

наставници физичког

корективни рад у
сарадњи са лекаром
специјалистом

Детаљно разрађени планови и програми активности везаних за корективни рад са
ученицима везано за наставу физичког васпитања налазе се у плановима рада наставника
који их изводе као и реализатора кућне наставе и прилагођавају се индивидуалним
потребама ученика

Едукативни програми за развој, мир и толеранцију
Циљ: Развој личности усвајањем умећа и знања неопходних за разрешавање актуелних
развојних криза и успостављање складних и конструктивних социјалних односа како у ужој тако и у
оквиру ширих социјалних група.
Задаци:


развијање способности детета/полазника да регулише сопствено понашање у соц.
контактима;



развијање способности детета/полазника да препозна и прихвата сопствене потребе и
манифестује их у складу са потребама других:



развијање способности детета/полазника да слободно искаже сопствене потребе;



развијање способности детета/полазника да разрешава конфликтне ситуације како у
сопственој личност тако и у социјалном окружењу.

Први циклус
Садржај рада
Подстицање дружења кроз заједничке игре и такмичења
Годишњи програм рада

Носиоци

време

ОС

IX-VI
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Подстицање међусобне помоћи у савлађивању програма

ОС, психолог

IX-VI

ОС, психолог

IX-VI

ОС

IX-VI

Развијање толеранције кроз наставу обавезних изборних

реализатори

У сакладу

предмета -верске наставе и грађанског васпитања –

наставе и

са

сазнања о себи и другима

радионица

динамико

уопште, а посебно између дечака и девојчица као и
ученика различито територијалног и социо-културног
порекла
Развијање толеранције у међусобним односима ученика
различитог пола, територијалног порекла и социокултурног статуса путем игара, ликовних радова,
разговора, писмених састава
Потенцирање квалитета односа са родитељима и
друговима ван школе

м
Реализација наведених задатака кроз обавезну наставу,

прецизир

посебно предмета : Свет око нас, Природа и друштво,

реализатори

аном у

Српски језик, Музичка култура/теме су спецификоване у

наставе

школском

школском програму /

програму

Реализација наведених задатака кроз ЧОС –теме и
садрћаји су спецификовани у школском програму.

Од. старешине

V - VI разред
Укључивање ученика у рад радионица Друштва за

ОС, психолог

IX-VIII

Потенцирање дружења на часу, излету, екскурзији, на

ОС, предметни

IX-VI

одморима и током спортских активности

наставник

Унапређење културе понашања на часу и током

ОС, предметни

ваннаставних активности

наставник

Унапређење друштвено-забавних садржаја

ОС, предметни

помоћ МНРО и рад Библиотеке играчака/посебно ученика
са тешкоћама у развоју/

IX-VI

IX-VI

наставник
Упознавање са основама функционисања породичне

ОС

IX-VI

Конвенција о правима детета одрађиваће се интензивно

ОС, психолог,

X

током Дечје недеље у складу са узрастом путем

Ученички

радионица везаних за одабрани члан или чланове

парламент и

заједнице

Годишњи програм рада
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Конвенције, као и конкурсима за уметнички рад на ову

Дечији савез

тему /радионице на тему дечијих права, акција
'Наставниче, и ја сам наставник'', радионице, изложба и
дружење на тему права животиња и сл. /
Упознавање са полним разликама и односима међу

ОС, предметни

половима (биолошки, психолошки, етички, друштвено-

наставници,

током

економски, здравствени и демографски аспект -

психолог

године

појединачне теме операционализоване су у следећем делу
програма васпитног рада
VII - VIII разред
Садржај рада са ученицима овог узраста на плану васпитања за хуман развој, толеранцију и
мир по тезама се не разликује од програма рада са претходним узрастом, али се разлика огледа у
нивоу сложености (апстрактних садржаја) у складу са интелектуалним и искуственим капацитетима
узраста.
Наставни предмети од посебног значаја за реализацију претходно наведених садржаја су:
 српски језик
 ПП
 ПД
 страни језик
 биологија
 географија
 историја
 ликовна култура
 музичка култуrа
 физичко васпитање
У оквиру основног образовања одраслих садржаји везани за овај сегмент развоја и
образовања реализују се у оквиру предмета Одговорно живљење у грађанском друштву, Основне
животне вештине као и кроз поједине теме и садржаје и осталих предмета.
Садржаји рада по предметима су спецификовани у годишњим плановима рада наставника.

Програм заштите ученика/полазника од насиља, злостављања и
занемаривања
Циљ програма заштите ученика и полазника од насиља полази од става да се свако
Годишњи програм рада
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насиље може спречити, те да је у школи неопходно креирати климу у којој се :


учи, негује и развија култура понашања и уважавања личности



не толерише насиље



не ћути у вези са насиљем



развија одговорност свих



сви који имају сазнања о насиљу обавезују на поступање

Општи циљ програма у складу са Посебним протоколом Министарства просвете је унапређење
квалитета живота ученика/полазника применом:


мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика и полазника



мера интервенције у ситуацијама када се јави насиље, злостављање и занемаривање

Специфични циљеви у превенцији
- Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
- Укључивање свих актера школског живота у доношење и развијање програма превенције
-Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих у школи за препознавање насиља,
злостављања и занемаривања
-Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама
насиља
-Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за
заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља
Унапређивање компетенције наставног и ваннаставног особља,

ученика, полазника,

родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања
и занемаривања.
Специфични циљеви у интервенцији
- Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља
- Успостављања система ефикасне заштите ученика у случајевима насиља
- Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности
програма заштите
- Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/полазника у заједницу
вршњака и живот установе
- Саветодавни рад са ученицима/полазницима који трпе насиље, који врше насиље и који су
посматрачи насиља
Годишњи програм рада
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Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Садржаји и активности

Носиоци
задужења

Време
реализације

Организовање презентације
на родитељском састанку и
приближавање појмова
насиље, злостављање и
занемаривање и радионица

Рад са родитељима :
-Организација
упознавањародитеља/старатеља
ученика првог и петог разреда са
Општим и посебним протоколом

Начин реализације

септембар ,по
договору

Психолог, ОС

-Радионица за родитеље :“Улога
родитеља у заштити деце од насиља“
–први и пети разред

Израда Програма за заштиту ученика од
насиља

Континуирано информисање запослених
у школи у циљу одржавања минимума
знања и вештина неопходних за
превенцију и интервенцију

руководилац
тима, тим

руководилац
тима

На састанку Тима уз
консултовање програма из
претходне школске године,
увођење измена и
планирање активности које
нису изведене у претходној
школској години

Септембар

Излагање на седницама Септембар,
наставничког већа и читање октобар
Протокола

Дефинисање улога и одговорности у
примени процедура и поступака
Континуирано информисање ученика о
протоколу –
Презентација Протокола за све ученике –
ЧОС –септембар

одељенске
старешине,
руководилац
тима, психолог

Координација и праћење реализације тим за заштиту
Програма
заштите/превентивних
и
интервентних активности /
Консултације у школи по појави сумње
руководилац
или по стицању информација о насиљу
тима

Разговори и радионице на
часовима Чоса

Кроз
разговор
састанцима тима

на

IX -VI

XI, I, IV, VI

На састанку тима изношење
По потреби
чиљеница и сарадња са
током године
члановима тима

Сарадња и консултације са службама ван
школе: Центар за соц. рад, Дом здравља,
ОУП Рума

-Током школске 2017/18. године ,а

психолог,
директор, ОСпо
потреби

По потреби

на основу Протокола о сарадњи на
Годишњи програм рада
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Програму „Основи безбедности деце
„ надлежних министарстава школа
ће

успоставити

сарадњу

са

представницима МУП-а .Програм
ће се рерализовати у трајању од 8
месеци ,кроз један ЧОС месечно за
ученике четвртог и шестог разреда.
Термин одржавања планираће се у
договору са предавачима МУП-а и
договору са ОС. ОС шестог и
четвртог разреда у оквиру ЧОС-а
испланирале

су

следећих

/а

тема

реализацију
у

складу

са

дописом надлежног министарства
од 06.07.2017.г /: безбедност деце у
саобраћају,полиција
грађана

,насиље

у

као

служби
негативна

појава,превенција и заштита деце
од

опојних

дрога

и

алкохола,безбедно

коришћење

интернета

друштвених

и

мрежа,превенција и заштита деце
од трговине људима,заштита од
пожара као и заштита од техничко
–технолошких

опасности

и

природних непогода.
по потреби у
складу са
ситуацијом
по потреби у
складу са
ситуацијом

Процена нивоа ризика за безбедност
ученика

тим за заштиту
од насиља

Кроз разговор на
састанцима тима

Праћење и процењивање ефеката
предузетих мера заштите ученика

тим за заштиту
од насиља

Кроз разговор на
састанцима тима

Организовање евидентирања појава
насиља

руководилац
тима, тим, ОС

У свесци која се налази у
Септембар
зборници

Прикупљање документације

тим, ОС

током године

Праћење присутности насиља/учесталост
инцидентних ситуација, број пријава
насиља, заступљеност различитих врста
насиља, број повреда, сигурност објекта,

тим, ОС псих.
служба

XI, I, IV, VI
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дворишта
тим за заштиту
Анализа броја и ефеката акција на нивоу
IX, XI,
од насиља
и Кроз разговор при састанку
школе
које промовишу сарадњу,
одељенске
тима и на часовима ОС
IV, VI
разумевање и помоћ
старешине
IX
Процена реализованих обука запослених
и потреба даљег стручног усавршавања
на плану препознавања насиља и
адекватног реаговања

Организовање стр. усавршавања на тему
превенције насиља у оквиру развојних
активности школе/видети план рада тима
и план стручног усавршавања

презентације и радионице

У складу са
планомстр.
Усавр.

Радионице за ученике :
-Информатичке радионице за ученике
на тему дигиталног насиља-2
радионице за све ученике у оквиру
наставе информатике:
–Заштита од електронског насиља:
-Мере заштите на друштвеним
мрежама ;Трагови које остављамо на
интернету и Реаговање у случајевима
дигиталног насиља
3.разред: „Врсте права –Конвенција о
дечијим правима
4.разред:“ Сукоб
права „

Психолошкиња,
ОС, предметни
наставници
,Ученички
Радионице-Дечија недеља
парламент

септембар
,октобар

3.разред :“ Заштита деце од
занемаривања ,злоупотребе и
злостављања –Прича о Елију...
4.разред:“ Реагуј на насиље....“
5 разред – „Насилништво – Слабић је
онај ко мисли да је јачи“
-Сукоб права/Форум театар/
6.разред – „Образовање за све –
Rазличита мишљења “
--Сукоб права/Форум театар/
7. Разред –Предрасуде и стереотипи –

Годишњи програм рада
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„Европска железница“
-Сукоб права/Форум театар/
8.разред –Сукоб права /Форум театар/
-Шта знамо о насиљу –
стереотипи,предрасуде,дискриминациј
а и насиље

Презентација Протокола о заштити
ученика од насиља ,злостављања и
занемаривања – сви ученици
одељенске
старешине,
Пружање заштите и подршке ученицима психолог,
који трпе насиље
дежурни
наставници, сви
запослени
одељенски
старешина,
Саветoдавни рад са децом која врше
наставници,
насиље
психолог,
директор
Рад са ученицима који су посматрачи одељенски
насиља у циљу развијања техника старешина,
конструктивног реаговања
психолог
Одељенски
Саветодавни рад са родитељима
старешина
психолог
Учионоца без насилништва :

по потреби

по потреби

по потреби
по потреби

„Како да савладам бес“
„Разговарајте са родитељима о насиљу у
школи“

ЧОС,
психолог

ОС,

У складу са
динамиком
ОС

„Именујте насилничка понашања“
„Не окрећи главу“

Напомена: У оквиру Програма превенције васпитно – запуштеног, девијантног и
деликвентног понашања спецификоване су теме које ће се обрађивати са ученицима, а које се
односе и на заштиту од насиља/видети у наставку одељка Посебни програми васпитнообразовног рада.

