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1. УВОД
Подаци о школи
Назив школе: ОШ „Милорад Мића Марковић“
Адреса:Трг братства и јединства 8, 11233 Мала Иванча
Подручна одељења: Мали Пожаревац, ул. Срећка Јовановића бр. 14
Поповић, ул. Милорада Миће Марковића бр. 96
Општина Сопот, Град Београд
Телефони:
Мала Иванча - 8253202
Мали Пожаревац – 8256067
Поповић – 8253227
Факс: 8253202
Имејл адреса:os.mimima@gmail.com
Матични број: 07003587
Жиро рачун: 840–1407660-43
Уплате родитеља: 840-1676760-74
Рачун сопствених прихода: 840-1407666-25
Шифра делатности: 80101
ПИБ: 101761408
Регистарски број: 6013000336
Директор:Ксенија Илић, професор разредне наставе

Полазне основе рада
Годишњи план рада школеје основни документ којим се обезбеђује синхронизована,
рационална и ефикасна организована делатност свих учесника у раду на реализацији образовноваспитних активности школе у току школске године.
Полазне основе Годишњег плана рада школе садржане су у Закону о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, број 72/09,52/11,55/13,88/17,
28/18,), Закону о основном образовању и васпитању („Сл. гласник Републике Србије“, број
55/13,101/18), Правилнику о норми непосредног рада са ученицима наставника и стручних
сарадника и васпитача у основној школи („Сл. гласник Републике Србије-Просветни гласник“,
број 2/92 и 2/00), пратећим важећим подзаконским актима, Статуту ОШ „Милорад Мића
Марковић“ Мала Иванча, Правилнику о организацији и систематизацији послова и радних
задатака у ОШ „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча, Пословнику о раду Школског одбора,
Пословнику о раду Савета родитеља ОШ „Милорад Мића Марковић“, Пословника о раду
Наставничког већа ОШ „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча, Пословника о раду ученичког
парламента ОШ „Милорад Мића Марковић“ Мала Иванча, Правилнику о понашању, изгледу и
дисциплинској одговорности ученика, Правилнику о дисциплинској и материјалној
одговорности запослених, Правилнику о буџетском рачуноводству, Правилнику о мерама,
начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности
које организује школа, Правилнику о заштити од пожара, Правилнику о организацији и
спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним
стањем, Правилника о раду, Правилника о безбедности и здрављу на раду, Правила понашања
уустанови, као и наставним плановима и програмима са пратећим изменама и допунама,
школском календару, нормативима, упутствима и осталим педагошко-стручним и управним
прописима који одређују структуру и садржај Годишњег плана рада школе.
У Плану се постављају, утврђују и конкретизују циљеви, задаци и облици деловања свих
чинилаца у образовно-васпитном процесу.
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Историјат школе
Основна школа „Милорад Мића Марковић“ у Малој Иванчи организована је као образовно
– васпитна установа са подручним одељењима:
- Мала Иванча, матична школа, од првог до осмог разреда;
- Мали Пожаревац, издвојено одељење, од првог до осмог разреда (наставу од петог разреда
похађају и ученици из Сенаје) и
- Поповић, издвојено одељење, од првог до четвртог разреда.
Од ове три месне заједнице које данас покрива ова школа, прва школа је почела да ради у
Поповићу. У овом селу је постојала општинска, сеоска школа од 1842.-1843. године, а 1867.
отворена је школа у згради Исаила Матејића, механџије. Нова школска зграда са две учионице,
а стара је служила за учитељске станове. Ове зграде постоје и данас и заштићене су као културно
добро – споменик културе.Школска зграда у Малом Пожаревцу направљена је 1862. године од
слабог материјала. То је чатмара која је имала једну учионицу и једну собу за ђаке. Зграда је
очувана до данас, под заштитом је државе као добро под претходном заштитом, али је запуштена
и неупотребљива. Ову школу су похађала деца из Ђуринаца, Шепшина и Сенаје до отварања
школа у тим селима.Прва школа у Малој Иванчи озидана је 1906. године, а почела је са радом
1907. године. Године 1909. отворено је друго одељење, а 1927. треће. Школска зграда у Малој
Иванчи дограђена је 1959. године дозиђивањем једног спрата на постојећи објекат и тада је
прерасла у осмогодишњу школу. Године 1969. школа у Малој Иванчи добија име Милорада
Миће Марковића, познатог учитеља и социјалисте.
- Одлука Народног одбора Општине Сопот 01-број 3396/1 -25. март 1961. године о
организацији основних школа на територији општине и реонизацији и обавезном похађању
потпуних основних школа;
- Оснивач установе је СО Сопот. Установа је конституисана дана 9. фебруара 1965. године;
- Окружни привредни суд у Београду је дана 30. децембра 1965. године донео решење Ус.
360/65 да се у регистар установа за срез Београд упише установа са подацима: Назив и седиште:
Основна школа у Малој Иванчи, делатност установе је образовно просветна;
- До дана доношења напред наведеног решења установа није била уписана у регистар
установа код надлежне Скупштине општине, што се види из уверења Скупштине општине број
8133 од 22. децембра 1965. године;
- Решење Скупштине општине Сопот број 01-4323/1 од 7. октобра 1970. године о давању
сагласности на одлуке радних заједница школа у Малом Пожаревцу и Малој Иванчи, да се
Основна школа „Љубивоје Гајић“ у Малом Пожаревцу припоји Основној школи „Милорад Мића
Марковић“ у Малој Иванчи;
- Р ешењем Окружног привредног суда Ус-264/70 од 19. новембра 1970. године у регистар
установа код овог суда уписано је да се на регистарском листу бр. 277 св.II на коме се води
установа Основна школа „Љубивоје Гајић“ из Малог Пожаревца изврши брисање исте школе
услед припајањаОсновној школи „Милорад Мића Марковић“ из Мале Иванче. Основна школа
„Милорад Мића Марковић“ из Мале Иванче уписана је у регистру установа за срез Београд на
рег.листу бр. 5 св. I;
- Решењем I Су. Бр. 5/97 Привредног суда у Београду од 22. маја 1997. године ОШ
„Милорад Мића Марковић“ је преведена у књигу контролника бројева регистарских уложака и
дат јој је следећи основни број регистарског улошка: 5-145-00 и под тим бројем се води њена
збирка исправа;
- Решењем Трговинског суда у Београду 2 Fi 127/15 од 17. марта 2015. године у
регистарском улошку 5-145-00 извршена је промена лица овлашћеног за заступање и уписанаје
Ксенија Илић, директор, која је депоновала потпис у Министарству финансија РС-Управа за
трезор- Филијала Вождовац.
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2. Услови рада школе
Матична школа у Малој Иванчи има пет учионица. У просторији библиотеке раде
библиотекар и педагог, у малој канцеларији директор, у трећој канцеларији раде секретар, шеф
рачуноводства и референт за финансијско-рачуноводствене послове. Матична школа се загрева
на лож уље. Школу похађају ученици од првог до осмог разреда, по једно одељење. Настава се
одвија у две смене. Настава физичког васпитања се зими изводи у учионици, а осталих месеци
на асфалтираним спортским теренима . Спортски терен је асфалтиран и изграђена бетонска
трибина. Школа поседује санитарни чвор са петWC кабина.
Издвојено одељење у Малом Пожаревцу има шест учионица, од којих је једна адаптирана
у фискултурну салу, библиотеку,у којој раде библиотекар, педагог и помоћник директора и
зборницу. Током летњег распуста 2013. године извршена је унутрашња инсталација за централно
грејање, саграђена котларница, средства за увођење гаса су одобрена, тако да од 2015. школске
године грејање је на гас. Школу похађају ученици од првог до осмог разреда, по једно одељење.
Настава се одвија у две смене. Настава физичког васпитања се зими изводи у адаптираној
учионици, а осталих месеци на асфалтираним спортским теренима. Школа поседује санитарни
чвор са пет WC кабина.
Издвојено одељење у Поповићу има три учионице, библиотеку и кухињу (користи се само
за наставнике) и зборницу. Настава се одвија у две учионице, а у трећој ради предшколска
установа (издвојено одељење Сопот). Школу похађају ученици од првог до четвртог разреда у
два комбинована одељења. Школа се греје на гас. Настава се одвија у једној смени. Школа
поседује санитарни чвор са две WC кабине. Спортски терен је асфалтиран и изграђена бетонска
трибина.
Материјално-технички и просторни услови рада

Назив простора

МАТИЧНА ШКОЛА У МАЛОЈ ИВАНЧИ
Б

Површина

Школско двориште
1
76 ари и 43m²
Спортски терени
2
1600 m²
Школска зграда
1
594,00 m²
Учионице
4
160,00 m²
Библиотека
1
24,25 m²
Зборница
1
19,43m²
Канцеларија директора
1
9,90 m²
Канцеларија секретаријата и рачуноводства
1
30,49 m²
Просторија за спремачице
1
7,24m²
Радионица у дворишту без грејања
1
30,00 m²
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ШКОЛЕ У МАЛОМ ПОЖАРЕВЦУ
Назив простора
Б
Површина
Школско двориште
1
75 ари и 75 m²
Спортски терен
1
2.240 m²
Зграда издвојеног одељења
1
740,00 m²
Учионице
4
198,40 m²
Учионица за физичко васпитање
1
52,00 m²
Библиотека
1
18,00 m²
Зборница
1
22,75 m²
Кабинет за информатику
1
52,00 m²
Просторија за спремачице и домара
1
15,00 m²
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ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ПОПОВИЋУ
Школско двориште
Спортски терен
1
Зграда издвојеног одељења
1
Учионице
4
Зборница
1
Библиотека
1
Простор за спремачице
1
Остава
1
Остава
1

32 ара и 34 m²
933,75 m²
384,00 m²
133,00 m²
11,22 m²
37,75 m²
4 m²
14 m²
8,37 m²

Уговором са Градском опптином Сопот, број 361-2/2021-IV од 13.7.2021, школа је
добила на коришћење салу Дома МЗ Мали Пожаревац, површине 446м2.
Опрема: намештај, наставна и техничка средства
Школски објекти у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу немају пратећи простор за
културно-јавни живот и рад ученичких организација, не постоје фискултурне сале, радионице,
кабинети, специјализоване учионице, лабораторије и школска кухиња. Од прошле школске
године школа је добила на коришћење и одржавање салу у Дому месне заједнице.Може се
закључити да су материјално-технички услови рада незадовољавајући и представљају
отежавајуће факторе у укупној делатности школе.
Опремљеност школе општим наставним средствима по предметима је изнад 50% према
референтном нормативу. Због недостатка кабинета и специјализованих учионица постојећа
наставна средства се не користе довољно и рационално. Школски и канцеларијски намештај је
обновљен и у добром је стању.
Чишћење и грејање школског простора
Спремачице ће чишћење учионица вршити између смена и увече после наставе. Брисање
ходника вршиће се одмах после уласка ученика у учионице. То ће се поновити и после великог
одмора, а када је киша и блато и чешће.
У зимском периоду обавеза домара школе и спремачица је чишћење снега и леда са
прилазне стазе за несметано кретање ђака и да би се избегло повређивање истих. У ту сврху
бацаће индустријску со или ризлу или пепео.
Домари су задужени за шишање траве у школском дворишту, чишћење стаза од снега и
леда и скидање леденица са ивица крова, а спремачице су обавезне да редовно уклањају папире
и празне пластичне боце из школског дворишта и око ограда школског дворишта. У овоме ће им
помагати одељењске заједнице школе. Такође су обавезне вршити проверу прозора и врата (да
ли су затворени, због крађа и елементарних непогода).
План за поправљање функционалне и естетске опремљености школе у школској
2022/2023. години је део Акционог плана школе.
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3. Организација рада школе
Примарни задаци у раду школе
На основу Развојног плана школе, Извештаја о релизованим активностима из Акционог
плана за школску 2021/2022. годину, Извештаја о самовредновању за школску 2021/2022. годину
и поштујући потребе и интересе ученика, родитеља и друштвене средине Стручни актив за
развојно планирање је израдио Акциони план за школску 2022/2023. годину у ком су постављени
примарни задаци у раду школе. На основу тог плана наставници, стручни сарадници и директор
израђују своје акционе планове.
Акциони план ће бити део Годишњег плана школе.
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8+1

%

V//2

Ост.ОВ
актив.