Програм превенције васпитно-запуштеног, девијантног и деликвентног
понашања
У складу са препоруком Министарства просвете Републике Србије циљ који школа треба да
оствари у спречавању горе наведених појава код ученика је да развија позитиван и активан однос
према здравом начину живота и унапређивању физичког и менталног здравља,
Годишњи програм рада
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негативном односу према неприхватљивим облицима понашања штетним по ментално и физичко
здравље уз неговањ механизма одбране од различитих искушења.
Задаци школе у оквиру реализације наведеног циља налаз се у оквиру стварања услова за
нормалан развој ученика као најбоље превенције девијантног понашања јачањем васпитне функције
школе, унапређењем сарадње са родитељима ученика и успостављањем организоване сарадње са
институцијама друштвене средине.
У оквиру унапређења програма и реализације васпитног рада школе издвајају се следећи
задаци:
1. Олакшавање процеса адаптације на шкoлу и подстицање социјалне интеграције
Садржај
Упознавање ученика I разреда са школом (простор,

време

Реализација

IX

ОС

IX

ОС

IX-VI

псих. сл. , ОС

правила, особље)
Пријем првака-заједнички састанак сародитељима размена мишљења сародитељима и ученицима (узајамна
очекивања, потребе и захтеви-кроз радионицу у сарадњи
са психологом)
Праћење адаптације новодошлих ученика напочетку и
током школске године ако и припрема (психолошка)
ученика који мењају место боравка и школу
Учешће ученика у изменама правила понашања у школи/по

Заједн. ученика,

потреби/

ОС

- Израда Кодекса понашања за одељења петог разреда-

IX

групни рад
Учешће родитеља у евентуалној измени правила

По

Саветродитеља

понашања у школи

потреби

родитељски саст.

Праћење ученика са адаптивним проблемима (нарочито у I

IX-VI

псих. сл.

и V р. ) и помоћ ученицима у превазилажењу
комуникације и проблем у савлађивању градива I-VIII р
Упознавање ученика са именом и традицијом школе I- IV р IX-VI

ОС

Материјална помоћ /бесплатна ужина, дневни боравак и

IX-VI

сви

V, VI

директор, ОС

X

ОС

прибор за децу из породица слабијег материјалног стања/
Одлазак ученика из школе - свечаност растанка "Матурско
вече" и опроштајни састанак
У оквиру ове теме на ЧОС-у обрадиће се следеће теме:
- Најтежи ми је предмет V р.
Годишњи програм рада
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- Јесмо ли бољи у петом V р.

V

ОС

-Укљученост у ваннаставни рад V -VIII.

X

ОС, психолог

- Колико волим своје одељењеVI р.

V

ОС

- Скитање у време наставе VII р. и VIII р.

I и III

ОС

Садржаји рада и спецификација тема у првом циклусу налазе се у годишњим плановима
наставника и ОС , као и операционализација садржаја и тема из ове области које се у другом
циклусу реализују у оквиру ЧОС-а и обавезних предмета.
2. Подстицање личног развоја
Захтева висок степен индивидуализације приступа у чему кључну улогу имају ОС и
психолошка служба која ће у складу са индивидуалним захтевима реаговати на адекаватан начин
преко индивидуалних контаката са ученицима на иницијативу службе,

ученика,

ОС или

предметних наставника. Посебна пажња ће се обратити индентификацији ученика са поремећајима
у понашању и учењу као и или породичном животу (ученици без једног или оба родитеља, из
несређених породица, са одсутним родитељем или родитељима, ученици са старатељима, ученици
који показују тешкоће прилагођавањем на нову средину и ученици са тешкоћама у развоју
(телесном, емоционалном и интелектуалном).
Посебан акценат на основу досадашњих искустава захтеваће следеће теме: (које ћемо
предложити одељенским старешинама)
Тема

време

Реализација

Теме и садржаји предложени за реализацију посебно у

У складу са Одељенске

оквиру ЧОС-а налазе се у годишњим плановима ОС и

динамиком

старешине

предметних наставника и везане су за Школски

одређеном

Предметни

програм .

у

наставници

школском

Психолог

програму
Професионална оријентација
Видети програм професионалне оријентације.
3. Развијање оптималних стратегија за решавање личних проблема поред индивидуалног рада
који ће по потреби вршити педагог и психолог и радионичког рада који смо раније представили,
захтева и посебне теме у оквиру ЧОС-а :
Годишњи програм рада
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Тема

време

Реализација

Први разред:
-Добро смо у првом разреду
-Ја и други
-Договарамо се

у складу са

-Какав разред хоћу-нећу

динамиком

Одељ.

Други разред:

специфико

старешине

-Наши проблеми

ваном у

-Љубав међу нама

школском

-Школа и другарство

програму

-Културно понашање
Трећи разред:
-Растем и развијам се
-Сексуално васпитање
-Стрес и управљање љутњом
-Моја права
-Како се понашамо
- Мучи ме... . IV р.
- Уцењивачи и силеџије IV р.
- Вођена фантазија VI р.
- Шта да радим, другови меодбацују VI р.
на замени
II

психолог
ЧОС

Програм активности за спречавање ризичних понашања као што су наркоманија и
остале болести овисности већ је изнесен у оквиру програма здравственог васпитања.
4. Подстицање социјалних односа и социјалног сазнања потенцираћемо следећим темама:
Тема

време

Реализација

- Међуодељенска такмичењаI- IV р.

V

ЧОС

- Непознати људи и ја IV р.

XII

ЧОС

- Дечаци-девојчице колико смо добри другови VI р.

IV

ЧОС

- Добар пријатељ-пријатељица VI р

XII

ЧОС

Теме предвиђене за први, други и трећи разред налазе се
у годишњим плановима ОС и везане су за Школски
програм .
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- Рођендани у мом одељењу VI р.

V

ЧОС

- Понашање ученика у аутобусу VII

X

ЧОС

- Понашање на настави VII р.

XI

ЧОС

XI

ЧОС

II-V

ЧОС

-Силеџија у школскомдворишту VII р.
-Злостављање и занемаривање V-VII

Поред тема и садржаја везаних за реализацију ЧОС-а и ЧОЗ-а реализација овог задатка тече и кроз
обавезну наставу и ваннаставне активности .
5.

Развијање

комуникативне

способности,

вештина

ненасилне

комуникације

и

конструктивног разрешавања сукоба обухваћено је претходним темама и радионичким радом,
тако да додајемо само неке специфичне наслове:
Тема

време

Реализација

Школски програм за ове разреде

II

ЧОС

- Та тешка реч "извини" VII р.

III

ЧОС

Теме предвиђене за први, други, трећи и четврти разред
спецификоване су у годишњим плановима а везано за

- Натерали су ме VIII р.
6. Формирање аутономне моралности и изграђивање система вредности:
Тема

време

Реализација

- Најстарији смо у смени IV р.

XI

ЧОС

- Марка патика или друг V и VI р.

XI

ЧОС

- Ја мислим другачије VII р.

V

ЧОС

- Касно излажење - за или противVIII р.

XI

ЧОС

- Мачо-мен - за и против VIII р.

XII

ЧОС

Теме предвиђене за први, други, трећи и четврти разред
спецификоване су у годишњим плановима а везано за
Школски програм за ове разреде

7. Упознавање ученика V и I разреда са Правилником обавиће се у септембру на ЧОС-у и
оквиру Заједнице ученика.
У оквиру наставе најефикаснији начин анимирања ученика и усмеравање њиховог
интересовања на наставне садржаје јесте осавремењавање наставног процеса савременом
технологијомкао и облицима рада који активирају капацитете (како интелектуалне тако и конативне
и емоционалне) ученика, што је развојним планом школе и предвиђено.
Као што се из претходних ставки може видети највећи део предвиђених активности реализоваће се
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ангажовањем Одељенских старешина и психолошке службе, а у времену које је предвиђено за
одржавање ЧОС-а или на часовима замене да се ученици не би додатно оптерећивали додатним
часовима.
Посебно треба нагласити улогу слободних активноси као најбољег начина анимирања
ученичких интересовања, а план слободних активности нећемо посебно износити будући да је у
надлежности руководиоца слободних активности. Велика улога у оквиру овог дела програма дата
је и осталим облицима ваннаставних активности као што је Дечји савез чиј планрада је саставни део
Годишњег програма рада школе.
8. Школа ће, такође, максимално водити рачуна о безбедности ученика у свим ситуацијама у
школској надлежности, а у складу са захтевима и препорукама

надлежног министарства и

законском регулативом. У том циљу у школи се именује комисија чији је састав као и план и
програм рада наведен раније у овом плану, и чији је задатак перманентно сагледавање безбедносне
ситуације и предлагање мера за њено побољшање, a програм рада наведен у наставку. Директор
школе ће посебно водити рачуна о сарадњи са надлежном установом МУП-а.
9. Унапређење сарадње са родитељима ученикасе ослања на:
Тема
Прикупљање података о карактеристикама био-

време

Реализација

IX-VI м.

ОС, психолог

IX-VI

ОС, психолог,

физиолошког, интелектуалног, емоционалног и
социјалног развоја ученика, сазнања о интересовањима
и потребама, породичним приликамаи условима рада
ученика у циљу помоћи и индивидуализације приступа
личности ученика I-VIII р.
Саветодавни рад са родитељима /старатељима
/психолошки дијагностички рад по потреби и
саветодавни рада/ везано за родитељску улогу
Педагошко-психолошко образовање родитеља у оквиру
индивидуалних контаката са родитељима, групних

директор

разговора, предавања и радионица (види поглавље Сарадња са родитељима). I-VIII р
Детаљан план сарадње дат је у наставку Годишњег плана.

Успостављање сарадње са институцијама друштвене средине
У оквиру овог дела програма рада који се односи на превенцију деликтног понашања
посебно треба истаћи сарадњу са Домом здравља, Центром за социјални рад и Министарством
унутрашњих послова за коју су задужени директор школе и психолошка служба и која се остварује
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у складу са текућом проблематиком током целе школске године.
Током школске 2017/18.

године ,а на основу Протокола о сарадњи на Програму

„Основи безбедности деце „ надлежних министарстава школа ће успоставити сарадњу са
представницима МУП-а .Програм ће се рерализовати у трајању од 8 месеци ,кроз један ЧОС
месечно за ученике четвртог и шестог разреда. Термин одржавања планираће се у договору са
предавачима

МУП-а и договору са ОС. Ос шестог и четвртог разреда у оквиру ЧОС-а

испланирале су реализацију следећих тема /а у складу са дописом надлежног министарства од
06.07.2017.г /: безбедност деце у саобраћају,полиција у служби грађана ,насиље као негативна
појава,превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола,безбедно коришћење интернета
и друштвених мрежа,превенција и заштита деце од трговине људима,заштита од пожара као
и заштита од техничко –технолошких опасности и природних непогода.

У оквиру основног образовања одраслих у овом сегменту
А. Сарађује са Центром за социјални рад

на превенцији

школа :

девијантног и деликвентног

понашања на следеће начине :
- сарадња на мотивисању особа склоних овим видовима понашања на завршетак основног
образовања у функцији одговорне интеграције у заједницу
-сарадња у праћењу наложених судских мера које се односе на подстицање интеграције
кроз школовање /праћење и извештавање о редовности похађање наставе, успеху и понашању
полазника из ове групе /
Б. По потреби организује

и рад

/подршка, саветодавни рад,

упућивање у надлежне

институције за даљи рад и сл. / са полазницима који су имали у искуству облике девијантног и
деликвентног понашања.

Програм еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе
Циљ:
Омогућавање и подстицање естетских и еколошких опажање, разумевања и поступања у
свакодневном животу.
Задаци:


Стварање услова за реализацију естетских и еколошких потреба у школској и широј средини;



Развијање сензибилитета у духу етно-естетике и обичаја локалне средине;



Развијање критеријума за вредновање естетских и еколошких вредности;



Развијање свести ученика о значају естетике ;



Развијање одговорности за очување уметничког наслеђа,

културне баштине и животне

средине;
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Подстицање индивидуалног деловања ученика и наставника развоју естетске и еколошке
свести.

Програм еколошке заштите животне средине
Основни циљ програма заштите животне средине је подстицање ученика на размишљање о
проблему заштите и унапређивања животне средине. Несумњиво да је од великог значаја и
развијање правилног односа према радној средини, подстицање ученика на уређење учионица,
других просторија у школи и школског дворишта.
Основни задаци школе на заштити и унапређивању животне средине су следећи:
1. Развијање код ученика позитивног односа према природи и природним изворима.
2. Развијање културног односа према природним и радом створеним вредностима.
3. Стицање знања и понашања у уређењу школе, стана, насеља, завичаја, природе уопште.
Наведени задаци заштите и унапређивања животне средине реализоваће се у процесу наставе и то у следећим
предметима:природа и друштво, ликовна култура, биологија, географија, грађанско и физичко васпитање,
техничко и информатичко образовање.