Грађанско
васпитање

Слоб.акт.

Одељење

1

Одељ.ст.

Предмет

V/2,VI/2,VII/2,VIII/2

Дод. н.

Изборна
настава

17+2

Доп. н.

О
дељења

Данка Стојановић
Српски језик
Валентина Милетић Табаковић
Српски језик
Марина Луковић,
Српски језик
Јелена Стевановић,
Енглески језик
Марина Ружић,
Енглески језик
Светлана Матко
Француски језик
Сава Стевановић
Математика
Марија Јоксимовић
Математика

Недељ.ф.

Наставник,
Предмет

Редовна
настава

Задужења наставника у оквиру 40-часовне радне недеље

20

1

1

VII/1, VIII/1

8

1

1

9+1

V/1,VI/1

10

1

1

1

16+2

I/2,II/2,III/2,IV/2,V/2,VI/2,VII/2,VIII/2,

18

1

1

1

20+2

22

1

1

1

16+2

I/1,II/1,III/1,IV/1,V/1,VI/1,
VII/1,VIII/1,II/3,IV/3,I/3, III/3
V/1,2,VI/1,2,VII/1,2,VIII/1,2

20

1

1

1

16+2

V/1,VI/1,VII/1,VIII/1

`18

1

1

1

90

16+2

V/2,VI/2 ,VII/2,VIII/3

18

1

1

1

90

Зоран Буквић
Информатика
Бранка Миладиновић, Биологија
Хемија
Наташа Булатовић
Физика
Славојка Берић
Хемија
Саша Живановић
Техника и технологија
Слободан Карановић
Историја
Радица Јаћимовић
Географија
Јована Антонијевић
Музичка култура

12

12

1

1

16
4
12

5/1, 6/1а, 6//1б, 7/1, 8/1, 5/2, 6/2а, 6/2б,
7/2а, 7/2б, 8/2а, 8/2б
V/1,2,VI/1,2,VII/1,2,VIII/1,2,
VII2, VIII/2,
VI/1,2,VII/1,2,VIII/1,2

20
12

1
1
1

1
1
1

60

4

VII/1,VIII/1

4

1

1

20

20

1

1

14

5/1,6 /1, 7/1,5/2,6/27/2а, 7/2б,
8/1, 8/2а,8/2б
V/1,2, VI/1,2, VII/1,2, VIII/1,2

15

1

1

14

V/1,2, VI/1,2, VII/1,2 VIII/1,2

14

1

1

10

V/1,2, VI/1,2, VII/1,2, VIII/1,2

10

1

2

50

Нада. Аранђеловић, Ликовна култура
Цртање,сликање, вајање
Мирослав Станковић
Физичко васпитање
Милена Илић,
Физичко васпитање, ОФА

10
1

V/1,2,VI/1,2,VII/1,2,VIII/1,2 V/1

11

1

1

55

20

V/1,2,VI/1,2,VII/1,2,VIII/1,2

20

1

2

100

4

V/1,2,VI/1,2

2

20

VI/1

Грађанско
васпитање

2

Грађанско
васпитање

1

4

VI/1,2

4

9

1

1

100
40

1

50
80

2
1

110
100

60
100

1

1

100

1

75

1

1

70

Наставник,
Предмет

Редовна
настава

Одељење

Слађана Миловановић

II-1

1

Дигитални свет

20

1

1

1

2

24

40

100

Босиљка Ћорковић

II-2

1

20

1

1

1

2

24

40

100

Милица Лучић

III-1

1

Дигитални свет
Грађанско васпитање
Дигитални свет

20

1

1

1

1

24

40

100

Гордана Косанић

III-2

1

Дигитални свет

20

1

1

1

1

24

40

100

Јована Петровић

IV-1

2

19

1

1

1

1

1

24

40

100

Љиљана Вићовац

IV-2

1

Чувари природе
Грађанско васпитање
Пројектна настава

19

1

1

1

1

1

24

40

100

Синиша Босић

I-1

2

Дигитални свет

19

1

1

1

1

1

24

40

100

ТањаЋирковић

I-2

2

Дигитални свет

19

1

1

1

1

1

24

40

Сања Петровић

I-3/III-3

2

Дигитални свет

20

1

1

1

24

40

100

Ружица Будимкић

II-3/ IV-3

2

20

1

1

1

24

40

100

I/1иII/1,III/1,IV/1,I,III,IIиIV/3
V/1,VI/1,VII/1,VIII/1
I,II/2,III/2,IV/2,V/2,VI/3,VII/2,
VIII/2

9

Дигитални свет/Пројектна
наст, Грађанско васпитање
Веронаука

9

3

12

23

45

7

Веронаука

7

3

11

16

35

Срећко Глигоријевић

9

Томислав Ђокић

7

10

1

100

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
НАСТАВНО ОСОБЉЕ
Радно место
Стручна спрема

ССС

Лиценца

Српски језик
Српски језик
Математика
Математика
Биологија/Хемија

Филол. фак.
Филол. фак.
Гимназија
Мат. фак.
ВПШ

VII
VII
IV
IV
VI

Да
Не
Не
Не
Да

13
2
2
26

Хемија
Физика
ТИТ
Енгл. језик
Енгл. језик
Франц. јез.
Историја
Географија
Муз. култура
Лик. култура
Физ. васп.

ВПШ
Физички фак.
Техн. фак.
Филол. фак.
Филол.фак.
Филол.фак.
Филоз.фак.
ПМФ
ВПШ
ВШПУ
Филоз. фак.

VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VI
VII

Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

32
11
14
20
20
18
24
20
2
25
17

Физ. васп.
Веронаука

Фак. физ. култ
Богосл.шк.

VII

Да
Не

21

Веронаука
Раз. наст.
Раз. наст.
Раз. наст.
Раз. наст.
Раз. наст.
Раз. наст.

Богосл. школа
Уч. фак.
Уч. фак.
Уч.фак.
Уч. фак.
Уч. фак.
Уч. фак.

VII
VII
VII
VII
VII
VII

Не
Да
Да
Да
Да
Да
Не

27.
28.
29.
30.

Марина Луковић
Данка Стојановић
Сава Стевановић
Марија Јоксимовић
Бранка
Миладиновић
Славојка Берић
Наташа Булатовић
Саша Живановић
Марина Ружић
Јелена Стевановић
Светлана Матко
Слободан Карановић
Радица Јаћимовић
Јована Антонијевић
Нада Аранђеловић
Мирослав
Станковић
Милена Илић
Срећко
Глигоријевић
Томислав Ђокић
Милица Лучић
Гордана Косанић
Босиљка Ћорковић
Љиљана Вићовац
Сања Петровић
Слађана
Миловановић
Синиша Босић
Тања Ћирковић
Ружица Будимкић
Јована Петровић

Раз. наст.
Раз. наст.
Раз. наст.
Раз. наст.

Уч. фак.
Уч. фак.
Пед. акад.
Уч. фак.

VII
VII
VI
VII

Да
Да
Да
Не

17

31.

Зоран Буквић

Информатика

Гимназија

VI

Не

2

32.

Валентина Милетић Српски језик
Табаковић

Филол. фак.

VII

Да

Ред.
Бр.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Извршилац

11

Радни
стаж

10
34
21
17
11
5

1

1.

Ксенија Илић

Директор

Уч. фак.

VII

Да

28

2.

Наташа Демић

Педагог

Филоз. фак.

VII

Да

20

3.

Марина Луковић

Библиотекар

Филолошки фак.

VII

Да

8

4.

Драгана Марковић

Секретар

Правни фак.

VII

Не

4

5.

Јелена Васић

Економска школа

IV

Не

3

6.

Јасмина Пантелић

Рефер.за финан.
админ. Послове
Руков. рачун.

Економски фак.

VII

23

1.

Драган Љ.
Јаковљевић
Милан Симић
Марина Ерић

Ложач

МОЦ

III

34

ОШ

I

2
6

ОШ

I

37

ОШ

I

6

ОШ

I

32

ОШ

I

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Домар
Радник на одрж.
чистоће
Миољка
Радник на одрж.
Милосављевић
чистоће
Десанка Тесла
Радник на одрж.
чистоће
Вукосава Косанић
Радник на одрж.
чистоће
Валентина Петровић Радник.на
одрж.чистоће
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Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада школе
за школску 2022/2023. годину
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БРОЈ НАСТАВНИХ ДАНА, МЕСЕЦИ И НЕДЕЉА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ
Месец
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно у I
полугодишту
Јануар

НЕДЕЉЕ И БРОЈ НАСТАВНИХ ДАНА
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
4
4
4
5
5
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
5
17
17
17
18

Свега
Петак
5
4
3
5
17

22
21
21
22
86

2

2

1

1

0

6

Фебруар

4

4

3

3

3

17

Март
Април
Мај
Јун
Укупно у II
полугодишту
Укупно за
целу годину

4
2
4
3
19

4
2
4
3
19

5
3
5
2
19

5
3
4
3
19

5
3
4
3
18

23
13
21
14
94

36

36

36

37

35

180

Увидом у календар образовно – васпитног рада за школску 2022/2023. годину
констатовано је да има један петак мање. Дана 26. 1. 2023. године, четвртак, радиће се по
распореду од петка.
КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Прво полугодиште
Дан сећања на српске жртве
у Другом светском рату
Дан примирја у Првом
светском рату
Друго полугодиште

1.9.2022. год.-30.12.2022.
21. октобар 2022. године је наставни дан.

Видовдан

28. јун 2023. године – радно без одржавања наставе

11. новембар 2022. године – нерадни дани, државни празник

23.1.2023. год. –6.6.2023. год. – осми разред
- 20.6.2023. год. – остали разреди
Зимски распуст
31.12.2022. - 22.1.2023. године
Пролећни распуст
8.4.2023. - 18.4.2023. године
Летњи распуст
20.6.2023. - 31.8.2023. године
Свети Сава
27.1.2023. године радни дан, без одржавања наставе
Сретење
15. и 16.2. 2023. године - нерадни дан, државни празник
Дан сећања на жртве 22. април 2023. године
холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у
Другом светском рату
Дан победе
9. мај 2023. године
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Подела
књижица
сведочанстава

Екскурзије
Настава у природи
Фотографисање
Дан школе
Пролећни крос
Такмичења ученика
Обилазак
споменика
Малом Пожаревцу
Припремна
настава
ученике осмог разреда

и Прво полугодиште : 30.12.2022. године
Друго полугодиште:
осми разред –7. 6. 2023. год.
I-VII – Видовдан, 28. 6. 2023. године, разредна настава у 8.00,
а предметна у 9.00 часова
од првог до четвртог - мај/јун 2023. године ;
пети и шести разред – мај/јун 2023.
седми разред и осми разред – октобар 2022. године;
мај/јун 2023. године
септембар, децембар, мај
24. маја 2023.
мај 2023.
фебруар –мај 2023.
у 26.05.2023. године
за 7.6.2023. до 20.6.2023. године