Програм рада еколошке заштите животне средине
Садржаји и активности

Стварање услова за реализацију
еколошке заштите животне
средине
Развијање свести ученика о значају
заштите животне средине
Израда паноа везаних за екологију
и унапређење животне средине
Рециклажа-прикупљање
папира и хартије

старог

Носиоци задужења

директор
Одељењске старешине,
ученици

Тимски рад
Чланови тима, ученици

Континуирано

кроз презентације на
часовима

Током године

Током године

организовање
прикупљања у школи

Чланови тима, ученици, организовање
одељенске старешине
дворишта

Одрживи развој и заштита средине

Чланови тима, ученици

кроз презентације
часовима

Чланови тима, ученици

Укључивање
Интернета

пројекат „ зелени талас ”

Годишњи програм рада
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израда плаката, читање
реферата,
приступ
Интернету

Уређење школе и дворишта

Укључивање у међународни

Време
реализације

општински буџет

ученици и наствници
прављење паноа
биологије и географије

Обележавање значајних датума
везаних за екологију

Начин реализације

Током године

уређења Током године
на Током године

путем Континуирано
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У активности везане за еколошку заштиту животне средине укључује се и ђачка задруга ''Јосип
Штајнер'' што је прецизније регулисано програмом рада ђачке задруге. У циљу ефикаснијег
остваривања програма еколошке и хигијенске заштите, школски одбор у оквиру програма именује
и комисију задужену за ову зону активности, као и комисију задужену за побољшање естетског
изгледа школе чији планови и програми су наведени раније у овом плану.

Програм естетског уређења школе
Садржаји и активности

Стварање услова за реализацију
естетских потреба
Развијање сензибилитета у духу
етно-естетике и обичаја локалне

Носиоци задужења

директор
Чланови тима, ученици,
наставници

Начин
реализације

Време
реализације

Донатори,
општински буџет

Континуирано

Музеј, општина

Током године

средине;
Развијање критеријума за
вредновање естетских вредности

Чланови тима, одељењске
старешине, наставник
ликовне секције

Кроз састанке

Током године

Развијање свести ученика о значају
естетике

Одељењске старешине,
ученици

Кроз презентације, на
часовима

Током године

Чланови тима, наставник
историје, ученици

Кроз презентације, на
часовима

Током године

Чланови тима, одељењске
старешине, ученици

Кроз презентације,
састанке

Током године

Развијање одговорности за очување
уметничког наслеђа, културне
баштине и животне средине;
Подстицање индивидуалног
деловања ученика и наставника
развоју естетске свести.

Уклањање сувишног матер.
са
Чланови тима, одељењске
ограда и капија (плакати, огласи и
старешине, ученици
графити);
Уређење шк. дворишта сасвим
Чланови тима, одељењске
објектима каоцелине у естетском
старешине, ученици,
смислу
школски буџет
Уређивање просторија школе као
естетске целине

Чланови тима, одељењске
старешине, ученици,
школски буџет

Помоћ ученика,
помоћног особља, еко
патроле
Ученици тим,
помоћно особље,
директор
Ученици тим,
помоћно особље,
директор

Током године

Током године

IX-VI

План уписних активности - упис у први разред
Садржај

Време

Проучавање списка ученика првака добијеног од лок.

Јануар,

самоуправе

фебруар

Годишњи програм рада
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Контакт са Црвеним крстом и ромским НВО –евиденција

Јануар-

ученика из ромског насеља

август

Обавештавање родитеља/старатеља о упису

Јануар,

Др. делатности, секретар,

фебруар

психолошкиња, пед. Асистент

Март

Психолошкиња, учитељи,

Израда позивница за прваке, дистрибуција позивница

Психолошкиња, пед. Асистент

ученици, пед. асистент
Израда плаката и ЦД-а

Психолошкиња, ликовна
секција, информатичар,
библиотекар

Дружења са будућим првацима

Мај, јуни

Комисија за јавну и културну
делатност, учитељи, ПУ

Израда детаљног плана уписа у складу са бројем ученика

март

Психолошкиња

Април-

Родитељи, секретар школе,

јуни, за

психолошкиња

и заказивање тестирања
Припрема материјала за испитивање и проверу
спремности, као и за упис/тестови, папири,
фотокопирање упитника исл. /
Упис деце у школу

осетљиве
групе и
касније
Испитивање деце уписане у школу и провера спремности

Април

за полазак у школу

Мај

Рума

Од априла

Краљевци, Добринци

до

За осетљиве групе

септембра

Контакт са националним саветом нацоналне мањине

По

Психолошкиња

Директор, пед. Асистент

потреби
Подношење захтева интересорној комисији по потреби

Април-

Психолошкиња, родитељи,

Сарадња са Домом здравља везано за захтеве за комисију

септембар

педагошки асистент

Успостављање сарадње са Предшколском установом-по

Април-

Психолошкиња, учитељи,

потреби

септембар

ученици, пед. Асистент

Израда оквирног програма подршке

Јун-август

Тим за додатну подршку

Подела и формирање одељења првог разреда

Јун-август

Психолошкиња

Припрема и организација приредбе за прваке

Мај-август

Директор, учитељи, комисија за
јавну и културну делатност
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Организовање лекарских прегледа за децу из осетљивих

Пед. асистент, психолошкиња

група у сарадњи са родитељима

Aкциони план реализације развојног плана у школској 2017/18. налази се у
Годишњем плану као прилог
План и програм реализације инклузивног образовања
Саставни део овог плана и програма је план и програм рада стручног тима за
инклузију који је приказан у оквиру Годишњег плана рада
Шта

Када

Ко

Упис и идентификовање ученика са сметњама
у развоју и полазника са тешкоћама у учењу:

јун,

–анализа уписа у први разред са становишта

септембар

Б. Хавлек, тим

инклузије –квалитет и квантитет инклузивних
потреба и капацитета

VIII-IX

-разматрање инклузувних потреба новодошлих

ОС, предметни

ученика током школске године

наставници, психолог,

-анализа потреба полазника са тешкоћама у

тимови

учењу
Стручни органи школе и додатна подршка:
-Конституисање тима за инклузију и израда

Август,

Психолог, координатор

плана и програма рада тима који је саставни

септембар

тима, директор, НВ,

део овог плана и програма реализације

обвезан члан из ООО

инклузивног образовања у школи
Консултовање- ШУ-координатор за

По потреби

Директор, координатор

инклузивно образовање, Лок. самоуправе,

током год.

тима, психолог,

Министарства, НВО/посебно ромских, Центра

Континуиран

секретар, тим

за соц. рад и сл/

о

-Разматрање могућности конкурисања у
оквиру пројеката којима би се обезбедили

По потреби

Тим, директор, психолог

асистенти /лични пратиоци/ДИЛС/, као и
пројеката везаних за инклуз. образовање
Годишњи програм рада
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-Сарадња са ШОСО „Р. Поповић“ и „Милан

Директор, психолог, тим

Петровић“ и огледним школама за
инклузију/“Соња Маринковић „ Нови Сад–
размена искустава, информисање, подршка
-сарадња са Домом здравља, Центром за соц.

Током године

психолог,директор

Током године

директор, координатор

–у складу са

тима, тим, педагошка

договором са

асистенткиња

рад, Интересорном комисијом
Укључивање у мрежу подршке ИО

ШУ
Стручно усавршавање запослених :

У складу са

-Учешће свих запослених у акредитованим

динамиком

обукама везаним за ИОП и инклузију у

Министарства психолошкиња

организацији ДУР-а или /и Министарства

По

Директор, тим,

обезбеђењу
средстава
Динамика
предвиђена
-одобрени програми стручног усавршавања

планом и

везани за инлузију –видети План и програм

програмом

стручног усавршавања

струч.
усавршавања

Интерно стручно усавршавање/развојне
активности школе/:
-Поновити радионицу :“ИОП –практична
примена –израда, праћење, евалуација“

Психолошкиња

-Реализовати радионицу : „Сензибилизација
наставника за рад са ученицима са тешкоћама“
Школски програм
-формирање тимова за додатну подршку за

Прво и друго

ОС, психолог, родитељи,

ученике којима је потребна и израда

полугодиште

наставници и учитељи

педагошких профила
- израда ИОП-а за ученике и полазнике

Тим за додатну подршку,
тим уа ИО, Педагошки

Годишњи програм рада
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-обезбедити најмање 2 радна састанка тимова

XII, III, VI

колегијум, Тим заООО

уз присуство родитеља по полугодишту
-вредновање ИОП-а –тромесечно за први пут

По потреби

уписане у установу, а полугодишње за остале
ученике
-дефинисање процедура везаних за ангажовање

Тим, тимови за додатну

личних пратилаца у ИОП-има

подршку

Школски простор и опрема:
-према информацијама тима за инклузију у

Током године

Директор, тим за дод.

овој школској години су потребни посебни

по одобрењу

подршку

радови и опрема у складу са инд. потребама

средстава

ученика јер имамо ученике са тешкоћама
везаним за кретање
-Обогаћивање материјала –посено ИКТ,

Током године

директор,тим

везано за ученике са тешкоћама у развоју –
сарадња са школама за образовање и
васпитање ученика са тешкоћама у развоју
- Даље опремање Монтесори учионице
Настава и учење:
-Процена укључености ученика са тешкоћамау

Полугодиште,

развоју у активности одељења/израда и

квартал, крај

тимови за додатну

примена чек листа –циљ укљученост 70% у

године

подршку

-Успостављање сарадње са стручњацима

По

Тим за ИО, директор

школа за сметње у развоју /дефектолог,

упутствима и

логопед/ по потреби-упућивање захтева и

потребама

првом и 90% у другом полугодишту/

сарадња
Клима у одељењу и школска клима /етос/:
-по потреби организовање родитељских

По потреби

Тим за вредновање и

састанака у одељењима са децом са тешкоћама

самовредновање и тим за

у развоју на специфичне теме везане за

инклузију

конкретну ситуацију
-организовање радионица на тему
Годишњи програм рада
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различитости и толеранције у Дечијој недељи-

X

обрада радионица на ЧОС-у

ОС, наставници,

-литерарни и ликовни конкурс-/“Школа за сву

психолошкиња

децу, “, “ Не буди овца, не тражи две исте“, “

ОС, Ученички

-обрада тема : Како да подржим свог друга,

парламент,

Како ја могу да помогнем другу коме је у

Током год.

психолошкиња

IX-VI

Руководилац радија

школи нешто тешко, или нешто не може исл.
на ЧОС-у
-укључивање ученика са тешкоћама у развоју у
рад школског радија /ако буде радио/
-промовисање инклузије путем школског
радија/ако буде функционисао/
-разматрање идеја ученика везано за

ОС, координатор
IX/VI

парламента

прихватање ученика са тешкоћама –ЧОС,
Ђачки парламент
-укључивање ученика са тешкоћама у

Динамикареал Сарадња са тимом за

припрему и реализацију програма приредби –

. екс.

кул. и јавну дел и

Свети Сава, Дан школе, Завршну свечаност,

наставницима,

Пријем првака, све активности у Дечијој

вероучитељ

недељи и остале манифестације /посебно рад

IX-VI

драмско –рецитаторске секције, хора, ритмике
и сл. /
-екскурзија за све ученике –на екскурзију иду

октобар

ОС, родитељи

и ученици са тешкоћама у договору са
родитељим
IX-VI
-Савет родитеља -наставак учешћа ридитеља

секретар, председник

деце са тешкоћама у развоју

Савета родитеља

Оцењивање и евалуација
-евалурање и ревидирање ИОП-а у складу са

Током год.

законом/тромесечно, полугодишње/

Тим за додатну подршку,
Пед. колегијум, Тим за

По потреби

ИО

-извештавање интересорне комисије у складу

Тим за дод. подршку и

са захтевима комисије

сарадници
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-извештавање везано за сарадњу са школама

Тим за додатну подршку

центрима за подршку /логопед,
олигофренолог/

Тим за дод. подршку, ОС

-праћење оцењивања ученика са тешкоћама у
развоју у складу са прилагођеним посебним
стандардима

VI

-праћење напредовања детета уодносу на

Тим за дод. подршку

задатке у ИОП-а –циљ –на крају године свако
дете изводи задатке постављене ИОП-ом

Тим

-евалуација реализације Програма инклузије
Повезаност са другим родитељима,
локалном и широм заједницом :
-укључивање ученика са тешкоћама у

IX-VI

представнике школе које учествују на

Тим, ОС, предметни
наставници

манифестацији Ускршње радости, на
конкурсима и манифестацијама Црвеног крста,
на осталим конкурсима и манифестацијама у
складу са могућностима
-размотрити могућности укључивања и у

IX-VI

М. Чолић, патронажне

такмичења Црвеног крста-Шта знаш о

сестре, координаторка

здрављу, Прва помоћ и сл.

тима, Црвени крст

-укључивање родитеља и ученика са

тимови за подршку

тешкоћама у развоју у Дневни боравак и
сарадња са Дневним боравком
-сарадња са Библиотеком играчака Друштва за
помоћ МНРО Рума, информисање и

психолог
IX-VI

анимирање родитеља за учешће у раду
Друштва
-Анимирање родитеља за учешће у

IX-VI

психолог, Тим

радионоцама Друштва за помоћ МНРО
-сарадња са организацијама за подршку

IX-VI

особама са тешкоћама на локалном нивоу
-Медијска промоција-Сремске новине

IX-VI

Директор,

-Радио Срем, Сремска ТВ

Б. Хавлек

- остало

Тим

Годишњи програм рада
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Пројекти:
-Конкурисање за учешће у програму
„Оснаживање школа за инклузивно
образовање“ из оквира ДИЛС/Пројекта

психолог, директор
IX-VI

пружања услуга на локалном нивоу/уколико
буде конкурса у шк. 2017/18.
Конкурисање и реализација пројекта „Велико

директор, лок.