Завршни испит за ученике 21, 22. и 23. јун 2023. године
осмог разреда
Матурско вече
јун 2023. године
Разредни испити
26.6.2023. године
Поправни испити
август 2023. године
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РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА
Матична школа и подручна одељења
I смена
II смена
Мала Иванча
V- VIII
I - IV
Мали Пожаревац
V- VIII
I - IV
Поповић
I – IV
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У МАЛОЈ ИВАНЧИ
Час
Прва смена
Друга смена
1.
7.30 – 8,15
13.00 – 13.45
2.
8.20 – 9.05
13.50 – 14.35
ВЕЛИКИ ОДМОР ТРАЈЕ 10 МИНУТА
3.
9.15 – 10.00
14.45 – 15.30
4.
10.05 – 10.50
15.35 – 16.20
5.
10.55 – 11.40
16.25 – 17.10
6.
11.45 – 12.30
17.15 – 18.00
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У МАЛОМ ПОЖАРЕВЦУ
Час
Прва смена
Друга смена
1.
7.30 – 8.15
13.00 – 13.45
2.
8.20 – 9.05
13.50, –14.35
ВЕЛИКИ ОДМОР ТРАЈЕ 15 МИНУТА
3.
9.15 – 10.00
14.50 – 15.35
4.
10.05 – 10.50
15.40 – 16.25
5.
10.55 – 11.40
16.30 – 17.15
6.
11.45 – 12.30
17.20 – 18.05
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ПОПОВИЋУ
Час
Прва смена
Друга смена
1.
8.00 – 8.45
2.
8.50 – 9.35
ВЕЛИКИ ОДМОР ТРАЈЕ 15 МИНУТА
3.
9.50 – 10.35
4.
10.40 – 11.25
5.
11.30 – 12.15

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА
Број ученика
РАЗРЕД
Свега
I
23
II
30
III
22
IV
33
V
33
VI
30
VII
36
VIII
34
УКУПНО
241
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ЕВИДЕНЦИЈА ИЗУЧАВАЊА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
ОБАВЕЗНИ - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Одељење Бр.
Наставник
часова
I-1
2
Марина Ружић
I-3/III-3
4
Марина Ружић
II-3/IV/3
II-1
2
Марина Ружић
III-1
2
Марина Ружић
IV-1
2
Марина Ружић
V-1
2
Марина Ружић

Одељење

Наставник

I-2

Бр.
часова
2

II-2
III-2
IV-2
V-2

2
2
2
2

Јелена Стевановић
Јелена Стевановић
Јелена Стевановић
Јелена Стевановић

Јелена Стевановић

VI-1

2

Марина Ружић

VI-2

2

Јелена Стевановић

VII-2
VIII-1

2
2

Марина Ружић
Марина Ружић

VII-2
VIII-2

2
2

Јелена Стевановић
Јелена Стевановић

ИЗБОРНИ-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
V-1

2

Светлана Матко

обавезни изборни предмет

V-2

2

Светлана Матко

обавезни изборни предмет

VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VIII-1
VIII-2

2
2
2
2
2
2

Светлана Матко
Светлана Матко
Светлана Матко
Светлана Матко
Светлана Матко
Светлана Матко

обавезни изборни предмет
обавезни изборни предмет
обавезни изборни предмет
обавезни изборни предмет
обавезни изборни предмет
обавезни изборни предмет
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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЕКЦИЈА
Секција

Састав

Саобраћајна секција
Драмско-рецитаторска у Малом Пожаревцу
Литерарно-рецитаторска у Малој Иванчи
Ликовна секција
Библиотечко-новинарска секција
Одбојкашка
Млади математичари
Програмерска секција

V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
III-IV
V-VIII

Црвени крст
Дечији Савез

Бр.
часова
36
36
36
36
36
36
36
35

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
I-VIII
36
I-IV
36

Руководилац
Саша Живановић
Данка Стојановић
Валентина
Нада Аранђеловић
Марина Луковић
Мирослав Станковић
Учитељи
Марија Јоксимовић
Тања Ћирковић
Милица Лучић

У току школске 2022/2023. године реализоваће се следеће обавезне активности ученика:
Назив обавезне
Активности
Одељењске заједнице и
часови одељењског
старешине
Слободне активности за
ученике од 1. до 4. разреда

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

36

36

36

36

36

36

36

32

36

36

36

36

36

36

36

32

Обавезне слободне
активности за ученике од 5.
до 8. разреда
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ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ У 2022/23. ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
Обавезна слободна активност
Медијска писменост
Цртање, сликање, вајање
Цртање, сликањ , вајање
Музиком кроз живот
Филозофија са децом
Филозофија са децом
Предузетништво
Филозофија са децом

Одељење

Број
ученика

Наставник
Зоран Буквић
Нада Аранђеловић
Нада Аранђеловић
Јована Антонијевић
Марина Луковић
Данка Стојановић
Саша Живановић
Слободан Карановић

5/1
5/2
6/1
6/2
7/1
7/2
8/1
8/2

ЕКСКУРЗИЈЕ, НАСТАВА У ПРИРОДИ И ИЗЛЕТИ
Екскурзије:
I, II, III и IV разред: Мала Иванча - Нови Сад - Мала Иванча
Трајање: један дан, са планираним оброком.
Време раелизације: субота у мају/јун 2022. године.
За ову школску годину планиранa је реализација екскурзије. На екскурзији ће ученици
млађих разреда посетити.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној
средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа Аутономне покрајине
Војводине .
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочнопоследичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;развијање
интересовања за природу и еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи у Срему;
развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима,
спортским потребама и навикама, као и позитивним социјалним односима.
Садржаји екскурзије остварују се на основу плана и програма наставе и учења, образовноваспитног рада и саставни су део школског програма и годишњег плана рада школе.
Садржаји екскурзије ученика млађих разреда су посебно:
– уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских
одлика Аутономне покрајине Војводине;
– посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и
животиња);
– посете заштићеним природним подручјима (национални парк Фрушка гора)
– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак
манастира Хопово на Фрушкој гори, споменика Бранку Радичевићу на Стражилову, цркве
Светог Николе, Патријаршију и познату Карловачку гимназију у Сремским Карловцима, као и
Петроварадинску тврђаву у Новом Саду)
– развијање способности оријентације у простору и времену;
Начин плаћања: у ратама
Превоз: Аутобус (не спратни) високо комфоран, високоподни,са појасевима на сваком
седишту.
Планирани број ученика: 100
Планирани број наставника: 10
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V и VI разред:
Трајање: један дан, са једним планираним оброком.
Време реализације: субота у мају/јун 2022. године.
Начин плаћања: у ратама
Путни правац: Мала Иванча – Нови Сад – Мала Иванча
Превоз: Аутобус (не спратни), високо комфоран, високоподни, старости до 5 година.
Планирани број ученика: 60
Планирани број наставника: 4
VII иVIII разред
Трајање: два дана, са једним ноћењем.
Време реализације: април/мај 2022..
Начин плаћања: у ратама
Релација: 1. Дан: КостолацВиминацијум – Голубац – Голубачка тврђава – Доњи Милановац – Лепенски ВирКладово; 2. дан: Кладово- ХЕ Ђердап- Неготин – Зајечар – Феликс Ромулијана.
Одлуком чланова Стручног већа родитељима ће бити понуђена дестинација за извођење
наставе у природи : Митровац на Тари . Након анкетирања, Стручно веће ће предложити
програм наставе у природи,који доставља наставничком већу, ради разматрања и усвајања.
Чланови стручног већа су једногласно изабрали Гордану Косанић и Радицу Јаћимовић за
координаторе екскурзија и наставе у природи за школску 2021/2022. годину.
Излети се планирају у оквиру часова географије и верске наставе, тематске наставе,
заједничких часова, посете другим школама, посете разним културним и спортским
манифестацијама.

ОГЛАСНА ТАБЛА
Огласна табла школе омогућава благовремено информисање ученика, родитеља и свих
запослених о дешавањима у школи. На огласну таблу се постављају обавештења и друге
информације важне за рад школе:
1. Обавештење о раду Школског тима за заштиту деце од насиља
2. Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање
3. Правилник о понашању ученика у школи
4. План рада Ученичког парламента и Вршњачког тима
5. Обавештења о раду секција и културним и јавним дешавањима у школи
6. Све релевантне информације које стижу у школу
7. Резултати са школских и општинских такмичења
8. Начин и основна мерила за упис у средњу школу
9. Резултати са завршног испита
10. Упис ученика у средњу школу
11. Избор уџбеника
12. Информације о упису првака итд.
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, ВЕЋА
РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
Ред. бр. Разред
Име и презиме наставника
1.
Први
Тања Ћирковић
2.
Други
Слађана Миловановић
3.
Трећи
Милица Лучић
4.
Четврти
Љиљана Вићовац
5.
Пети
Данка Стојановић
6.
Шести
Јелена Стевановић
7.
Седми
Саша Живановић
8.
Осми
Светлана Матко
РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
Ред.
број

1.

Име и презиме Назив стручног већа
руководиоца

Босиљка Ћорковић

Стручно веће наставника
разредне наставе

Марина Ружић

Стручно веће наставника
српског језика и страних
језика

Марија Јоксимовић

Стручно веће наставника
природних наука

Радица Јаћимовић

Стручно веће наставника
историје и географије

Милена Илић

Стручно веће наставника
вештина и уметности

2.

3.

4.
5.
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Чланови
1. Милица Лучић
2. Гордана Косанић
3. Босиљка Ћорковић
4. Љиљана Вићовац
5. Сања Петровић
6. Слађана Миловановић
7. Синиша Босић
8. Тања Ћирковић
9. Ружица Будимкић
10. Јована Петровић
1. Марина Луковић
2. Данка Стојановић
3. Марина Ружић
4. Јелена Стевановић
5. Светлана Матко
6.
Валентина
Милетић
Тарабановић
1. Сава Стевановић
2. Марија Јоксимовић
3. Славојка Берић
4. Бранка Миладиновић
5. Саша Живановић
6. Наташа Булатовић
7. Зоран Буквић
1. Слободан Карановић
2. Радица Јаћимовић
1. Нада Аранђеловић
2. Јована Антонијевић
3. Мирослав Станковић
4. Милена Илић

OДЕЉЕЊСКE СТАРЕШИНE ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
Ред.број

Одељенски старешина

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

Синиша Босић
Слађана Миловановић
Милица Лучић
Јована Петровић
Мирослав Станковић
Марина Луковић
Саша Живановић
Марина Ружић

1.
2.
3.
4.

Тања Ћирковић
Босиљка Ћорковић
Гордана Косанић
Љиљана Вићовац

5.
6.
7.
8.

Данка Стојановић
Јелена Стевановић
Радица Јаћимовић
Светлана Матко

1.

Сања Петровић

2.

Ружица Будимкић

Разред и
одељење
I/1
II/1
III/1
IV/1
V/1
VI/1
VII/1
VIII/1
8
I/2
II/2
III/2
IV/2
V/2
VI/2
VII/3
VIII/2
8
II/3,IV/3
I/3,III/3
2

22

Организациона
јединица

Мала Иванча

Свега8

Мали Пожаревац

Свега 8
Поповић
Свега 2

4. РУКОВОДЕЋИ И СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ

Доношење Плана Стручног усавршавања;
Утврђивање финансијског плана за припрему
буџета
Републике
Србије
и
доношење
финансијског плана Школе; Упознавање са
успехом и дисциплином ученика на крају првог
полугодишта;Формирање пописне комисије
Усвајање завршног рачуна; Усвајање записника
пописне комисије
Усвајање Извештаја о екскурзији и настави у
природи; Упознавање са Извештајем о такмичењу
ученика и Извештајем о успеху и дисциплини
ученика
Усаглашавање општих акта са евентуалним
законским изменама; Анкетирање чланова
Школског одбора о самовредновању; Давање
мишљења о избору наставника по расписаном
конкурсу; Одлучивање по приговору на решење
директора;Усвајање извештаја о самовредновању

директор,
X-XII

I,II

V-VI

IX-VIII

директор,
чланови
Школског одбора
директор,
секретар,
шеф
рачуноводства
директор,
чланови
Школског одбора

Праћење

Увид у записнике са састанака Школског одбора, просветни
саветници, просветни инспектори

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Програмски садржаји
Време
Реализатор
Усвајање Извештаја о раду школе за протеклу
школску годину;Усвајање Плана рада школе за
директор
наредну школску годину;Усвајање Извештаја о IX
раду директора за протеклу школску годину

Скупштина града Београда, на седници одржаној. године Решењем Број:112-296/22Савгуст 2022. године именовала је Школски одбор ОШ „Милорад Мића Марковић“ Мала
Иванча на период од четири године у следећем саставу: Милица Лучић, Слађана Миловановић,
Љиљана Вићовац, Драгана Миљковић, Добрица Ристић, Милица Ђурић, Марко Пешовић (
председник), Драгослав Јовановић и Милан Петровић.
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ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Програмски садржаји
Планирање и програмирање:
-планирање и учествовање у изради Школског програма,
Годишњег програма рада и Развојног плана школе
-израда Акционог плана и Плана рада директора
-учешће у изради Плана стручног усавршавања наставника
Материјално финансијски послови:
-израда финансијских показатеља школе
-текуће и инвестиционо одржавање школе
-обезбеђивање материјално-технолошких услова за рад
школе
-набавка савремених наставних средстава и стручне
литературе за наставнике и ученике
-материјално-финансијско пословање школе
Послови у вези са радним односом и спровођењем закона:
-запошљавање радника, распоређивање запослених,
-доношење решења о радном времену и одморима радника,
именовање комисија итд.
Организационо-управни послови:
-руковођење седницама Наставничког већа и Педагошког
колегијума
-организација тимског рада у школи
-обезбеђивање комуникације мећу запосленима засноване на
међусобној сарадњи и поштовању
-координација рада органа управљања, стручних органа и
других служби -усмеравање и усклађивање рада стручних
органа
-подела одељења и предмета на наставнике, задужења
наставника и стручних сарадника у 40-часовној радној
недељи
-праћење избора руководиоца стручних већа, одељенских
већа, ученичких организација, секција и комисија
-организација припреме за почетак школске године
-организација уписа ученика у први разред
-организација такмичења ученика
-организација квалификационих испита за ученике осмог
разреда
-организација припремне наставе, поправних испита и
разредних испита
-организација екскурзије
-организација прославе Дана школе, Дана Светог Саве,
матурске вечери
-обезбеђивање редовне презентације школе кроз ажутрирање
сајта и израду школског листа
-обезбеђивање учешћа наставника и ученика на
манифестацијама и трибинама
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Време
реалиације
VIII,IX

Реализатор
сарадници
директор,
педагог,
наставници

IX-VIII

директор,
шеф
рачуноводства

IX-VIII

директор,
секретар

IX-VIII
директор,
педагог,
наставници
IX-VIII

VIII

IX

IV
VI

X,V

IX-VI

Педагошко-инструктивни и саветодавни рад:
-педагошко-инструктивни рад и надзор
-предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада
наставника и стручних сарадника
-педагошко инструктивни рад са наставницима у вези са
тематском наставом
-праћење стручног усавршавања запослених
-предузимање мера за извршење налога просветног
инспектора, просветног надзорника и санитарних инспектора
-старање да се настава несметано одвија по усвојеном
распореду часова и да се реализују сви планирани облици
васпитно-образовног рада
-старање о осигурању квалитета и унапређивању образовноваспитног рада
-старање о реализацији Годишњег програма рада, Школског
програма и Развојног плана школе
-праћење примене васпитно-дисциплинских мера код
ученика

IX-VIII

директор,
педагог,
наставници

IX-VIII

IX-VI
IX-VI

IX-VI

IX-VI
IX-VI

IX-VI
Аналитички рад:
-aнализирање реализације плана и програма свих облика
образовно-васпитног рада
-преглед годишњих планова и програма рада наставника,
стручних сарадника и административно-финансијских
радника
-преглед планова и програма рада одељенских већа, стручних
већа, стручних актива, ученичких организација и слободних
активности
-преглед дневника рада и матичне књиге
-пружање помоћи у изради анализа, информација и извештаја
о оствареним резултатима у настави и ваннаставним
активностима (на квалификационим периодима и
полугодиштима)
-анализа посећених часова редовне, допунске и додатне
наставе
-израда Извештаја о раду школе
-израда Извештаја о раду директора школе
-разматрање Извештаја о самовредновању
-разматрање Извештаја о стручном усавршавању
-разматрање Развојног плана школе
-анализа резултата такмичења ученика у знању и
стваралашту и награђивање ученика и наставника
-учешће у анализи успеха и дисциплине ученика

25

X,XII,IV,VI
IX
IX
VI,IX
X,XII,IV,VI

X,III,IV
XII,VI
VIII
VIII
VI
VI

директор,
педагог,
наставн.

Сарадња са друштвеном средином и родитељима:
-сарадња са родитељима у вези са остваривањем задатака из
Развојног плана школе
IX-VIII
-сарадња са родитељима у вези са проблемима понашања
ученика
-стална сарадња са Центром за социјални рад Сопот, Домом
здравља Сопот и МУП-ом
-поступање по упозорењу Министарства просвете у
отклањању повреде закона које су у вези са ученицима
-сарадња са месним заједницама
-сарадња са основним и средњим школама
-сарадња са СО Сопот итд.
Остали послови:
-информисање свих заинтересованих за унапређење живота и
рада школе
-старање о благовременом информисању запослених,
стручних и управног органа
-учешће у раду актива директора
IX–VIII
-предузимање превентивних мера из противпожарне заштите.
-праћење остваривања хигијенско-техничких услова рада
школе.
-учешће на семинарима. и саветовањима
-проучавање закона и прописа
-организиција годишњег пописа инвентара

директор,
педагог,
наставници
родитељи.

директор,
педагог,
секретар.

Директор школе Ксенија Илић

План рада помоћника директора школе
1. Програмирање рада школе
Рад на предлогу Програма рада школе (консултације са свим носиоцима послова у
наставном процесу, директором и педагогом). Одређивање носиоца послова у непосредном
раду са ученицима и постављање рокова за реализацијуе садржаја
Помоћ у обезбеђивању најрационалнијих решења, педагошко и стручно оправданих за
извођење обавезне наставе и ваннаставних активности. Ова помоћ се односи на област
реализације рада, посебно током целе године ваннаставних активности.
Помоћ у програмирању стручног усавршавања наставника кроз рад стручних актива
Рад на месечном плану рада помоћника директора
Рад на програмирању и планирању ескурзија и излета
2. Рад на организацији рада школе
Постављање организације рада у обавезној настави, ваннаставним активностима,
допунске, додатне наставе кроз израду распореда часова
Свакодневно решавање послова око стручних замена наставника који изостају са посла из
различитих разлога
Учешће у раду стручних актива,одељенских већа и подстицање на квалитетнију активност
Рад на организовању излета, ескурзија, кросева ученика, спортских и културних
активности у складу са школским календаром
Организација школских и општинских такмичења када је школа домаћин
Организација одласка ученика на окружна и друга такмичења
Рад на реализацији програма здраственог просвећивања ученика и родитеља
Организација припремне наставе и полагање поправних испита
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3. Наставно – саветодавни рад
Израда концепта наставно-саветодавног рада за школску 2022/2023. годину
Праћење рада наставника на савлађивању програма у ток.год. 1.и 2. разреду
Посета часовима:
а) Посета часовима разредне и предметне наставе у Поповићу ( 4 часа)
б) Посета часова редовне наставе (разредне и предметне ) Малом Пожаревцу (8 часова)
в) Посета часовима допунске наставе, одељенске заједнице, слободних активности (4
часа)
Вођење свакодневних консултација са наставницима у циљу примене елемената
програмирања, планирања и припремања наставника за рад
Посета часова ваннаставних активности у циљу реализације припрема на такмичењима и
свечаностима
Преглед и анализа квалитета рада наставника на припремању и планирању градива
4. Аналитичко-извештајни рад
Припремање информација, извештаја и анализа успеха ученика
Информација о реализацији годишњег програма рада
Израда анализе успеха ученика 1. године средњих школа (компаративна)
Анализа о реализацији програма и планова рада наставника
Рад на изради извештаја за школску 2022/2023. годину
5. Рад на педагошкој документацији
Праћење остваривања упуства о вођењу педагошке документације
Контролисати ажурност о исправности вођења документације
6. Сарадња са установама и предузећима
- Сарадња са основним школама ће се остваривати у следећем:
а) Усаглашавање јесењег и пролећног кроса
б) Реализација школских и општинских такмичења
в) Рад стручних актива (општинских)
г) Извођење ђачких ескурзија
- Сарадња са Домом здравља:
а) Систематски и други прегледи ученика
б) Програм здравственог васпитања деце
- Сарадња са средњим школама на подручју општине: а)праћење успеха ученика из наше
школе
- Сарадња са Одељењем Министарства просвете
- Сарадња са производним предузећима у локалној средини у складу са плановима
наставника разредне наставе
7. Сарадња са родитељима
Реализација сарадње на плану здравственог васпитања ученика и родитеља
Реализација сарадње на плану интензивног васпитног рада са ученицима (школа – ученик
– родитељ)
Свакодневна индивидуална сарадња са родитељима
8. Стручно усавршавање:
Седмично, један дан ће бити одређен за праћење методичке, дидактичке, педагошке и
стручне литературе. По потреби актвности ће бити похађање семинара Министарства просвете
и других облика стручног усавршавања.
Помоћник директора Јелена Стевановић

27

ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

-Усвајање Извештаја о раду школе
-Усвајање Извештаја о раду директора
-Доношење Годишњег Плана рада школе
-Доношење Плана стручног усавршавања
-План екскурзија
-Успех и дисциплина ученика на тромесечју
- Анализа прилагођавања ученика 1. и 5. разреда
-Реализација наставних планова и програма
- Стручно усавршавање (извештај)
-План обележавања славе Свети Сава
-Стручно усавршавање (извештај)
-Успех и дисциплина ученика на полугодишту
-Реализација наставних планова и програма
-Акционог плана и Плана самовредновања
-Екскурзије, припрема и организација
-Успех и дисциплине ученика на тромесечју
-Реализација наставних планова и програма
-Професионална оријентација - праћење
-Програм обележавања Дана школе
-Избор уџбеника за наредну школску годину
-Учешће ученика на такмичењима
-Успех и дисциплина ученика осмог разреда
-Реализација наставних планова и програма

Време

Реализатор

IX

директор,
педагог

X

директор,
педагог,
наставници

XII

директор
педагог

II

директор,
координатор
Тима
наставници

IV

VI

-Успех и дисц. ученика од I до VII разреда
-Реализација наставних планова и програма и
Акционог плана и Плана самовредновања
-Доношење одлуке о похвалама ученика
-Комисија за поправне и разредне испите
VI
-Извештај о завршном испиту
-Извештај о реализацији екскурзија
-Извештаји о реализацији свих планираних
активности директора, наставника и стручних
сарадника
-Резултати разредних и поправних испита
-Извештаја о раду Наставничког већа
-Задужења наставника у оквиру 40-часовне радне
недеље
VIII
-Организација наставе изборних предмета
-Усвајање Плана рада Наставничког већа за
наредну школску годину

директор,
педагог
наставници
директор,
педагог,
наставници

директор,
педагог,
наставници

директор,
наставници

Праћење

- Увид у записнике са састанака Наставничког већа, просветни саветници, просветни инспектори

Програмски садржаји

Директор школе Ксенија Илић
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Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Време

Реализатор

Праћење

Планирање
и
остваривање
програма
образовања и васпитања
Старање о остваривању Развојног плана
Сарадња
са
локалном
самоуправом,
организацијама
Организовање и вршење педагошкоинструктивног праћења образовно-васпитног
IX-VI
рада наставника
Планирање
и
стручно
усавршавање
наставника и стручних сарадника
Доношење индивидуално образовног плана
на предлог стручног тима
Самовредновање, остваривање стандарда
постигнуће и унапређење образовноваспитног рада