срце“. -Дневни боравак за социјално угрожене

самоуправа,

и ученике са тешкоћама, а у сарадњи са лок.

координатор, пед,

самоуправом

асистент

Аплицирање и реализација пројекта везаних за
даљу адаптацију школског простора
директор

Програми и пројекти у које је школа укључена
 У школској 2017/18. години школа у сарадњи са Одељењем друштвених делатности
Општинске управе СО Рума реализује програм „Велико срце“ –Дневни боравак за
социјално угрожене ученике и ученике са тешкоћама Аплицирање ће се извршити у
оквиру других пројекта реализације јавних радова Републике Србије.


Аплицирање за пројекат „Оснаживање школа за инклузивно образовање“ из оквира
ДИЛС/Пројекта пружања услуга на локалном нивоу /уколико буде конкурса /
Аплицирање на следеће конкурсе:



Конкурс за финансирање набавке опреме за основне школе које имају јавно признат
статус организатора ООО /кад буде расписан/



Конкурс код покрајинског секретаријата за спорт и омладину за реновирање терена



Конкурс надлежног Покрајинског секретаријата за превенцију дискриминације



Конкурисање за пројекат Активан распуст Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину



Конкурисање за локалане и шире пројекте од интереса за школу, а по расписивању
пројеката

Програм унапређивања васпитно – образовне праксе
Циљеви програма везани за ову област у овој школској години су:


Дигитализација наставе

Годишњи програм рада
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Допуна постојећег софтвера и хардвера намењеног овој сврси



Изграђивање еколошке свести и оспособљавање за практично деловање кроз целокупан
наставно-образовни процес,

нарочито наставу биологије-укључивање у међународни

пројекат „Зелени талас“


Појачавање рада на интеграцији и инклузији ученика ромске националности у функцији
спречавања осипања

и успостављање редовније сарадње са ромским невладиним

организацијама и Националним саветом



Даља, дубља и шира примена метода активне наставе и учења, подстицање индивидуалног и
истраживачког рада и вештина самосталног извештавања



Примена ИОП-а у складу са потребама ученика



Истраживачко-евалуациони рад на тему снимања наставне праксе у нашој школи у циљу
евалуације и планирања стручног усавршавања

Иновације у настави и угледни часови везани за овај део операционализовани су у делу Год.
плана који се односи на стручно усавршавање.

XII ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИХ
У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника стално стручно усавршавање за школску 2017/2018. годину
остварује се следећим активностима:
1) 1) активности које предузима установа у оквиру својих развојних активности:
Активност

Сати

Име
реализатора

Компетенције
и
приоритети

Наставни предмет
Назив активности
Тема

Време
одржавања

Одељење
Извођење угледног
часа
Извођач угледног
часа

8
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Гордана
Комленац

„Тако је говорио
Септембар
Мали Принц“
7.разред
2017.
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Б. Антонић
8
6

Н. Лазаревић

Математика/
Изабрани спорт
(корелација)

Септембар
2017.

„Сабирање целих
бројеви“ - обрада
6. разред
Фзичко васпитање

8
Милорад
Марковић
6

Тамара Дојић

„Полигон
свестраности“,
обрада

Септембар
2017.

2. разред
Mатематика
8

Нада Бирач

„Римске цифре“,
обрада,

Септембар
2017.

3. разред

8

Драгана
Плавшић

8

6

Природа и друштво
„Насеље“, обрада,
3. разред

Весна
Јуришић

Српски
језик/енглески језик
(корелација)

Ивана
Пушкаш

„Компарација
придева“,

Новембар
2017.

Децембар
2017.

5-2 разред

8

Љиљана

Ликовна и музичка

Брацановић

култура /корелација
„Позориште сенки“

6

Даринка
Јелић

8
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Ружица
Јовановић

„Обликовање
музичких
инструмената“
Физичко васпитање
„Превенција
деформитета
кичменог стуба кроз

Децембар
2017.
/Фебруар
2018./

Друго
полугодише

186

вежбе обликовања“
5. разред

8

6
8

6

Весна
Јуришић
Ступар Зоран
Б. Антонић

С. Пауновић

Српски језик и
историја/корелација
/
„Плава гробница“,
Милутин Бојић, 7. и
8. разред
Математика/
Техничко и
информатичко
образовање
(корелација)
„Графичко
представљање
статистичких
података“ утврђивање
(употреба програма
Excel и PowerPoint)

Фебруар,
2018.

Фебруар,
2018.

8. разред
Биологија
8

М. Чолић

„Изумрли
гмизавци“ (уз
употребу ИКТ) обрада

Март/април
2018.

6. разред
8

Г. Обрадовић

Географија
„Шведска и
Норвешка“ (о)
6. разред

Мај 2018.

Природа и друштво
8

Верица
Куриџа

„Култивисане
животне
заједнице“обрада

Мај 2018.

3. разред

8

Љиљана

Ликовна

Брацановић

култура
„Калиграфија“

Присуствовање и
дискусија на

Мај 2018.

2
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угледном часу
Излагање са
стручних
усавршавања са
обавезном
дискусијом и
анализом
Излагач

4

Излагач
Слушалац

1

Радионице за
запослене, за
унапређење
компетенција

Вођење радионице

8

Асистент радионице 6

Вођење радионице

8

Вођење радионице

8

Милорад
Марковић

Анита
Топаловић

Ивана
Манчић,
Мира Квајић

Оснаживање
наставника за
решавање
педагошких
ситуација насиља у
школи

Светлана
Којић

Израда презентација Октобар 2017.
мултимедијалног
садржаја помоћу
сајта „Прези“

Вођење радионице
8

Мотивација ученика Септембар
у настави
2017.

Биљана
Хавлек

Октобар 2017.

ИОП –практична
примена

1.полугодиште
– у складу са
договором

„Реаговање у

Март/април

Вођење радионице
8
Годишњи програм рада

С. Пауновић

188

случајевима

6

2018.

А. Топаловић

дигиталног насиља“

Биљана
Дугоњић

„Ненасилна
комуникација“

Мај 2018.

8

Ступар Зоран

„Цар Душан“
Жељко Фајфрић

Децембар
2017.

8

С. Пауновић

„Приручник
дигиталног насиља“

Март/април
2018.

8

А. Топаловић

„Комуникација у
школи“

Излагач

8

Б.Хавлек
,Д.Васиљевић

„Приручник за
наставнике за рад са
ученицима са
сметњама у развоју од
5-8 разреда основне
школе „-Логос

Слушалац

1

Асистент радионице

Вођење радионице

8

Учесник Радионице

4

Приказ књиге,
приручника,
стручног чланка,
часописа и
дидактичког
материјала из
области
образовања и
васпитања презентација
Излагач

Излагач

Излагач
Април/мај
2018.
септембар,октоб
ар

Приказ блога,
сајта, поста,
аплета,
друштвених мрежа
и осталих
мултимедијалних
садржаја
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Излагач
8

Весна
Јуришић

Приказ сајта
„Српски језик“

НВ, прво
полугодиште

8

Светлана
Којић

Приказ сајта
„Прези“

Септембар
2017.

8

Светлана
Којић

Приказ сајта
„Кахут“

Децембар
2017.

«Сензибилизација
наставника за рад са
ученицима са
тешкоћама у
развоју»

1.полугодиште
-договор

Излагач

Излагач

Слушалац

1

Интерактивне
интерне обуке на
основу стечених
знања и вештина у
вишесатном
трајању

Водитељ

10

Б.Хавлек

К2,К3,К4

Водитељ

10

Д.Бузаш

П2,П3

Сарадник водитељ

6

Сарадник водитељ

6

1. Водитељ

10

Учесник

4

Водитељ

10

Учесник

4

Публиковање
стручних радова,
ауторства и
коауторства
књиге,
приручника,
мултимедијалних
садржаја,
наставних
средстава...
Аутор/коаутор

10

Излагач
Годишњи програм рада

Током
2017/2018.
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Аутор/коаутор

13

Г. Обрадовић

„Дигитални атлас“

Излагач

Рецензија
уџбеника или
стручне књиге

15

Аутор/коаутор

20

Књиге,
приручника,
практикума,
наставног средства

Акредитација
програма стручног
усавршавања

20

у години
акредитације

Акредитација
стручног скупа,
трибине, конгреса,
летње и зимске
школе, округлог
стола

10

Слушалац
1
Стручне посете и
струдијска
путовања
дефинисана
Развојним планом
установе
Вођа-аутор

10

стручне посете/
студијског
путовања
Годишњи програм рада

Стручна
посета
ШОСО
„Радивој
Поповић“
Ср.
191

Митровица
Учесник

стручне

5

посете/ студијског
путовања
Вођа-аутор

10

стручне посете/
студијског
путовања

Учесник

стручне

5

посете/ студијског
путовања

Стручна
посета
ШОСО
„Милан
Петровић „
НовиСад
Стручна
посета
ОШ“Соња
Маринковић“
–НовиСад –
модел школа
-инклузија

Остваривање
истраживања које
доприноси
унапређењу и
афирмацији
образовно
васпитног процеса
Руководилац
ауторског
истраживања

20

Руководилац
ауторског
истраживања

20

Координатор

10

А. Топаловић

„Проблеми преласка Друго
са разредне на
полугодиште
предметну наставу“ 2017/18.
1.''Структура

Биљана
Хавлек

професионалних
интересовања
ученика осмог

Истраживања

разреда„
2.„Квалитет

Чланови тима

5

Слушалац

1

Годишњи програм рада

постигнућа ученика

Реализација и
презентације
током школске
године:
1.фебруар,март
2.аугуст,
септембар

ромске

3.јун,агуст

националности“/
компарација са

4.новембар,
децембар, јуни

претходним

5.септембар,
192

школ.годинама/-

децембар

сарадња психолога
и пед.асистента
3.„Предиктивна
ваљаност
закључних оцена из
релевантних
предмета у односу
на резултате на
завршном испиту у
ОШ „Иво Лола
Рибар Рума“
4.„Квалитет и
квантитет употребе
разноврсних метода
и техника у настави
у ОШ „Иво Лола
Рибар“ –
компарација са
претходним
школским
годинама“
Рад са студентима,
приправницима и
волонтерима
Рад са студентима

4

Рад са волонтерима

4

Маркетинг школе
Администратор

10

Сајта

Помоћник

5

администратора

Светлана
Којић

Континуирано

Весна
Јуришић
Континуирано

сајта
Годишњи програм рада
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Администратори
8
Фејсбук странице и
групе школе
Помоћник
администратора на
друштвеним
мрежама

ПР менаџмент/
Особа задужена
за односе са
јавношћу

Члантима

Светлана
Којић

5

Пауновић С.,
М.Марковић,
Б.Хавлек

2по
активност
и (по
изјав
и,
интер
-вјуу,
госто
-вању
на
ТВ...)

1

Остваривање
пројеката
образовноваспитног
карактера у
установи
Писање
пројеката

Писањепројеката –

15

Нада
Петровић

10

Биљана
Хавлек

Координатор

Писањепројеката –
члан

Покрајински
секретаријат за
образовање-по
објављивању
пројекта

5

пројектногтима

Организатор
предавања, трибина,
смотри, књижевних
Годишњи програм рада
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сусрета, академија,
изложби радова у
школи итд...

6

Сарадник

Учесник/ посетилац
4

2
Координација
рада Ученичког
Марина
Јездић

парламента и
Вршњачког

тима
5

Организовање
одласка ученика у
биоскоп,

1

позориште,
концерте, на

Наставници/
Одељенске
старешине/
Учитељи

Током
школске
2017/2018.

спортске и
културне
манифестације

Организатор

Организатор

Наставници
у складу са
плановима и
активностим
а

Континуирано

Организатор
Организатор
Стручни активи,
удружења,
подружнице,
огранци на нивоу
града /општине
која доприноси
унапређењу и
Годишњи програм рада
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афирмацији
образовно
васпитног
процеса.Стручна
тела и Савети на
нивоу локала и
шире
Руководилац/
председник
стручног актива,
удружења,
подружнице на
нивоу града/
општине

5

Учесник

2

Наглашено у
личним
плановима
проф.развоја

Током
школске
2017/2018.