Директор,
наставници
директор
Директор,
наставници

Увид у записнике од стране школских
надзорника и просветних инспектора

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Програмски садржаји

Директор, педагог
Директор, педагог
Директор,
наставници

Директор школе Ксенија Илић
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Време

Верификовање мандата новим члановима
Усвајање Плана рада Савета родитеља
Извештај о раду школе и постигнутим резултатима
Упознавање са Годишњим програмом рада школе
Давање сагласности на програм екскурзија,излета и
излета у организацији наставника а планираних
Годишњим планом рада школе
Давање сагласности на избор културно-уметничких
садржаја
Осигурање ученика

пред. Савета
и чланови
родитељи
директор
директор
IX

X
Однос према школској имовини

Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог
полугодишта
Разматрање извештаја о екскурзијама
Извештавање о такмичењима ученика
Организација матурске вечери за ученике осмог разреда
Избор фотографа за фотографисање ученика осмог
разреда на матурској вечери и осталих ученика на крају
школске године и за календаре
Избор три родитеља из Савета родитеља за праћење
полагање завршног испита ученика осмог разреда
Анализа рада Савета родитеља, израда Извештаја о раду
Извештај о успеху и дисциплини ученика
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родитељи
родитељи

Извештај о успеху и дисциплини ученика;

Укључивање родитеља у програм професионалне
оријентације и посебних васпитно-образовних програма

Реализатор

XI
XII
II
III

IV
V

VI

одељењске
старешине
директор,
педагог,
родитељи
директор,
родитељи
педагог
родитељи
Директор
родитељи,
вође пута
Педагог
Директор
Родитељи
директор
родитељи
Родитељи
директор,
педагог

Школски одбор, директор, увид у документацију, присуство састанцима

Програмски садржаји

Праћење

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ
Реализатор

Персонални послови (конкурси, уговори о раду, IX-VIII
решења из радних односа, пријаве, одјаве)
Припремање седница органа управљања вођење и IX-VIII
сређивање записника
Евидентирање досељених и одсељених ученика IX-VIII
(преводнице)
Утврђивање постојећих залиха енергената и
требовање истих за предстојећу грејну сезону
X
Евидентирање ученика путника и активност на X
издавању повластица за путовање
Подношење
редовног
Годишњег
извештаја
статистици (обрасци ШО—Р/К и ШО- Р/П
Активности око израде Елемената за утврђивање
броја извршилаца и висине зарада за школску
2019/2020. одину
Организовање рада помоћно-техничке службе
Набавка опреме, канцеларијског материјала и
средстава за хигијену
Активности око реализације јавних набавки мале
вредности
Праћење законских прописа и давање стручног
мишљења у примени закона и општих аката
Израда општих аката

X

Рад са странкама по ЗУП-у (дупликати, уверења)

IX-VIII

X

IX-VIII
IX-VIII
IX-VIII
IX-VIII
IX-VIII

Израда стат. извештаја, елабората, споразума, IX-VIII
уговора, упитника
Сарадња са службама, фондовима, заступање пред IX-VIII
судовима

Секретар
Директор
Секретар
директор,пр.
Шк.одбора
Секретар
адм.радник
Секретар
директор
пом.особље
Секретар
одељ.
Старешине
Секретар
адм. радник
Секретар
шеф рачунов.
Директор
Секретар
секретар
рачун.директ
секретар
рачун.директ
секретар
директор
секретар
директор
секретар
адм.радник
секретар
адм.радник
Секретар

Праћење

Директор, инспекцијски органи

Време

Програмски садржаји

Секретар Драгана Марковић
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5. Стручни сарадници
ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА
ЦИЉ рада педагога:
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог
доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са
циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система
образовања васпитања, као и посебним законима.
ЗАДАЦИ рада педагога:
Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовноваспитног рада,
Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног
рада,
Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних
компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање
и образовање деце и ученика,
Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,
Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним
организацијама од значаја за успешан рад установе,
Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и
праксе.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА
Ред.
Бр.
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II
1.
2.
3.
4.

Програмски садржаји

Време реализације

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
Учешће у изради годишњег плана рада школе
и његових појединих делова
Припрема годишњег и месечних планова рада педагога
Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за ученике
Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са
другим институцијама
Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и
других облика образовно-васпитног рада
Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и
ваншколских активности
Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног
рада и рада одељењског старешине, (обавезних) слободних активности,
Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава
Планирање и програмирање рада Ученичког парламента
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Систематско праћење и вредновање васпитно – образовног, односно
наставног процеса развоја и напредовања ученика
Праћење реализације васпитно-образовног рада
Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и
ефикасности нових организационих облика рада
Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и
самовредновање различитих области и активности рада установе

5.
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VI, VIII,IX
VIII,IX
VIII,IX
Током године
VIII, IX
IX
IX
VIII, IX
VI,VIII
VIII, IX
Током године

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
III
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и
индивидуалног образовног плана
Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма
увођења у посао наставника
Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-образовне праксе
које реализује установа, научноистраживачка институција или стручно
друштво у циљу унапређивања васпитно-образовног рада
Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању
програма васпитно–образовног рада (програма одређених тимова, рада
стручних сарадника, праћење рада стручних актива, тимова)
Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних
стандарда, исхода, постигнућа ученика, ...
Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим
периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање,
Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима,
завршном и пријемном испиту за упис у средње школе
Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним
карактеристикама ученика,
Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за
побољшање школског успеха,
Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Пружање помоћи наставницимана конкретизовању и
операционализовању циљева и задатака васпитно – образовног рада, као
и у конкретизовању исхода учења
Пружање стручне помоћи наставницима наунапређивању квалитета
васпитно – образовног рада, односно наставе увођењем иновација
Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања и умења
Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и
израду плана професионалног развоја и напредовања у струци
Анализирање реализације часова редовне наставе и других облика
васпитно – образовног рада којима педагог присуствује и давање
предлога за њихово унапређење
Праћење начина вођења педагошке документације наставника
Пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих
метода, техника и инструмената оцењивања ученика,
Пружање подршке и помоћи наставницима за рад са ученицима из
осетљивих друштвених група и предлагање поступака који доприносе
њиховом развоју,
Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на
реализацију заједничких задатака координацијом активности стручних
већа, тимова и актива
Пружање помоћи наставницимау остваривању задатака професионалне
оријентације
Пружање помоћинаставницима у реализацији угледних часова и
примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива,
родитељским састанцима, ...
Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског и додатног
рада, плана рада одељењског старешине и секција
Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са
релевантним карактеристикама нових ученика, нарочито на преласку из
4. у 5. разред
Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих
садржаја часа одељењске заједнице,
Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са
породицомПружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао,
као и у припреми полагања испита за лиценцу
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VI, VIII,IX
Током године
XI, XII,IV,VI
Током године

Током године
Континуирано
VIII,IX
Током године

Континуирано
Током године

VIII,IX
VIII,IX,X
Током године

17.
IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

V
1.

2.
3.

4.

5.
6.
VI
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Пружање подршке и помоћи наставницима у корординисању активности
када се реализација наставног материјала одвија он лајн
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Тестирање детета уписаног у основну школу
V,VI,VIII
Праћење дечјег развоја и напредовања,
Континуирано
Саветодавни рад са новим ученицима
Током године
Стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и
пружање помоћи и подршке
Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента
Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у
учењу и понашању
Током године
Рад на професионалној оријентацији ученика
Континуирано
Анализирање и предлагање мера за унапређивање ваннаставних
VI,VIII,IX
активности
Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте
Током године
Пружање помоћи на осмишљавању садржаја за креативно и
конструктивно коришћење слободног времена
Континуирано
Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу
смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања
конфликата
Популарисање здравих стилова живота
Учествовање у изради педагошког профила ученика за о ученике којима Током године
је потребна додатна подршка, израда индивидуалног образовног плана
Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе
и помоћ у њиховој реализацији
Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врши повреду
правила понашања у школи или се не придржава одлука директора и
органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који
својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Организовање и учествовање на општим и групним родитељским
Током године
састанцима у вези сa организацијом и остваривањем васпитнообразовног, односно образовно-васпитног рада
Припрема и реализација родитељских састанака и трибина
Током године
Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе
(активности везане за Развојни план школе, активности везане за
остварење плана професионалне орјентације, ...)
Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са ученицима са
тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, професионалној
оријентацији, евентуалном преласку на он лајн наставу
Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног
времена ученика
Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података
о ученицима
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ
И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДН. УЧЕНИКА
Сарадња са директором на истраживању постојеће васпитно- образовне Током године
праксе и специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера
за унапређење
Сарадња са директором и библиотекаром у оквиру рада стручних тимова
и актива и редовна размена информација
Сарадња са директором на заједничком планирању активности,
VI,VIII,IX
анализирању и извештавању о раду школе
Сарадња са дирекотром на расподели одељењских старешинстава
VI
Сарадња са Тимом за професионални развој у планирању активности у
VIII, IX
циљу јачања наставничких и личних компетенција
Током године
Сарадња са директором по питању приговора и жалби ученика и
његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања

34

VII
1.

2.

3.
4.
VIII
1.

2.

3.
4.
5.
IX
1.
2.

3.
4.
5.

6.

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 образовно-васпитни рад
и јачање наставничких компетенција)
Учествовање у раду тимова (Тим за инклузивно образовање, Тим за
професионалну орјентацију, Тим за заштиту деце од насиља),
Током године
учествовање у раду стручних већа, стручних актива за развојно
планирање и развој школског програма и комисија на нивоу установе
које се образују ради остваривања одређеног задатка (комисија за
спровођење завршног испита).
Учествовање у раду Педагошког колегијума
Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим
институцијама значајним за остваривање циљева образовно-васпитног
рада и добробити ученика (Дом здравља-Сопот, Центар за социјални
рад-Сопот, Младеновац, Београд, Центар за културу Сопот, Муп-Сопот, Континуирано
Младеновац, Београд, основне и средње школе на територији Сопот и
Младеновац и шире, заводи за вредновање и унапређење образовноваспитног рада, ...)
Током године
Учествовање у раду стручних удружења, њихових органа, комисија,
одбора (Педагошко друштво Србије, Друштво психолога Србије,
Институт за педагошка истраживања, ...)
Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа
Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и
организацијама које се баве програмима за младе
Сарадња са националном службом за запошљавање
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и
годишњем нивоу
Континуирано
Припрема и вођење документације и записника о раду Тима за ПО и
Током године
Тима за инклузивно образовање, као и о индивидуалним образовним
плановима за свако дете
Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење
наставе и васпитних активности на нивоу школе
Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним
плановима рада педагога
Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи
Континуирано
личне податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога
Стручно усавршавање: праћењем стручне литературе , праћењем
информација од значаја за образовање и васпитање на интернету;
учествовањем у активностима струковног удружења (Педагошко
друштво Србије) и на Републичкој секцији педагога и психолога Србије,
похађањем акредитованих семинара, учешћем на конгресима,
конференцијама, трибинама, похађањем стручних скупова, разменом
искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима у
образовању, радом на пословима ЗУОВа као спољни сарадник, ...

Педагог Наташа Демић
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ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА
Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и
васпитања, као и библиотечко-информационих и културних активности, доприноси
унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања,
програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног
образовног процеса.
Циљеви рада школске библиотеке су:
- промоција читања и самосталности ученика у учењу,
- обезбеђивање различитих извора информација и приступа ка њима,
- развијање и неговање навике и уживања у читању и учењу код деце, као и навике
коришћења библиотеке током читавог живота,
- развијање информационе/медијске/информатичке писмености ученика и наставника
- овладавање вештинама налажења и критичког процењивања датих информација,
- оспособљавање ученика да користе информације у свим облицима и на свим медијима и
да овладају вештинама потребним за учење у току целог живота.
- остваривање сарадње и заједничког планирања активности наставника, школског
библиотекара и локалне заједнице,
- пружање услуга за унапређивање свих облика и подручја рада образовно-васпитног
процеса.
Задаци школског библиотекара су:
- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,
- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,
- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,
- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и
образовање током целог живота,
- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,
- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим
склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном
развоју,
- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће
литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима
који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним
институцијама,
- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и
расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и
креативности код ученика,
- обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености,
како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање
информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо -комуникационих технологија, припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним
потребама и посебним способностима,
- вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање,
каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови),
- коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима, - заштита и чување
библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.
Школски библиотекар планом и програмом рада и остваривањем циљева и задатака рада
школске библиотеке доприноси остварењу циљева и задатака рада школе.

Послови библиотекара по областима рада
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Области рада и програмски садржај

Време

I Планирање и програмирање образовно-васпитог рада
- Израда годишњег плана рада и месечних планова
- Планирање рада са ученицима у школској библиотеци и заједничким часовима са
наставницима
- Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике, наставнике и
стручне сараднике
II Праћење и вредновање образовно-васпитог рада
- Учешће у изради Годишњег плана рада школе, Акционог плана Развојног плана и Плана
самовредновања рада школе
- Праћење наставних планова и (кроз садрању са наставницима) усаглашавање наставних
садржаја више предмета ради лакшег организовања часова тематске наставе и школских
пројеката
- Одабирање и припремање литературе и друге грађе за обележавање важних дана у вези
са књигом, читањем и библиотеком
- Вођење библиотечког пословања: инвентарисање и сигнирање књига, уређивање
књижног фонда по УДК систему
- Учешће у реализацији и праћењу активности предвиђених Развојним планом школе и
Школским програмом
- Учешће у изради Летописа школе
- Праћење реализације активности у школи
- Праћење и вредновање реализације школских пројеката у којим учествује школски
библиотекар
- Упознавање са радом школских библиотекара у свету и коришћење нових сазнања и
достигнућа за побољшањењ сопственог рада и рада школе
III Радсанаставницима
- Организовање заједничких часова са наставницима
- Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире
- Договор о коришћењу ресурса библиотеке у процесу наставе у складу са Развојним
планом и Школским програмом
- Сарадња са наставницима на реализацији активности из пројекта Оштро Перце
- Припрема заједничких часова са наставницима поводом обележавања важних дана у вези
са књигом, читањем и библиотеком
- Информисање наставника о новонабављеним књигама
- Израда приказа појединих књига и часописа и других садржаја, у штампаном и
електронском облику, важних за образовно-васпитни рад и професионални развој
- Подстицање наставника на коришћење стручне литературе и различитих извора
информација
- Припремање електронског наставног материјала за заједничке часове (тематске и
пројектне наставе)
IV Радсаученицима
- Упознавање ученика са радом библиотеке, издавање књига, рад у библиотеци
- Помоћ ученицима при избору књига и упућивање у читање књижевних дела
- Развијање читалачке културе ученика кроз пројекат Оштро Перце
- Развијање позитивног односа према читању и важности разумевања текста
- Упознавање ученика са научно популарном и стручном литературом
- Навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу
- Припремање ученика за самостално коришћење разних извора информација и помоћ
ученицима у припреми и обради задате теме из различитих предмета (употреба лексикона,
енциклопедија, речника...)
- Часови библиотекара у свим одељењима
- Часови у библиотеци у Малом Пожаревцу, културне активности поводом обележавање
важних дана - навикавање ученика да долазе у школску и јавну библиотеку и да учествују
у културним активностима

Током године
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Септембар

Септембар
Током године

Током године

Током године
Септембар
Током године

Током године

Током године

Током године

- Обележавање важних дана у вези са књигом, језиком, читањем и библиотеком промовисање језичке писмености и упознавање ученика са другим врстама писмености
(заједнички часови са наставницима)
- Развијање информационе, медијске и информатичке писмености ученика – рад у
школској библиотеци и дигиталној учионици (заједнички часови са наставницима)
- Упознавање ученика са УДК распоредом грађе у библиотеци
- Упознавање ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског
цитирања
- Заједнички часови са наставницима српског језика и ликовне културе – подстицање
ученика на литерарно и ликовно стваралаштво на теме у вези са Дечијом недељом,
књигама и библиотеком и др.
V Рад са родитељима, односно старатељима
- Сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика, родитељи
учествују у активностима поводом обележавања дана у вези са читањем, књигама и
библиотекама
VI Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем
ученика
- Сарадња са стручним већима наставника, педагогом и директором школе у вези с
набавком и коришћењем књижне грађе,
- Планирање заједничких часова са наставницима у оквиру тематске и пројектне наставе
- Учешће у припремању прилога и изради интернет презентације школе и летописа
- Припремање прилога за школски лист и израда школског листа
- Припремање и организовање активности поводом обележавања важних дана у вези са
књигама, читањем и библиотекама
- Сарадња са педагогом у организовању радионица у оквиру пројекта Професионална
оријентација
- Присуство стручним већима и Наставничком већу и информисање наставника о набавци
нове стручне литературе и постојању електронских извора информација важних за рад
наставника/школе
VII Рад у стручним органима и тимовима
- Рад у Тиму за израду часописа, сајта школе и летописа
- Присуство одељенским и стручним већима и Наставничком већу, сарадња са
наставницима на планирању и организовању стручног усавршавања на нивоу школе
VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
- Сарадња са Библиотеком града Београда ради обележавања важних дана у вези са
књигом, читањем и библиотеком
- Сарадња са Библиотеком града Београда по питању међубиблиотечке позајмице
- Упис ђака у Библиотеку града Београда, посета Библиотеци у Малом Пожаревцу
- Сарадња са основним и средњим школама у општини/граду – организовање скупа
библиотекара, наставника и ученика ради промоције рада школских библиотека поводом
обележавања Месеца школских библиотека и Месеца књига
- Рад у Друштву школских библиотекара Србије
- Организација и реализација пројекта Оштро Перце и стручних скупова Друштва
школских библиотекара Србије
IX Вођењедокументације, припремезарадистручноусавршавање
- Праћење и евиденција коришћења литературе ушколској библиотеци
- Припреме за рад (припреме за часове)
- Вођење документације
о радушколскебиблиотеке и школскогбиблиотекара –
анализаивредновањерадашколскебиблиотеке
- Стручноусавршавање – учешће у активностима Друштва школских библиотекара Србије
- Похађање стручних семинара и скупова
- Стручно усавршавање на нивоу школе, излагање на Наставничком већу

Током године

Током године

Током године

Током године

Током године

Новембар
Током године

Током године
Јун
Током године

Марина Луковић, библиотекар
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6. Стручни активи и већа
Стручни актив за развојно планирање
Чланови:
1. Ружица Будимкић, наставник
2. Љиљана Вићовац, наставник
3. Наташа Булатовић, наставник , координатор
4. Саша Живановић, наставник
5. Јелена Стевановић, наставник
6. Слободанка Ђорђевић, родитељ
7.
, ученик
План рада Стручног актива за развојно планирање
Септембар
- Израда Акционог плана за школску 2022/2023. годину
- Повезивање активности из Плана самовредновања и Акционог плана
- Упознавање Савета родитеља са Акционим планом школе
Октобар, новембар
- Праћење реализације активности из Акционог плана – часови тематске наставе и
обележавање важних дана
- Сарадња са родитељима - укључивање родитеља у реализацију активности из Акционог
плана
Децембар
- Праћење реализације активности Акционог плана у свим областима кроз преглед
документације наставника и стручних сарадника
- Састанак са Тимом за самовредновање, праћење реализације активности из Плана
самовредновања
Јануар, фебруар
- Извештавање наставника о оствареним активностима из Акционог плана на
Наставничком већу.
- Промоција рада школе кроз израду часописа и прилога за сајт школе
Март, април, мај
- Сарадња са родитељима - укључивање родитеља у реализацију активности из пројекта
Професионална оријентација
- Праћење реализације активности из Акционог плана
Јун
- Састанак са Тимом за самовредновање и Тимом за професионални развој
- Праћење реализације активности Акционог плана у свим областима кроз преглед
документације/извештаја наставника и стручних сарадника
- Израда Извештаја о реализацији Акционог плана за школску 2022/2023. годину
- Извештавање на Наставничком већу
Планира се држање шест састанака у току школске године (септембар, новембар,
децембар, фебруар, мај и јун). Сви састанци ће се одржавати заједно са члановима Тима за
самовредновање и Тима за професионални развој.
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Стручни актив за развој школског програма
Чланови:
1. Данка Стојановић, наставник;
2. Гордана Косанић, наставник , координатор;
3. Милица Лучић, наставник;
4. Марина Луковић, наставник;
5. Саша Живановић, наставник.

План рада Стручног актива за развој школског програма
Септембар:
- Израда Плана рада Тима за развој Школског програма за школску 2022/2023. годину
Октобар - новембар:
- Праћење реализације активности из Школског програма за школску 2022/2023. годину
- Сарадња са Стручним активом за развојно планирање
Децембар:
- Праћење реализације активности из Школског програма
- Сарадња са Стручним активом за развојно планирање
Јануар - фебруар:
- Праћење реализације активности из Школског програма
- Састанак са Тимом за развојно планирање
- Израда извештаја о реализацији активности предвиђених Школског програма за прво
полугодиште школске 2022/2023. године и упознавање директора са тим извештајем
Март
- Праћење реализације активности из Школског програма
- Сарадња са Стручним активом за развојно планирање
Април – мај
Праћење реализације активности из Школског програма
Састанак са Тимом за развојно планирање
Јун:
- Израда Извештаја о реализацији Школског програма за школску 2022/2023. годину
- Израда Плана рада Тима за развој Школског програма за школску 2023/2024. годину
Планира се држање шест састанака у току школске године (септембар, новембар,
децембар, фебруар, мај и јун).
Напомена: Сви састанци ће се одржавати заједно са члановима Тима за развојно
планирање.
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План рада Стручног већа наставника разредне наставе
Септембар
Осигурање ученика. Безбедносту ченика у школи
Договор о реализацији заједничких часова свих одељења једног разреда
Уједначавање критеријума оцењивања и припрема тестова знања
Новембар
Анализа успеха ученикана крају првог тромесечја
Реализација часова редовне, додатне и допунске наставе и слободних активности
Уједначавање критеријума оцењивања и припрема тестова знања
Децембар
Припрема програма за дан Светог Саве
Одабир радова за школски лист Чаролије
Јануар
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта
Реализација активности из Акционог плана
Реализација програма стручног усавршавања
Анализа резултата примене уједначених критеријума оцењивања и припреме тестова
знања
Фебруар
Анализа примене уџбеника и приручника
Организација школских такмичења и припрема за остала такмичења
Израда и коришћење наставних средстава на часовима
Презентација најуспешнијих активности
Април
Реализација Наставногплана и програма, анализа успеха и дисциплине ученика
Уређивање школског простора
Прослава Дана школе
Одабир радова за школски лист Чаролије
Јун
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта
Реализација часова редовне, додатне и допунске наставе и слободних активности
Реализација активности из Акционог плана
Презентација најуспешнијиха ктивности
Предлог рада Стручног већа за школску 2023/2024. годину
Август
Израда Акционог плана за наставнике разредне наставе, план држања угледних часова
Распоред часова редовне, додатне и допунске наставе и часова слободних активности
Распоред контолних и писмених задатака
Уједначавање критеријума оцењивања и припрема тестова знања
Договор о извођењу екскурзије и наставе у природи
Израда годишњих и месечних планова уз корелацију међу предметима и планирање
тематске наставе
Усвајање плана рада Стручног већа за школску 2023/2024. годину
Руководилац Стручногвећа Босиљка Ћорковић
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И СТРАНИХ ЈЕЗИКА

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

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Време
реализације

Програмски садржај
Израда Акционог плана за наставнике српског језика и
страних језика
План стручног усавршавања
Планирање писмених задатака, контролних и писмених
вежби
Организовање допунске и додатне наставе и слободних
активности, као и часова онлајн наставе
Планирање угледних часова, тематске и пројектне наставе
Начини праћења и вредновања онлајн активности
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
тромесечја
Реализација непосредног рада са ученицима у настави
Анализа успешности онлајн наставе и активности
Утисци о предзнању ученика петог разреда
Договор у вези са набавком и израдом наставних средстава
Уједначавање критеријума оцењивања
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта
Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе и
слободних активности, као и онлајн часова
Реализација активности из Акционог плана
Припреме за прославу ДанаСветог Саве
Организација школских такмичења из српског језика,
енглеског језика, француског језика и школске смотре
рецитатора
Избор уџбеника за следећу школску годину
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег
тромесечја
Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе и
слободних активности, као и онлајн часова и активности
Припреме за програм поводом Дана школе
Одабир радова за школски лист
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају наставне
године
Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе и
слободних активности, као и онлајн наставе
Реализација активности из Акционог плана
Припрема ученика осмог разреда за полагање
квалификационог испита
Израда Извештаја о раду Стручног већа
Организација припремне наставе за поправне испите;
Резултати поправних и разредних испита
Усвајање Плана рада Стручног већа за наредну школску
годину
Избор руководиоца Стручног већа за школску 2023/2024.
годину.