Такмичења и
смотре
Међународна

10

такмичења и
смотре
Републичка

8

Покрајинско

6

Окружна

4

Општинска

2

Учествовање у
организацији
такмичења и

Међ1
0

Током 17/18. ,у
складу са
календаром
такмичења и
смотри

Реп
8

општинског

Покр
ајинс
ко 6

нивоа

Окр

смотри од

Предвиђено
је учешће
свих
наставника
из предмета
за које су
организована
такмичења и
смотре на
општинском
нивоу ,а
вишим
нивоима у
складу са
успехом
ученика

4
Опш
Годишњи програм рада
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2
Прегледање
завршних тестова
Учествовање у
прављењу тестова

Прем
а
одлу
ци
надл
ежно
г
мини
старс
тва

Јун 2018.

Рад у радним
телима и
програмима
Координатор
програма од

10

националног значаја
(МПНТР, ЗУОВ,
ЗВКОВ, ГИЗ...)
Члан тима

Наглашено у
личним
плановима
проф.развоја

5

Програми/ пројекти
у
локалној
самоуправи

10

Члан тима

5

2) Испланирано је 14 угледних часова, радионице за запослене за унапређење
компетенција 6, приказ књига и приручника 3, приказ блога/сајта 3, интерактивне
интерне обуке 1, публиковање стручних радова, приручника, мултимедијалних
садржаја 1, истраживања 5.

 Претплата на стручне часописе је обустављена због финансијских разлога
будући да је локална самоуправа у могућности да финансира само најнужнију
литературу неопходну рачуновођи и секретару школе.

Програми и пројекти у које је школа укључена
У школској 2017/18. години школа у сарадњи са Одељењем друштвених делатности
Општинске управе СО Рума реализује програм „Велико срце“ –Дневни боравак за социјално
угрожене ученике и ученике са тешкоћама Аплицирање ће се извршити у оквиру других пројекта
реализације јавних радова Републике Србије.


Реализација пројекта „Спорт у школе „ за ученике првог циклуса



Аплицирање за пројекат „Оснаживање школа за инклузивно образовање“ из оквира
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ДИЛС/Пројекта пружања услуга на локалном нивоу /уколико буде конкурса /
Аплицирање на следеће конкурсе:


Конкурс за финансирање набавке опреме за основне школе које имају јавно признат
статус организатора ООО /кад буде расписан/



Конкурс код покрајинског секретаријата за спорт и омладину за реновирање терена



Конкурс надлежног Покрајинског секретаријата за превенцију дискриминације



Конкурисање за пројекат Активан распуст Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину



Конкурисање за локалане и шире пројекте од интереса за школу, а по расписивању
пројеката

2) обукама по одобреним програмима обука и стручних скупова:
У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника) стручно усавршавање за школску 2016/2017. и 17/18. годину
оствариваће се похађањем програма обуке из одговарајућих предмета и области .
Предложени одобрени програми стручног усавршавања у школи /у складу са каталогом
програма стручног усавршавања за школску 2016/17. и 2017/18. годину, а од стране стручних
већа, актива и тимова су:

4.

АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ

Назив програма, каталошки број, трајање /дани бодови/,
компетенције и приоритети

Време

Учесници

„Форум театару функцији решавања конфликтних
ситуација“, агенда семинара кат. Бр. 80, Два дана, 24 бода

30. 08 и
31. 08.
2016.

Наставници, учитељи,
дефектолози, психолог,
директор

-Практични приступ деци са аутизмом и АДХД, 295, У
Оснивна и средња школа „9. Мај“ Зрењанин, Два дана 16 складу
бодова, П1 ; К2.
са

Дефектолози и чланови
стручног већа

-Неуропсихологија у школи-дијагностика и добра пракса могућн
приступа деци са сметљама у учењу, 320, Центар за остима
реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и и
одраслих- Тврђава Београд, Тридана, 24 бода, П1 ; К3

догово
-Кооперативна настава као облик сарадње и тимске подршке рима
ученицима, 335, један дан, 8 бодова, Ресурсни центар
Знање, Београд, П1; К4.
-НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног
размишљања,
290,
Савез учитеља Републике Србије,
Београд, три дана, 20 бодова, П1; К2.
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-Активно креативно учење; савремени трендови у настави
граматике, кат. бр. 699, 2 дана, 16 бодова, К1, П1
-Израда задатака из српског језика, кат. бр. 702, 1 дан, 8
бодова, К1, П3
-Историја између мита и науке, кат. бр. 147, 1 дан, 8 бодова,
К1, П3
-Мулти перспективност у настави историје, кат. бр. 148, 4

У
складу
са
могућн
остима
и
догово
рима

Наставници друштвене
групе предмета, психолог

У
складу
са
могућн
остима
и
догово
рима

Наставници природне групе
предмета

недеље, 26 бодова, К1, П1
-Невербална комуникација у настави страних језика, кат. бр.
751, 1 дан, 8 бодова, К2, П1
-Обука наставника за поучавање извора у настави енглеског
језика- теоријски и практични аспекти, кат. бр. 752, 1 дан, 8
бодова, К2, П3
-Веб-алати за креирање интерактивних наставних материјала,
кат. бр. 362, 4 недеље, 34 бода К2, П3
-Интерактивним методама кроз наставу до оцене која
мотивише, кат. бр. 388, 1 дан, 8 бодова, К2, П2
-Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавањау
настави, кат. бр. 422, 1 дан, 8 бодова, К2, П2
-Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја,
612, 1 дан, 8 бодова, К1, П3
-Променом начина учења до сајма науке у школи, 626, 1
дан, 8 бодова, К1, П1
-Републички семинар о настави физике, 628, 3 дана, 24
бода, К1, П1
-Разумејмо се: емоционална интелигенција у настави, 955, 1
дан, 8 бодова, К4, П4
-Разумејмо се: решавање конфликата у пракси, 956, 1 дан, 8
бодова, К4, П4
-Хидробиолошки практикум, 631, 2 дана, 15 бодова, К1,
П3
-Молекуларна биологија – лакшим путем до функционалног
знања, 618, 1 дан, 8 бодова, К1, П1
-Мобилни свет наставе, 222, 2 дана, 16 бодова, К2, П3
-Планирање наставе хемије – смернице за квалитетну
наставу, 622, 1 дан, 8 бодова, К1, П2
-Наставна секција из хемије, 619, 2 дана, 16 бодова, К1, П2
-Моделарство кроз практичне примере, 617, 1 дан, 8 бодова,
К1, П3
-Примена информатичких технологија у настави ТИО –
интерактивни приступ са практичним примерима, 624, 2
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дана, 16 бодова, К1, П1
-Веб портали за припрему и реализацију наставе, 340, 4
недеље, 18 бодова, К1, П3
-Примена рачунара у настави - Geomatech, 276, 1 дан, 8
бодова, К2, П2
-Photoshopetide – почетни курс обраде фотографије 1 и 2,
191, 5 недеља, 42 бода, К1, П1
-Flash анимације 1, 188, 5 недеља, 42 бода, К1, П1
-Електронски тестови, 196, 4 недеље, 26 бодова, К1, П1

-Примена иновативних комуникацијских технологија
К1, П3, 1 дан, 8 бодова

Учитељи

-Активно креативно учење: савремени трендови у
настави граматике К1, П1, 2 дана, 16 бодова
-Лепописање (калиграфија) визуелна писменост, 791
2 дана, 16 бодова, К2, П1
-Креативни приступ у настави ликовне културе, 767
1 дан. 8 бодова, К1, П2
-Савремен иуџбеник, радни листови и приручник ликовне
културе, 801, 1 дан, 8 бодова К2, П3
-Учимо у Музеју-коришћење Музејских ресурса у едукацији
предшколске и школске деце, 806, 1 дан, 8 бодова К2, П3

У
складу
са
могућн
остима
и
догово
рима

Наставници наставне групе
вештина

-Народна игра у школи, 772, 2 дана, 16 бодова К1, П3
-Популарна музика у настави музичких и опште образовних
предмета, 776, 1 дан, 8 бодова К1, П1
-Увођење у музику: иновације у савременој
музичкојпедагогији и инплементација креативних метода у
настави, 803, 1 дан, 8 бодова К2, П3
-Физички активнији, здравије одрастање, квалитетније
школе, 829, 1 дан, 8 бодова, К1, П1
-Превенција правилног држања тела кроз иновације у настави
физичког васпитања, 832, 1 дан, 8 бодова, К2, П1
-Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких
способности у настави физичког васпитања, 839, К3, П2

Време реализације,

као и реализација сама зависе од материјалних могућности и

прилива средстава намењених овој сврси од стране локалне самоуправе, као и договора са
реализаторима стручних усавршавања.
Такође наставни кадар ће се укључити у обке које и уколико буду организоване од стране
Годишњи програм рада
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ресорног министарства. Традиционално наставни кадар ће се укључивати у семинаре стручних
друштава који су акредитовани од стране Министарства просвете, у зависности од материјалних
средстава којима ће

школа располагати. Такође, наставни кадар ће се укључивати у стручна

усавршавања која на општинском нивоу организује Друштво учитеља Руме, у складу са планом и
програмом који усвоји Скупштина ДУР-а.
3) активностима које предузима министарство надлежно за послове образовања,

Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања по поступку утврђеном овим правилником,
и то кроз:
(1) програме обука;
(2) стручне скупове;
(3) летње и зимске школе;
(4) стручна и студијска путовања, а у складу са динамиком наведених надлежних
институција, у складу са понудом
Обука за наставнике Основног образовања одраслих,

андрагошког асистента,

директора и психолога обављаће се кроз предвиђене модуле у складу са динамиком коју
одреди Министарство просвете, а у склопу Интегралног програма обуке за остваривање
основног образовања одраслих по моделу функционалног основног образовања одраслих.
Програм ће се реализовати кроз следеће модуле:
 Модул 1 – Основне андрагошке вештине и изградња школског тима – за директоре, стручне
сараднике, наставнике и андрагошке асистенте – за остварење основног образовања одраслих
(ООО) – у трајању од 24 часа.
 Модул 2 – Обука наставника за остварење наставног плана и програма за основно образовање
одраслих (ООО) – у трајању од 16 часова по поједином предмету односно од 40 часова за
предмете Предузетништво, Основне животне вештине и Одговорно живљење.
 Модул 3 – Обука андрагошких асистената за остварење основног образовања одраслих – у
трајању од 16 часова (обавезни модул).
Обука за педагошког асистента наставиће се кроз предвиђене модуле у складу са динамиком
Министарства.

4) активностима које остварују високошколске установе на основу акредитованих
програма у оквиру целоживотног учења у складу са понудом установа и могућностима и
заинтересованошћу наставника и стручних сарадника

5)активностима које се организују на међународном нивоу, а од значаја су за
образовање и васпитање, односно учешћем на међународним семинарима и скуповима, уколико
буде било могућности /заинтересованост и материјална средства/
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6) активностима које предузима наставник и стручни сарадник у складу са
личним планом професионалног развоја и то активностима које нису наведене у
тач. 1) до 5) релевантног Правилника
Стручно усавршавање јесте обавезна активност наставника, и стручних сарадника
утврђена педагошком нормом, у оквиру 40-часовне радне недеље.

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Наставници и стручни сарадници у поступку самовредновања и планирања свог стручног
усавршавања и професионалног развоја примењује стандарде компетенција.
Наставник и стручни сарадник систематично прати, анализира и вреднује свој образовноваспитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални развој и чува у одређеном
облику најважније примере из своје праксе, примере примене наученог током стручног
усавршавања, лични план професионалног развоја (портфолио-обавезан од 2014. г/).
Наставник и стручни сарадник на захтев директора, стручног сарадника, просветног
саветника и саветника - спољног сарадника, даје на увид свој портфолио професионалног развоја.
Програмски садржај

Носиоци

Тромесечно праћење остваривања плана свих облика
стручног усавршавања наставника и стручних сарадника

Директор, Пед.
колегијум,
психолог

Вођење евиденције, односно базе података о
професионалном статусу и стручном усавршавању
наставника и стручних сарадника

Директор, секретар,
тим за стр.
Усвршавање

Вредновање утицаја стручног усавршавања на развој и
постигнућа деце и ученика

Педагошки
колегијум, тим за
самовредновање
и психолог /по
потреби, а у оквиру
анализа и
истраживања/

Анализирање резултата самовредновања, спољашњег
вредновања рада установе у односу на добити стручног
усавршавања

Педагошки
колегијум,
Наставничко веће,
стручна већа,
тимови и активи

Праћење задовољства ученика и родитеља, односно
старатеља деце и ученика

ОС, пред.
наставници, стр,
сарадници
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Предузимање мера за унапређивање компетенција
наставника и стручног сарадника према утврђеним
потребама

Директор, лок.
самоуправа, тим за
стр. Усавршавање

Предузимање мера за унапређивање компетенција
наставника и стручног сарадника планирањем додатног
стручног усавршавања.

Директор, стручна
већа, активи и
тимови,
наставници и стр.

Вођење евиденција о стручном усавршавању и
професионалном развоју коју установа чува у досијеу
наставника и стручног сарадника.