Носиоци
активности

IX

чланови
већа

X, XI

чланови
већа

XII, I

чланови
већа

IV,V

чланови
већа

VI

чланови
већа

VIII

чланови
већа

Начин
праћења

Директор, педагог, педагошка документација

Ред.
број
1.

Руководилац већа
Данка Стојановић
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА
Ред.
број
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Време
реализације

Програмски садржај
Израда акционих планова и планова професионалног
развоја наставника природних наука
Планирање писмених задатака, контролних и писмених
вежби
Организовање слободних активности, допунске и
додатне наставе.
Израда месечних планова са увођењем стандарда и
корелација међу предметима уз планирање тематске
наставе и угледног часа.
Рад са ученицима који имају тешкоће у савладавању
градива и редовне наставе
Уједначавање критеријума оцењивања
Израда плана рада припреме ученика осмог разреда за
полагање завршног испита. Усклађивање наставног рада
и оцењивања ученика са образовним стандардима за крај
обавезног образовања које је прописало Министарство
просвете и Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања
Укључивање наставника у акредитоване програме
стручног усавршавања у оквиру програма Министарства
просвете и избор акредитованих семинара. Укључивање
наставника у стручно усавршавање у оквиру школе.
Утисци о предзнању ученика петог разреда
Договор у вези са израдом и набавком наставних
средстава
Реализација непосредног рада са ученицима у настави
Реализација тематске наставе из математике и физике
Реализација угледног часа из физике
Реализација угледног часа из математике
Периодична анализа успеха и дисциплине ученика у
оквиру природне групе предмета и реализације
наставних планова на крају првог тромесечја
Унапређивање
информатичке
оспособљености
предметних наставника у оквиру стручног већа
Уједначавање критеријума оцењивања
Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе
и слободних активности. План за реализацију припремне
наставе
Реализација активности из акционог плана
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта
Припремање материјала за сајт школе
Учешће на стручним семинарима

23.
24.

Организација школских такмичења
Реализација активности везаних за израду школског
пројекта

25.
26.
27.

Осмишљавање садржаја екскурзија
Реализација активности из акционог плана
Рад са ученицима који имају тешкоће у савладавању
градива редовне наставе
Постављање материјала на сајт школе
Избор уџбеника за следећу школску годину

28.
29.
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Носиоци
активности

Начин
праћења

Директор,
педагог,
педагошка
документација
IX
Чланови
већа

X, XI

Чланови
већа

XII, I

Чланови
Већа

II

Чланови
Већа

III

Чланови
Већа

Директор,
педагог,
педагошка
документација

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.

Реализација часова редовне, допунске, додатне и
припремне наставе и слободних активности
Реализација угледног часа из математике
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег
тромесечја
Реализација општинских и осталих такмичења
Одабир радова за школски лист
Реализација активности из акционог плана
Анализа пробног завршног теста
Реализација часова редовне, допунске додатне наставе и
припремне наставе и слободних активности на крају
школске године
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске
године
Реализација активности из акционог плана
Припрема ученика осмог разреда за полагање матурског
испита
Израда извештаја о раду стручног већа
Организација припремне наставе за полагање поправних
испита
Резултати поправних и разредних испита
Избор руководиоца стручног већа за школску 2022/2023.г
Усвајање плана рада стручног већа за наредну школску
годину

IV, V

Чланови
Већа

VI

Чланови
Већа

VIII

Чланови
Већа

Руководилац Већа
Марија Јоксимовић
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ
Начин праћења реализације: педагошка документација, присуство директора и педагога
Време
реализације

Програмски садржај

Носиоци
активности

1. Разматрање и усвајање плана и програма рада стручног већа историје и септембар

Чланови

географије за школску 2022/2023. године
2. Планирање угледних часова из предмета историје и географије
3. Спровођење инцијалног тестирања ученика из предмета историје и географије.
4. Текућа питања
1.Допунска и додатна настава /
евиденција ученика
2.Анализа иницијалног теста
3. Анализа он лајн наставе
( у зависности од облика извођења наставе)
4.Текућа питања
1.Анализа успеха у првом тромесечју
2.Ефекти реализације допунске наставе
3.Уједначавање критеријума оцењивања
4.Текућа питања
1.Припрема за школско такмичење/ евиденција ученика
2. Анализа он лајн наставе ( у зависности од облика извођења наставе)
3.Текућа питања
1.Анализа и успех ученика на крају 1. полугодишта
2.Ефекти реализације допунске и додатне наставе
/детаљна анализа – редовност, ангажовање...
3.Израда распореда и плана припремне наставе за 8. Разред
4.Извештаји наставника о стручном усавршавању у 1. Полугодишту и
реализованим излетима и екскурзији.
5.Текућа питања

већа

октобар

Чланови
већа

новембар

Чланови
већа

децембар

Чланови
већа

фебруар

Чланови
већа

1.Резултати са општинских такмичења и припреме за градско такмичење
2.Припрема и реализација пробног завршног испита за ученика 8. разреда
3. Анализа он лајн наставе
( у зависности од облика извођења наставе)
4. Текућа питања

март

Чланови
већа

1.Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода
2.Анализа постигнућа ученика на пробном ЗИ
3.Текућа питања
1.Планирање припремне наставе за ученике 8. разреда/ распоред за јун/
2. Анализа он лајн наставе
( у зависности од облика извођења наставе)
3.Текућа питања
1.Анализа успеха на крају другог полугодишта школске 2022/2023. године
2.Завршна тестирања ученика и анализа резултата
3.Текућа питања
1.Анализа успеха после полагања поправних испита
2. План набавке наставних средстава, потрошног материјала и литературе
3. Реализација свих планираних програмских садржаја и стручног усавршавањау
установи и изван школе и појединачни планови и извештаји на образцима
4. Анализа он лајн наставе
( у зависности од облика извођења наставе)
5. Избор руководиоца стручног већа

април

Чланови
већа

мај

Чланови
већа

јун

Чланови
већа

август

Чланови
већа

Руководилац већа Радица Јаћимовић
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕШТИНА И УМЕТНОСТИ
Начин праћења реализације: педагошка документација, присуство директора и педагога
Редни Тематски садржај
број
1.
Израда годишњих и месечних планова уз корелацију међу
предметима и планирање тематске наставе
2.
Договор о увођењу и реализацији иновација у настави
3.
Организовање наставе слободних активности
4.
Планирање и организовање наставе школског спорта
5.
Договор у вези са набавком наставних средстава
6.
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
класификационог периода
7.
Реализација часова редовне наставе и слободних активности и
уједначавање критеријума оцењивања
8.
Организација угледног часа
9.
Учешће у културној и јавној делатности школе
Обележавање важних дана
10.
Учествовање на општинским спортским такмичењима и
ликовним конкурсима
11.
Организација тематске наставе
12.
Припрема програма за обележавање Дана Светог Саве (хор и
изложба ликовних радова)
13.
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта
14
Реализација часова редовне наставе и слободних активности
15.
Припремање прилога за школски лист
16.
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог
класификационог периода
17.
Реализација часова редовне наставе и слободних активности
18.
Организација активности за обележавање Ускрса
19.
Припремање програма за Дан школе
(спортска такмичења, хор и изложба ликовних радова)
20.
Припремање прилога за школски лист
21.
Организација угледног часа
22.
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог
полугодишта
23.
Реализација часова редовне наставе и слободних активности
24.
Припремање прилога за школски лист
25.
Стручно усавршавање
26.
Израда Извештаја о раду Стручног већа
27.
Предлози за набавку нових наставних средстава
28.
Усвајање Планан рада стручног већа за наредну школску
годину
29.
Избор руководиоца Стручног већа за 2023/2024.

Време

Носиоци
активности

IX

Чланови
већа

X
XI

Чланови
већа

Током
године

XII
I

Чланови
већа

II
III
IV
V

Чланови
већа

VI
VII

Чланови
већа

VIII

Чланови
већа

Руководилац Већа Милена Илић
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7. ТИМОВИ ШКОЛЕ
Тим за професионалну оријентацију
Чланови:
1. Наташа Демић, педагог, координатор;
2. Марина Ружић , наставник ;
3. Светлана Матко, наставник;
4. Мирослав Станковић , наставник;
5. Слободан Карановић, наставник.
Тим за професионални развој
Чланови:
1. Марина Ружић , наставник;
2. Марина Луковић , библиотекар,координатор;
3. Тања Ћирковић , наставник ;
4. Александра Милосављевић , наставник;
5. Слободан Карановић , наставник;
6. Нада Аранђеловић , наставник.
Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Чланови:
1. Наташа Демић, педагог;
2. Јелена Стевановић , наставник;
3. Марина Ружић , наставник;
4. Сања Петровић , наставник;
5. Синиша Босић, наставник, координатор;
6. Љиљана Вићовац , наставник;
7. Светлана Матко, наставник;
8. Саша Живановић , наставник
9. Слободанка Ђорђевић , представник родитеља;
10.
, представник ученичког парламента.
Задаци Тима за заштиту су да:
Припрема програм заштите;
Информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима тражења
подршке и помоћи од Тима за заштиту;
Информисање запослених о листи индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су
потенцијалне жртве трговине људима;
Учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију насиља,
злостављања и занемаривања;
Предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и
доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања;
Укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
Прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће предлоге
директору;
Сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација и служби ради свеобухватне
заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
Води и чува документацију;
Систематски прати и унапређује ниво безбедности, заштите и подршке ученицима.
Извештава стручна тела и органе управљања
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Време
реализације

Активности/теме

Начин
реализације

- Упознавање чланова Тима са Правилникомо изменама
и допунама Правилника о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље, злостављање и
Септембар занемаривање
- Предлози за израду Програма и Акционог плана
заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања и Програма превенције и интервенције
дискриминатор ногпонашања
- Израда Плана рада Тима
- Подела задужења члановима Тима
- Избор представника Ученичког парламента и Савета
родитеља за члана Тима
- Информисање родитеља на Савету родитеља и
родитељским састанцима о Правилнику о изменама и
допунама Правилника о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање, стању безбедности ушколи, мерама за
побољшање и превентивним активностима које су
планиране Програмом и Акционим планом за ову
Септембар школску годину
- Информисање Наставничког већа о листи индикатора
за прелиминарну идентификацију ученика који су
потенцијане жртве трговине људима
- Оснаживање наставника за примену индикатора за
препознавање феномена трговине људима.