сарадници

Унос података о стручном усавршавању у базу података и
достављање Министарству за јединствени информациони
систем просвете сваке школске, односно радне године/када
буде успостављен/, а након усвајања извештаја о стручном
усавршавању.
Прикупљање података /извештаја наставника и стр.
сарадника / и израда извештаја о стр. усавршавању у јуну
месецу

Секретар,
информатичар

Презентација извештаја НВ, Савету родитеља и Школском
одбору

Секретар

Тим за стр.
усавршавање
Психолог, директор

XIII-ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО НАСТАВНИКА
ПОЧЕТНИКА
Обавезу увођења у посаo и полагања испита за лиценцу има приправник који испуњава
услове за наставника, а није савладао програм увођења у посао и нема лиценцу. Уколико у школи
током 2017/18. буде приправника реализују се следећи садржаји :
Програмски садржај

Носиоци

Одређивање ментора - истакнутог наставника или стр.

Директор школе

сарадника који има лиценцу и најмање 5 г. радног стажа /из
школе или ван школе/
Организовање присуства приправника на најмање 12 часова

Ментор,

код ментора или других наставника у договору са ментором

приправник

Праћење рада приправника од стране психолога и
интензивна сарадња психолога са приправником и подршка Психолог,
везана за реализацију васпитних и образовних задатака

приправник

Подношење извештаја ментора о оспособљености

Ментор, директор
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приправника за самостално обављање образовно –
васпитног рада
Провера савладаности програма након годину дана рада у

Комисија

установи-извођењем и анализом часа у школи
Именовање комисије у саставу – директор школе, психолог,
члан стручног већа за област предмета

Директор, секретар

Давање оцене о савладаности програма у писаној форми у
виду извештаја који садржи податке о приправнику, тему

комисија

одговарајућег облика обр. васп. рада и оцену остварености
програма.
Приправник који је у потпуности савладао програм стиче

Секретар, директор

право на полагање испита за лиценцу.
У школској 2017/18.школа има приправницу волонтерку –психолошкињу.

XIV - КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Циљ програма културних активности
Основни циљ програма културних активности је развијање стваралачких и изражајних
способности, креативности, естетске перцепције и укуса као и навика активног учествовања у
различитим облицима културног изражавања у приватном и јавном животу.
Задаци: Развијање навике и способности ученика за учествовање у културним активностима у
школи, локалној заједници и широј друштвеној заједници. Ангажовање ученика у оквирима
свеобухватне реализације културних активности школе, на свим нивоима, развијањем:
1. осећаја одговорности и поузданости у раду,
2. такмичарског духа, као и система правилног вредновања постигнућа,
3. Развијање навике посећивања културних манифестација и свечаности у школи, локалној
заједници и простора у ширем окружењу.
4. Развијање способности учествовања у тимском раду.
5, Развијање култутуре понашања при обележавању световних и верских празника.
6. Развијање толерантности, као и способности уочавања вредности културних постигнућа
ученика различих узраста и ученика из различитих социо-економских средина.
7. Разњвијање навике активне сараддиње ученика, родитља и наставника ради остваривања
планираног васпитно-образовног и културног нивоа, ученика, учествовањем у културним
активностима школе.
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Школски календар културних и осталих значајних активности у школи налази се у делу
Плана у ком су презентовани планови и програми рада тимова /видети Тим за културну
,јавну делатност и маркетинг /.

XV ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Циљ сарадње школе са локалном самоуправом јесте повишавање ефикасности образовноваспитног рада, стицање и развијање опште културе ученика, допринос школе унапређењу културе
живљења у друштвеној средини, као и отварање школе према утицајима који том циљу доприносе.
Задаци наше школе усмерени том циљу су:
-успостављање и организовање сарадње чиниоцима локалне самоуправе ради јединственог
деловања на васпитање и развој ученика као и наразвој ресуса школе /људских и материјалних/
-повезивање школе са културним и друштвеним институцујама, предлагање и унапређење
програма везаних за ученички узраст
-омогућавање утицаја локалне самоуправе /учешћем културних и других институција/ на програм
образовно-васпитног рада
-допринос култури живљења
-обезбеђивање учешћа ученика, наставника и школе као целине у културном и јавном животу.
У циљу оствраривања ових задатака планира се повезивање школе са културним и
друштвеним институцијама, омогућавање утицаја локалне самоуправе на програм васпитно –
образовног рада, допринос култури живљења у друштвеној средини.
Основна подручја узајамног деловања школе и локалнe самоуправе су:


укључивање представника локалнe самоуправе у одлучивање о раду школе /Школски одбор/



сарадња са организацијама у области образовања, културе, здравства, социјалне заштите и
заштите јавног реда
сарадња са организацијама из области науке, технике, спорта, хуманитарног и еколошког



рада


перманентна сарадња са локалним органима власти везано за материјални и остале аспекте
живота и рада школе

Ради остваривања програма сарадње са локалном самоуправом школа ће сарађивати са:


првом и другом месном заједницом и месним заједницама у Краљевцима и Добринцимазадужени директор, Савет родитеља и Школски одбор



СО Рума-директор, психолог у њеном делокругу рада



Културним центром- Tим за јавну и културну делатност



Градском библиотеком-библиотекар, Тим за јавну и култирну делатност – градски музеј професор ликовног, библиотекар

 ХКПД "Матија Губец", КУД ''Бранко Радичевић'' и Геронтолошким центром - наставници
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српског језика, библиотекарка и наставник музичког


Народном техником-С. Пауновић- наставник техничког образовања



Спортским центром - Р. Јовановић, Н. Петровић



Центром за социјални рад /секретар школе, психолог



Предшколском установом ''Полетарац'' /психолошка служба, директор, учитељи/



Домом здравља /директор, псих. служба, наставник биологије, раз. старешине/



Црвеним крстом/помладак Црвеног крста, МУП-ом Рума-директор, секретар. псих. служба/



Позориштима у другим градовима - руководилац драмско – рецитаторске секције,
библиотекар.



Основним и средњим школама/директор, псих. служба, секретар/



Невладиним и хуманитарним организацијама/посебно Црвени крст, ЈАЗАС и ромске НВО
/директор, псих. служба, пед. асистент/ као и Друштвом за помоћ ментално недовољно
развијеним особама Рума и Библиотеком играчака/психолог, дефектолози/



Дневним боравком за особе са тешкоћама /дефектолози, директор/



Еколошким савезом Рума, /М. Чолић-наставник биологије



Радио Сремом, Сремском телевизијом иштампаним локалним медијима /директор школе,
библиотекар, психолог. /



Осталим установама, организацијама и предузећима по потреби.

САРАДЊА ШКОЛЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Редни
број

Назив организације

Садржај и облик рада

Носиоци

1.

Градска библиотека

књижевни сусрети

1-8. разред

2.

Градски музеј

изложбе, поставке

ликовна секција

3.

Културни центар

4.

Црвени крст

стручна предавања

1-8. разред

5.

ДДОР- Н. Сад-Рума

осигурање ученика

1-8. разред

6.

Геронтолошки центар

приредбе ученика

1-8. разред

7.

Центар за социјални рад

сарадња са ПП службом

ПП служба

8.

Дом здравља

9.

ПУ „Полетарац“

сарадња са ПП службом

ПП служба

10.

СУП Рума/МУП

стручна предавања

1-8. разред
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11.

КЗМ

сарадња са координатором КЗМ

5. -8. разред

Деловање у друштвеној средини
У циљу оствраривања овог задатка планира се повезивање школе са културним и
друштвеним институцијама, омогућавање утицаја друштвене средине на програм васпитно –
образовног рада, допринос култури живљења у друштвеној средини
Сарадња са друштвеним институцијама, установама и организацијама са циљем
јединственог деловања школе у друштвеној средини и друштвене средине на васпитање и развој
ученика.
Основна подручја узајамног деловања школе и друштвене средине су:


укључивање представника друштвене средине у одлучивање о раду школе /Школски одбор/

сарадња са предузећима и организацијама у области образовања, културе, здравства, социјалне
заштите и заштите јавног реда;


сарадња са организацијама из области науке, технике, спорта, хуманитарног и еколошког
рада.

Ради остваривања плана сарадње школа ће сарађивати са:


првом и другом месном заједницом и месним заједницама у Краљевцима и Добринцимазадужени директор, Савет родитеља и Школски одбор;



СО Рума-директор, психолог у њеном делокругу рада;



Културним центром-Тим за јавну и културну делатност;



Градском библиотеком-библиотечка секција, Тим за јавну и култирну делатност;



Музејем града наставница ликовног и историје;



ХКУД "Матија Губец", КУД''Бранко Радичевић'' и Геронтолошким центром-актери
наставници српског језика, библиотекарка и наставница музичког;



Народном техником-С. Пауновић- наставник техничког;



Спортским центрм-Р. Јовановић, Н. Петровић;



Центром за социјални рад /секретар, психолог/;



Предшколском установом ''Полетарац'' /психолог, директор/;



Домом здравља /директор, псих. служба, наставник биологије, раз. старешине/;



Црвеним крстом /подмладак Црвеног крста, . психолог/;



МУП-ом Рума-директор, секретар. психолог;



Позориштима у другим градовима-руководилац драмско –рецитаторске секције;



Основним и средњим школама /директор, психолог, секретар/;



Невладиним и хуманитарним организацијама /посебно Црвени крст, ЈАЗАС и ромске НВО/

Годишњи програм рада

207

/директор, психолог, пед. асистент/ као и Друштвом за помоћ ментално

недовољно

развијеним особама Рума и Библиотеком играчака /психолог/;


Дневним боравком за особе са тешкоћама /психолог,ОС, директор/;



Еколошким савезом Рума, /М. Чолић-наставник биологије;



Радио Сремом, Сремском телевизијом иштампаним локалним медијима /директор школе,
библиотекар, психолог/;



Осталим установама, организацијама и предузећима по потреби.

Посебно издвајамо сарадњу са Предшколском установом „Полетарац“ и у наставку износимо
садржај и динамику предстојећих заједничких активности које смо предложили ПУ:
Рума
-

-

-

-

Октобар: Реализација ликовне радионице „Змајада „ у ОШ “Иво Лола Рибар“ са
предшколцима -1 дан - задужени учитељи и ученици 1-4 разреда у Руми-3-4 групе
предшколаца
Октобар: Позоришна представа :“Љубав у седмом краљевству“ –драмска секција –посета
предшколским групама у „Полетарцу“ или посета група ОШ –у складу са договором
Април: Посета ученика 8 разреда УПВО „Полетарац“, реални сусрети у оквиру
Програма професионалне оријентације, четврти четвртак у априлу –„Дан девојчица
/дечака „ у оквиру ПО
Мај: Посета предшколских група настави у ОШ „Иво Лола Рибар“ у складу са
динамиком УПВО „Полетарац“-позоришна представа драмске секције првог циклуса –
Рума ,Н.Бирач
Јуни: Заједничко дружење предшколаца и ученика ОШ“Иво Лола Рибар“ у оквиру
изложбе кућних љубимаца у школском дворишту

Издвојена одељења
Краљевци
-

Октобар: Дечија недеља -Заједничке активности и радионице предшколаца и ученика 1-4
разреда
Децембар: Заједничка приредба за крај полугодишта
Јануар: Заједничка приредба за Светог Саву
Март: Ускршње радости –заједничке активности ученика и предшколаца
Мај: Посета предшолаца настави уз заједничке активности са ученицима
Добринци

- Октобар: Дечија недеља -Заједничке активности и радионице предшколаца и ученика 14 разреда
-

Јануар: Заједничка приредба за Светог Саву
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Март: Заједничка приредба предшколаца и ученика за 8 март и Ускршње радости –
заједничке активности ученика и предшколаца
Мај: Посета предшолаца настави уз заједничке активности са ученицима
Јун: Заједничка приредба за крај школске године

-

Приредбама ће присуствовати и вртићка група из Добринаца.

ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

Циљеви :
Партнерство и међусобна размена и подршка на релацији породица -школа у реализацији
циљева, задатака и садржаја основног образовања и васпитања,
 Пружити подршку родитељима /старатељима обављању васпитно –образовних улога
породице,
 Укључивање породице
у све аспекте организације и реализације школског живота
/образовни, васпитни, организациони, материјални, управни/.
Задаци :
 успостављање и организовање сарадње са породицом ради јединственог деловања на
васпитање и развој ученика/полазника,
 обезбеђивати и инсистирати на редовној, трајној и квалитетној сарадњи родитеља/старатеља
и школе,
 остваривати позитивну интеракцију запослених у школи и породице ученика/полазника,
 обезбедити информисаност родитеља/старатеља о променама у образовању и развоју које
се остварују у школи и код ученика/малолетних полазника,
 стручно усавршавање
запослених школе у функцији
обезбеђивања квалитетне
комуникације и сарадње.


Облици сарадње са породицом
Сарадњу са родитељима/старатељима и породицом школа остварује перманентно кроз:


Међусобно информисање родитеља/старатеља и наставника о:
- здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика и малолатних полазника,
- праћењу и резултатима учења, понашања и изостанака ученика и малолетних полазника,
као и о ваннаставним и ваншколским активностима;



Здравствено, психолошко и педагошко образовање родитеља за успешније остваривање
васпитне улоге породице;



Сарадњу са родитељима у реализацији делова програма који се односе на професионалну
оријентацију, екскурзије, излете, наставу у природи, слободне активности, социјалне и
здравствене потребе ученика/полазника, безбедност ученика, инклузију и додатну подршку
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као и заштиту ученика /полазника од злостављања, занемаривања и насиља,


Укључивање родитеља у обезбеђивање услова за успешнији рад школе ангажовањем
родитеља у Савету

родитеља школе, укључивањем родитеља у програмирање рада и

укључивањем родитеља у акције уређења школе, унапређивање наставног процеса /набавка и
израда наставних средстава/, донације, поклони, хуманитарне акције;


Учешће родитеља у тимовима за пружање додатне подршке ученицима и малолетним
полазницима и изради и реализацији ИОП-а и других облика индивидуализоване подршке;



Учешће родитеља у процесу самовредновања и вредновања рада школе – разговори, анкете и
упитници, анкетирање родитеља крајем првог и другог полугодишта у циљу праћења
задовољства родитеља реализацијом сарадње са породицом и добијања сугестија родитеља
на овом плану;



Саветодавни рад са родитељима/старатељима ученика/полазника.

Размена и комуникација родитеља и школе оствариваће се:


Индивидуалним и групним разговорима са родитељима /све одељенске старешине ће
одредити ''Дан отворених врата''/. Индивидуални контакти оствариваће се током целе
године, сваког одмора и у друго слободно време.
Индивидуални

контакти

и

размена

оствариваће

се

по

потреби

телефонским,

електронским путем и писаним путем.


Реализацијом Отвореног дана школе једанпут месечно када родитељи /старатељи могу да
присуствују свим облицима

образовно –васпитног

рада и анимирањем родитеља за

активно учешће у раду/.


Радом на терену пед. асистента, психолога и ОС са родитељима из осетљивих др. група и
по потреби и радом андрагошког асистента.



Кућним посетама ОС, пед. асистента, андрагошког асистента, психолога или директорапо потреби.



Путем родитељских састанака. Родитељски састанци ће бити: разредни, одељењски и
општи родитељски састанак по потреби. Обавезно ће се одржати четири родитељска
одељењска састанка (на класификационим периодима и при информисању родитеља о
плану екскурзија),

а по потреби ће се организовати и више родитељских састанака.

Планира се и један разредни родитељски састанак за ученике VIII разреда везан за
професионалну оријентацију и информисање.


Деловањем родитеља ученика преко представника у Савету родитеља, Школском одбору,
тимовима, стручним активима и комисијама.



Контактима

и

саветодавним

ученика/полазника

радом

психолога

и

дефектолога

са

родитељима

са тешкоћама и упућивањем на сарадњу са Друштвом за помоћ

ментално недовољно развијеним особама и укључивање у рад Библиотеке играчака и
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Дневног боравка по потреби.


Контактима, разменом информација и саветодавним радом психолошкиње на јачању
родитељских васпитних компетенција и препорукама и упућивањем родитеља

на

надлежне и стручне институције и појединце.


Писменим информисањем родитеља о успеху и владању ученика /квартално,
полугодишње и на крају наставне /школске године/.

Општи садржаји предвиђени за реализацију на родитељским састанцима:

Садржај

Динамика

Први родитељски састанак:
Упознавање са Годишњим планом рада школе и планом и програмом
сарадње са родитељима
Договор око облика сарадње школе /ОС и родитеља
Организациона питања :снабдевеност ученика уџбеницима, исхрана,
превоз, информисање родитеља о осигурању ученика, ђачке књижице за
први и пети разред

Септембар

Избор члана Савета родитеља школе
План и програм извођења екскурзије/у складу са предвиђеном динамиком
реализације у Год. плану/
Обавезе и права ученика
Кућни ред
Други родитељски састанак:
Упознавање родитеља са закључцима ОВ о реализацији образовно –
васпитног процеса на крају првог класификационог периода-успех,
понашање и изостанци ученика
Предлог мера за побољшање успеха и валадања ученика, подршка и похвале
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Трећи родитељски састанак:
Реализација образовно – васпитног процеса на крају трећег класификационог
периода

април

Успех, владање и изостанци ученика- размена и предлог мера за
унапређење, подршка и похвале
Евалуација сарадње родитеља и школе
Четврти родитељски састанак:
Договор око извођења екскурзија, наставе у природи и излета /по потреби/

У складу са Год.
планом

Остале теме које ће се обрадити на родитељским састанцима у складу са
годишњом динамиком реализације:
Извештај о систематском прегледу
Праћење квалитета превоза у ужине
Набавка уџбеника

У складу са

Евалуација изведених екскурзија, излета и наставе у природи

динамиком

Презентације, предавања и радионице у функцији унапређења педагошко

предвиђеном

/психолошких компетенција родитеља

Годишњим
планом рада

Анкетирање и резултати анкете везане за праћења задовољства родитеља
реализацијом сарадње са породицом, сугестија родитеља на овом плану и
упознавање родитеља са предложеним мерама

За родитеље ученика 8. Разреда:
Теме везане за професионалну оријентацију и информисање
Завршни испит, мрежа школа и упис
Организација «матурске» свечаности

ОТВОРЕНИ ДАНИ ШКОЛЕ 2016/17. г
Месец

Носиоци

Дан

Септембар

ОС, предметни наставници

25. 09. 2017.

Октобар

ОС, предметни наставници

24. 10. 2017.

Новембар

ОС, предметни наставници

22. . 11. 2017.

Децембар

ОС, предметни наставници

14. 12. 2017.

Јануар

ОС, предметни наставници

19. 01. 2018.

Фебруар

ОС, предметни наставници

19. 02. 2018.
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Март

ОС, предметни наставници

20. 03. 2018.

Април

ОС, предметни наставници

12. 04. 2018.

Мај

ОС, предметни наставници

18. 05. 2018.

Јун

ОС, предметни наставници

01. 06. 2018.

У оквиру рада на подизању педагошке културе родитеља планирана су следећа предавања и
радионице:
Тема
Евалуација и оцењивање / први разред/

време

Реализација

X

психолог,
учитељи

Домаћи задаци и родитељи/први разред/

X

психолог,
учитељи

Очекивања и страхови родитеља

IX

псих. и
учитељи

"Улога родитеља у професионалном избору" VIII р

XI

психолог

Радионице за родитеље у оквиру програма“ Професионална

У

ОС,

оријентација на преласку у средњу школу „-седми и осми разред –

складу

психолог

видети Програм проф. оријентације

са
реализ
ацијом
програ
ма

-Предавање и презентација за родитељe на родитељским

IX-X

одељенске

састанцима/предлог разредни родитељски састанци/ : ''Значење

старешине,

појмова насиље, злостављање и занемаривање и Протоколи за

руководилац

заштиту ученика''/I разред/

тима

-Улога родитеља у заштити деце од насилништва и дискриминације

IX-X

–радиница за родитеље на род. састанку-5. разред
- Едукативне радионице за родитеље –Шта родитељ треба да зна да би

ОС,
психолог

X

учење ученика било успешније – две радионице други и трећи разред

Психолог,

/сарадња са ОС/:

ОС

Други разред – Успешан родитељ –успешно учење и психофизичке
карактеристике деце од 7-12 година
Трећи разред –Улога родитеља у развијању навика коришћења времена у
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функцији успешног учења

"Мрежа школа у Срему и могућност уписа у средње школу" VIII р.

IV -VI

психолог

Адолесцент и породица/предавање /радионица –родитељски

III

Психолог

састанак пети, шести разред

По

Тимови за

Организовање родитељских састанака везано за план и програм

потере

додатну

рада тима за инклузију и тимова за додатну подршку

и

подршку,
тим за
инклузију

XVI- ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
У циљу благовременог информисања јавности о стању у школи, збивањима, резултатима у
оквиру васпитно –образовног рада у току ове године, школа ће реализовати програм школског
маркетинга путем средстава информисања, радија, телевизије и штампе и реализацијом програма
културне и јавне делатности школе. Програм обухвата интерни и екстерни маркетинг.

Интерни маркетинг у школској 2017/2018. години укључује:


Издавање школског листа "Пролеће" у току месеца априла у коме ће бити представљен рад и
постигнућа ученика наше школе, а уколико материјални услови дозволе/састав уредништва :
литерарна секција, професори српског језика и разредне наставе, ликовне културе,
библиотекар/,



Изложбе ликовних радова поводом Савиндана, Дана школе, Дечије недеље /наставник
ликовне културе, учитељи/,



Израда личне карте школе као и табле са називом, распоредом и наменом свих просторија и
истицање на видном месту како у матичној тако и у подручним школама,



Издања зидних новина и паноа везаних за значајне догађаје, манифестације и успехе наших
ученика као и у циљу презентације рада секција, радионица и наставног рада,



Приредбе поводом Дана Школе, Светог Саве, пријема првака, пријема ученика у Дечји савез
/задужена комисија за културну и јавну делатност школе/,



Годишња изложба техничког стваралаштва,



Приказивање резултата ученика у форми свечаног и јавног саопштавања резултата у свим
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видовима рада - појединаца, група, одељења и колектива ученика као целине на зборовима
ученика, преко разгласа школе и на родитељским састанцима,


Друштвено, материјално и педагошко потврђивање изречених признања:
 усменим и јавним похвалама;
 писменим и јавним похвалама;
 доделом књига и других пригодних награда;
 упућивањем да представљају школу;
 проглашавање Ученика генерације;
 учешћем на годишњем школском излету за ученике који су постигли запажене;
 резултате на такмичењима;

 Одржавање функционисања Фејсбук профила ОШ ИВО ЛОЛА РИБАР и објављивањем
релевантних и промотивних информација кроз статусе и друге облике.

Екстерни марктетинг у овој школској години реализоваће се кроз:


континуирану сарадњу са локалном радио–станицом Радио Срем-Рума и гостовања
наставника, ученика, директора и стручних сарадника у пригодним емисијама у циљу
приказивања делатности школе као и кроз реализацију емисија о школи кроз сарадњу
редакције школског радија са Радио Сремом Рума;



сарадња са локалном телевизијском станицом-Сремском телевизијом /презентовање рада
школе/;



сарадњу са дечјим часописима, објављивање ученичких радова и учествовање на литерарним
конкурсима;



презентовање рада школе на такмичењима и смотрама;



обележавање Дана школе у Културном центру;



презентовање рада школе кроз програме Црвеног крста;



презентовање рада школе кроз програме Градске библиотеке;



редовно упознавање СО Рума са радом школе преко Одељења друштвених делатности;



информисање друштвене средине о раду школе сарадњом са месним заједницама,
родитељима ученика и редовним извештавањем Савета родитеља и Школског одбора;



одржавање и ажурирање интернет презентације школе /сајт школе/;



сарадњу са предшколском установом;



јавни наступи хора, оркестра, драмске, рецитаторске и библиотечке секције
вршњачка дружења;



учествовање у хуманитарним и еколошким акцијама у локалној средини;



израда пригодних честитки сарадницима и донаторима школе;
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израда пригодних позива за прваке;



израда Грба школе на школском ликовном конкурсу;



учествовање на спортским и другим такмичењима и јавна презентација успеха;



анимирање будућих првака и њихових родитеља /дружења/;



благовремено презентовање школског програма за будуће прваке;



редовно одржавање и ажурирање Фејсбук странице школе и Веб странице;



промоцијом пројеката у којима школа учествује;



организовањем стручних усавршавања на општинском и ширем нивоу и презентација школе
и на овај начин.

Пласман информација

везаних за екстерни маркетинг обављаће путем радија и телевизије

директор, психолошка служба, а информисање путем штампе библиотекар. Веб сајт ће одржавати
А. Топаловић – наставница информатике (по потреби Светлана Којић) и В. Јуришић.

XVII-ПЛАН И ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Општи циљ програма је пружање помоћи ученицима /полазницима и њиховим породицама
у оснаживању за самосталан живот у друштву и спречавање настајања и отклањање последица
социјалне депривације у оквиру надлежности и могућности школе.
Посебни циљеви су :
1)прикупљање

информације и организовање

активности

везаних за

материјалну сигурност

ученика /полазника у функцији задовољавања основних потреба и потреба образовно –васпитног
процеса;
2) пружање подршке ученицима /полазницима и њиховим породицама у остваривању права у
социјалној заштити;
3) подстицање социјалне укључености ученика /полазника;
4) очување и унапређивање породичних односа;
5) предупређивање злостављања, занемаривања или експлоатације, рад на отклањању њихових
последица што је у највећем делу обухваћено и програмом заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања.

Школа у сарадњи са надлежним установама, пре свега са Центром за социјални рад Рума,
брине о социјалној заштити, посебно ученика из осетљивих друштвених група.
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Уколико је потребно организује се прикупљање и дистрибуција средстава за ове сврхе кроз:
а) хуманитарне акције
б) здравствене трибине
в) васпитање другарства и међусобне солидарности
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

НОСИОЦИ ПРОГРАМА

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА И САРАДНИЦИ

Сарадња са надлежним

-Наставници и учитељи уз

институцијама и осталим

сарадњу са психолошкињом и

актерима локалне средине

асистентима, родитељима и

на реализацији циљева
социјалне заштите
ученика/полазника
Пружање помоћи
ученицима/полазницима
са поремећајима у
понашању/посебно
ученицима/полазницима са








психолошкиња
директор школе
педагошки и
андрагошки асистент,
персонални асистенти
службеници Центра за
социјални рад и Дома
здравља
наставници и учитељи
ученици/полазници и
родитељи /старатељи

ученицима/полазницима
уочавају проблем или потребу за
подршком везано за понашање
или материјалне потребе
ученика и/или чланова његове
породице. Уколико је могуће
потреба се решава у школи, а
уклолико не, стручни сарадници

прекршајним или

путем дописа обавештавају

кривичним делима-по

Центар за социјални рад, који на

потреби /

основу својих надлежности

Пружање помоћи васпитно

предузима даље кораке на

запуштеним или

пружању социјалне заштите

угроженим ученицима и

ученицима/полазницима и

њиховим породицама

њиховим породицама.

Упознавање и праћење
социјалних услова и брига

У оквиру реализације циљева и

за ученике/полазнике у

садржаја социјалне заштите

тешким породичним

нужни су следећи облици

околностима - упућивање у

сарадње:

остваривање социјалнозаштитних мера/по потреби

- Сарадња школе са Центром за

/

социјални рад у пружању

Утврђивање социо-

услуга социјалне заштите

економског статуса

ученицима /полазницима и

породице, упућивање

њиховим породицама;сарадња у
вези хранитељских породица и
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родитеља и полазника на

ученика смештених у

начине остварења права из

хранитељске

области соц. заштите/,

породице:потраживање

упућивање родитеља на

средстава и упуиућивање

извршење родитељских

родитеља на потраживања везана

обавеза

за ужину, екскурзије уџбенике ;
пријављивање случајева насиља

Организовање солидарних

и занемаривања у продици.

и хуманитарних акција

-Сарадња школе са социјаном
службом Дома здравља Рума,
Саветовалиштем за младе и
Превентивним центром за
одрасле/права на здравствену
заштиту, вакцинације,
“вашљивост“, нехигијенско
ромско насеље“Вашариште“,
размена информација, услуге
Саветовалишта за младе –
индивидуални и системски рад са
ученицима /полазницима и
породицама, радионице,
предавања и сл. /
-Сарадња са организацијама
цивилног друшта /посебно
Канцеларијом за Роме и ромским
организацијама и удружењима /
везано за обезбеђивање
материјалних, васпитних,
образовних и социјалних потреба
ученика /полазника из осетљивих
група/уџбеници, бесплатна
ужина, одећа, обућа, лична
документа и др. /
- Сарадња са „интересорном „
комисијом СО Рума на
обезбеђивању додатне образовна,
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здравствене и социјалне подршке
ученицима и њиховим
породицама
-Сарадња са Црвеним крстом
Рума /бесплатни оброци из
Народне кухиње, обућа и одећа,
летовања за ученике ,
превентивни рад /радионице,
предавања и сл. //
-Сарадња са локалном
самоуправом /исхрана и
уџбеници, реализација пројеката
у функцији подршке и заштите
ученика /“Велико срце „-дневни
боравак за ученике из осетљивих
група/

XVIII- ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Праћење извршавања програмских задатака има за циљ евидентирање радног задатка и
сваког рада као и обухвтатање сваког радног задатка и резултата рада годишњим извештајем о
раду.
Праћење се остварује поштовањем следећих задатака:
Шта

Када

Ко

Како

Ажурурање

дневно

одељенске старешине,

Провера уноса података прегледом

дневника

недељно

директор

дневника-директор и помоћник директора

Директор, психолог

Преглед дневника рада и компарација са

крај 1.
пол и 2.
пол.
Дневник рада

Током

директора и

године

програмом и планом рада

псих. службе
Евалуација
сарадње псих.

У складу

службе и

са прогр.
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колектива

псих.

псих. служба и

службе

наставнићко веће

Годишњи

Крај

Наставно особље,

извештаји о

школске

стручна служба,

раду

године

директор школе,

Размена са колегама, могућа анкета
Израда писмених извештаја о раду

руководиоци
стручних већа,
одбора, тимова и
комисија
Годишњи

Крај

Помоћник

Израд писаног извештаја у складу са

извештај о

школске

директора/особа

појединачним извештајима о раду током

раду школе

године

задужена од стране

године и упознавање Савета родитеља,

директора

наставничког већа, Школског обора, СО
Рума и Школске управе

Извештаји о

Октобар,

Одељенске

Израда писаног извештаја, интеграција и

реализацији

/новембар

старешине, вође пута,

упознавање Наставничког већа, Савета

екскурзије

/, мај

директор, стручно

родитеља и Школског одбора

веће разредне наставе,

Разговори –индивидуални и групни

стручне комисије за
екскурзије
Праћење

март-

Директор, псих.

уписа ученика септембар служба, тим за
у први разред

Праћење у успоредби са претходним
годинама

инклузију

Праћење

Тромесеч

Учеснициобука и

Посматрање, упитници за евалуацију

реализације и

но,

осталих облика,

/реализатор стручног усавршавања/, анализа

евалуација

годишњи

директор, педагошки

усменом разменом, индивидуални и групни

стручног

извештај

колегијум,

разговори, извештај педагошког

усавршавања

у јуну

Наставничко веће,

колегијума, извештај о реализацији и

псих. служба

посећености, анегдотске белешке

Праћење

Током

Наставници

Праћење резултата ученика

успеха

целе

предметне и разредне

Анализа резултата –стручна већа,

ученика на

школске

наставе, одељенске

Наставничко веће

такмичењима

године

старешине, ,

Упознавање савета родитеља и Школског

директор, стручна

одбора са резултатима

већа, психолог

Презентација резултата у средствима јавног
информисања
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Разговори са наставницима и ученицима –
индивидуални и групни
Награђивање и похваљивање ученика
Унос података у дневнике и матичне књиге
Вођење компјутерске лонгитудиналне
евиденције /психолог/
Праћење

Јун,

Предметни

Усмена и писмена анализа

реализције и

август

наставници, одељ.

Ажурирање документације

старешине, психолог

Писмени и усмени извштаји

резултата
поправног

Разговори са ученицима и наставницима –

испита и

индивидуални и групни

разредних
испита
Завршни

Јун, јули,

Директор, одељ.

Праћење реализације и резултата

испит

август

старешине осмог

Испитивање корелације успеха из предмета

разреда, псих. служба,

и на завршном испиту

школска уписна

Праћење уписа ученика у средње школе

комисија

Писмени извештај стручним и органима
управљања као и Савету родитеља
Праћење резултата за пробном завршном
испиту

Праћење

Дневно,

Одељенске

Праћење

успеха,

квартално

старешине, психол.

Подношење извештаја

владања у и

полугоди

служба, помоћник

Израда писмених извештаја,

изостанака

шње и

директора, одељенска

Усмени изештаји

ученика

годишње

и Наставничко веће,

Записници

Савет родитеља и

Анализа дистрибуције оцена по

Школски одбор

одељењима и предметима по потреби
Израда табела и графикона по потреби

Праћење
напуштања

Континуи

Праћење и анализа

школовања од рано,

ОС, психолог, пед.

стране

полугоди

асистент, ОВ, Пед.

ученика

шње и

колегијум, НВ,

годишње

директор

Праћење рада

Септемба

Наставно особље-

Испитивање интересовања за рад у

секција и

р-август

руководиоци секција,

секцијама –анкета –пед. псих. служба

Годишњи програм рада
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осталих

одељенске старешине,

Протоколи

слободних

психолог, директор,

Усмени извештаји и годишњи писмени

активности

ученици

извештај руководиоца акивности
Разговори -индивидуални и групни са
наставницима и ученицима
Унос података у дневнике рада
Анализа рада секција –Наставничко веће и
одељенска већа

Праћење

Октобар-

Директор, педагошки

Праћење и анализа рада-посете часовима,

наставног

јун

колегијум, псих.

огледни часови, разговори са родитељима,

рада и ширег

служба, наставници,

ученицима, наставницима

образовно –

родитељи, ученици

Примена чек листа, белешке, дневник

васпитног

посета часовима /психолог/

рада

Извештај пед. колегијума
Истраживање школске праксе –анкете тима
за самовредновање и истраживања псих
службе
Анкетирање родитеља на полугодиштима,
резултати анкете

Правовремено У складу

Директор,

и стручно

са

председник Савета

одржавање

програмо

родитеља, председник

седница

ми

школског одбора,

стручних,

планом

секретар

руководећих,

рада

Извештаји, записници, разговори

управних и
саветодавних
органа школе
Праћење

Током

Директор, запослени,

Редовно праћење материјалних, техничких,

услова рада у

године

пред. наставници,

финансијских и хигијенских услова рада

пописна комисија

Посматрање, разговори

школи

Чек листе опремљености кабинета
географије, историје, физике и
биолигије/задужени предметни наставницидо октобра/
Годишњи попис-комисија
Контакти са

Током

Годишњи програм рада
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родитељима

школске

колектива

рад, родитељски састанци у складу са

године –

планом и програмом, разговори, интервјуи,

континуи

педагошко усавршавање родитеља, рад

рано

Савета родитеља, рад са родитељима
будућих првака у циљу двосмерне
евалуације рада и сарадње
Анкетирање родитеља на полугодишту и на
крају наставне године

Праћење

Континуи

Сви чланови

Посматрање

реакција

рано

колектива

Разговори

друштвене

Анегдотске белешке

средине

Размена са свим актерима
Праћење реакција на јавне наступе и
прославе школе

Праћење рада

Континуи

Директор, Школски

Текуће праћење поштовања законских и

чланова

рано

одбор, секретар,

других одредби

колектива у

комисија за

смислу

дисципинску и

поштовања

материјалну

законских

одговорност

одредби
Вођење

Континуи

Летописа

рано

библиотекар

Посматрање, разговори, белешке, унос
текста и фотографија битних за рад школе

школе
Самовреднова Кроз

Тим за

Видети програм и план рада тима за

ње и

кључну

самовредновање,

самовредновање рада школе

вредновање

област

психолог

рада школе

ЕТОС

по одабраним
кључним
областима и
подручјима у
складу са
приручником
Министарства
Праћење

Континуи

Годишњи програм рада
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реализације

рано и у

школског

складу са

развојног

задацима

плана

плана

Праћење

Континуи

Руководиоци тимова,

Извештаји, посматрање, бележење, израда

реализације

рано и у

већа, актива,

извештаја и смерница.

програма рада складу са
тимова,

задацима

стручних већа

плана

извештаја и смерница.

комисија и одбора

и актива,
комисија и
одбора
Праћење

Континуи

Стручни тим за

Извештаји, посматрање, бележење, израда

реализације

рано и у

инклузију

извештаја и смерница.

школског

складу са

инклузивног

задацима

плана

плана

евалуација

Тимови за додатну

Ускладу са плановима и методологијом рада

реализације

подршку, школски

тимова

ИОП-а

стручни тим за

Праћење,

инклузију, Педагошки
колегијум, спољна
евалуација
Праћење и

почетак

предметни

анализа

школске

наставници ,стручна

резултата

године ;

већа

иницијалног

Динамика

тестирања

Завода за

У складу са плановима предметних
наставника и пројектом Завода за
вредновање квалитета образовања и
васпитања у оквиру пројекaта Припремање
програма, инструмената и реализација
завршног испита у основном образовању

вреднова
ње
.../српски
и
математи
ка/
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У Руми, 15. 09. 2017. године

Директор школе:
М. П.

_______________________
Нада Петровић
Председник школског одбора:

_______________________
Весна Јуришић
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ПРИЛОЗИ
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АКЦИОНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНОГ
ПЛАНА
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
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ПЛАН ПОСЕТА ПСИХОЛОГА ОБАВЕЗНОЈ И
ИЗБОРНОЈ НАСТАВИ
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СПИСАК УЏБЕНИКА
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Акциони план превенције осипања и напуштања
школовања
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