Август,

Септембар
Октобар
Новембар

Разговор,
анализа,
израда

Тим за заштиту,
координатор
Тима,
секретар

Разговор,
анализа,
излагање

Координатор
Тима, одељењске
старешине,
педагог

- Информисање ученика о раду Тима за заштиту ученика Излагање,
од насиља у пружању подршке и помоћи ученицима
разговор
који трпенасиље или су сведоци насиља
седнице
- Упознавање ученика, родитеља и запослених са одељењских и Тим за заштиту,
процедурама за пријављивање и поступање у случају Наставничког одељењске
старешине
сумње или сазнања о облицима дискриминације, насиља,
већа
злостављања и занемаривања
час
- Ажурирање информативног паноа за наставнике,
одељењског
родитеље и ученике о активностима и могућности
старешине
тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту

Децембар, - Извештај о реализацији стручног усавршавања у Праћење,
фебруар превенцији дискриминације и насиља
евиденција

Јануар,
фебруар
Април
Мај

Носиоци
реализације

- Извештај о остваривању и ефектима Програма и
Акционог плана заштите ученика од насиља,
злостављања и
занемаривања
- Припремање чланка о превенцији насиља за школски
часопис у циљу бољег информисања наставника,
ученика и родитеља
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Тим за заштиту,
Марина Луковић

Прикупљање
података и
писање
извештаја

Чланови и
координатор
Тима

Писање
чланка,
интервју

чланови
новинарске
секције

Јун

- Извештај о остваривању и ефектима Програма и Прикупљање чланови Тима,
Акционог плана заштите ученика
података и координатор
писање
Тима,
извештаја
наставници,
стручни
сарадници

- Евалуација Програма заштите ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
Јул- август - анализа стања безбедности ученика у
школи и резултата самовредновања

Током
школске
године

Током
школске
године

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

- Сарадња одељењских старешина са Тимом у примени
Правилника о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање
(евиденција - први ниво насиља; кораци у
интервенцији, појачан васпитни рад, вођење
евиденције)
- Сарадња са Тимом за самовредновање, Тимом за
инклузију и Активом за школскиразвојни план

- Сарадња са стручњацима из других надлежних
институција и организација (Центар за социјални
рад, Здравствени центри, Муп, Школска управа,
Центар за заштиту трговине људима, ...)

- Поступци и процедуре у случајевима сумње или
потврде дешавања насиља
- Праћење и процењивање ефеката предузетих мера за
заштиту ученика

- Сарадња са Ученичким парламентом у реализацији
активности у циљу превенције насиља

Анализа,
разговор,
договор

Анализа,
разговор,
договор

Договор,
подаци
усклађивање
активности
Сарадња,
разговор,
договор
Процена
ризика и
доношење
одлука
Процена
ефеката и
доношење
одлука

Тим за
заштиту,
Наставничко
веће
Школски
одбор

Тим за заштиту,
одељењске
старешине
Чланови Тима за
заштиту,
координатори
поменутих
тимова
Координатор
Тима,
директор
Тим за заштиту,
одељењске
старешине
Тим за заштиту,
одељењске
старешине

Договор,
Педагог, чланови
организација
ученичког
парламента

- Постављање информација о активностима у
превенцији дискриминације и насиља на школском сајту Прикупљање и
обједињавање
података

Координатор
Тима

- Састанци Тима за заштиту ученика од насиља,
Прикупљање и Тим за заштиту
злостављања и занемаривања: процена ситуације у
обједињавање
школи, праћење и евалуација превентивних активности
података
- Вођење евиденције о учесталости дискриминације и
насиља
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Током
школске
године

- Вођење документације о раду Тима за заштиту
(записници са састанака, реализација Плана рада Тима).

Писање
записника,
извештаји

координатор
Тима

Током
школске
године

- Стручна предавања за ученике у организацији органа
МУП-а на теме:
1.Заједно против насиља, 3-8.р. (новембар)
2.Заштита деце од злоупотребе алкохола и опојних
дрога, 4-8.разреда (децембар)
3. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа,
сви ученици (октобар)
- Обележавање важних датума - међународног дана
борбе против насиља над децом 19.11, Дана толеранције
16.11.

Предавање,
разговор

Тим за заштиту,
МУП,
Ученици,
наставници
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Тим за инклузивно образовање
Чланови:
1. Наташа Демић, педагог, координатор;
2. Ксенија Илић, директор;
3. Данка Стојановић, наставник;
4. Бранка Миладиновић, наставник;
5. Радица Јаћимовић, наставник ;
6. Светлана Матко, наставник.
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Активности
Анализа актуелне школске ситуације: на
почетку и крају школске године о
броју ученика којима је потребна додатна
подршка и врста додатне подршке
Идентификовање ученика који су под ризиком
од раног напуштања образовања и доношење
мера превенције и подршке за те ученике

Носиоци

Начин
праћења

Време

СТИО,
ИОП тим

евиденција

Септембар,
октобар
Јун

СТИО,
ИОП тим

евиденција

Септембар,
октобар
Јун

Сагледавање потреба за израдом и применом
ИОП а у свим разредима

ИОП тим,
одељенска
већа,
одељенске
старешине

Опсервација
ученика,
Процене
наставника

Током
школске
године

Израда педагошког профила ученика за које је
потребна додатна подршка

ИОП тим,
наставници,
педагог

Планови
Евиденција

Током
школске
године

Израда ИОП-а

Усвајање и верификовање ИОП-а
Имплементација ИОП-а
Вођење евиденције
Вредновање реализације ИОП-а
Информисање стручних органа школе

ИОП тим
Педагошки
колегијум,
СТИО
ИОП тим,
наставници,
педагог
ИОП тим,
наставници,
педагог,
одељенска в.

Пружање додатне подршке ученицима

ИОП тим,
наставници

Праћење напредовања ученика

ИОП тим,
наставници,
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Евиденција
Извештаји
Педагошки
профил
Евиденција
Извештаји
Извештаји
Евиденције
Планови
Евиденције
Извештаји
Педагошке
свеске
Планови
Евиденције

Током године
Током године
Током
школске
године
На крају
класификацио
ног периода
Током године

Током године

Током године

Активности

Носиоци
педагог

Сарадња са наставницима при конципирању
ИОП-а, праћење реализације, евалуације
Предлог тема и организација различитих
облика стручног усавршавања запослених и
родитеља

Сарадња са интерресорном комисијом

Израда плана и програма рада тима за школску
2023/2024..годину

ИОП тим,
наставници,
педагог
ИОП тим,
Педагошки
колегијум
СТИО
ИОП тим,
наставници,
педагог
СТИО
ИОП тим
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Начин
праћења
Извештаји
Педагошке
свеске
Евиденције
Извештаји
Педагошке
свеске
Записници
са састанака
СУ
Планови
Евиденције
Извештаји
Педагошке
свеске
План

Време

Током године

Током године

Током године

Јун 2023.

Тим за oбезбеђивање квалитета и развој установе
Чланови:
Ксенија Илић, директор;
Јелена Стевановић, помоћник директора, наставник енглеског језика – координатор тима;
Наташа Демић, педагог, координатор тима за ПО и СТИО;
Гордана Косанић, учитељ, координатор тима за развој школског програма;
Љиљана Вићовац, учитељ, координатор школског тима за самовредновање;
Марина Ружић, наставник енглеског језика, координатор за електр. Дневник;
Марина Луковић, библиотекар, координатор тима за професионални развој;
Наташа Булатовић,наставник енглеског језика,представник Тима за развојно планирање;
Синиша Босић , наставник , координатор Тима за насиље
, представник Ученичког парламента;
Слобосанка Ђорђевић, родитељ;
Марко Пешовић, представник локалне заједнице.

Програм рада тима за oбезбеђивање квалитета и развој установе
Циљ: обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада школе.
Задаци:
- Доношење плана и програма рада
- Организовање активности на основу програма
- Анализа актуелне школске ситуације и планирање мера за повећање квалитета
образовно-васпитног рада
- Праћење и вредновање остваривања школског програма
- Праћење и вредновање области и циљева из Развојног плана
- Праћење и вредновање показатеља из области квалитета Плана самовредновања
- Развијање методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада школе
- Праћење реализације стручног усавршавања наставника и стручних сарадника
- Праћење развоја компетенција наставника и дефинисање потреба школе за
усавршавањем (које области, које компетенције, ....)
- Праћење напредовања ученика
- Стварање безбедне средине за развој ученика и свих запослених у школи
- Сарадња са родитељима и локалном и широм заједницом
- Праћење свих активности које школа предузима у циљу унапређивања рада и
предлагање нових активности
Активност

Носиоци

Израда плана и програма рада тима за школску
2022/2023. годину
Избор руководиоца тима
Упознавање НВ, ШО, Савета родитеља и
Ђачког парламента са циљем, задацима и
програмом рада за текућу школску годину

Тим за ОКРУ

Начин праћења

Евиденција,
план
рада
Тим за ОКРУ
Записник
Руководилац тима за Записник са НВ,
ОКРУ
ШО,
Савета родитеља и
Ђачког парламента
Анализа актуелне школске ситуације: на Тим за ОКРУ
Извештаји,
почетку и на крају школске године:
представници актива записник
- Школски програм за наредни период
и
тимова
за:
- резултати самовредновања
самовредновање,
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Време
IX
IX
IX

IX, VI

- оствареност Развојног плана
- анализа постигнућа ученика (успех,
такмичења, завршни испит, напредовање деце
која раде по ИОПу, ...)
- стручно усавршавање наставника
- безбедност и насиље у школи

развојно планирање,
школски
програм,
професионалну
оријентацију,
заштиту од насиља,
инклузију
и
професионални
развој,
директор,
педагог
Унапређивање програма - планирање наставе у
Тим за ОКРУ
Планови,
односу на исходе, праћење и вредновање
извештаји, записник
стандарда и исхода
Методологија самовредновања: шта се користи Тим за ОКРУ
Евиденције,
шта се може унапредити
(представник Тима за извештаји,
самовредновање)
Записник
Праћење напредовања ученика
Тим за ОКРУ
Евиденција
педагога,
ИОП
документација,
записник са НВ и
записник тима
Истраживање на нивоу школе:
Тим за ОКРУ
Упитник,
анкета,
квантитативно- припрема и дистрибуирање упитника за
квалитативна
наставнике, родитеље и ученике
анализа, извештај,
- анализа подтака, подношење извештаја
записници
- упознавање свих актера са резултатима

Током
године
Током
године
Класиф
икацио
ни
период
и
Т
оком
године

истраживања
Информисање јавности путем школског сајта и
часописа:
- постављање значајних докумената и
активности
- редовно ажурирање сајта
- организовање школских акција: Ученички
парламент (нпр. Дечија права, толеранција..),
Дечија недеља, ....
- организовање тематских родитељских
састанака
Јачање сарадње са родитељима и локалном и
широм заједницом
- унапредити сарадњу са другим ОШ у ближем
и даљем окружењу
- унапредити сарадњу са другим значајним
институцијама (Општина Сопот, библиотека,
МУП, Дом здравља, .....)
Јачање
професионалних
компетенција
наставника путем: предавања, саветодавног
упућивања
на
стручну
литературу,
организовањем семинара
Анализа рада тима и реализације програма,
вредновање резултата рада

Тим за ОКРУ,
Наставник
информатике,
наставници, учитељи,
УП

Сајт, часопис,
фотографије,
извештаји,
записници

Током
године

Тим за ОКРУ,
Савет родитеља

Извештаји,
евиденције,
записници

Током
године

Тим за ОКРУ,
Тим за
професионални
развој
Тим за ОКРУ

Извештаји,
евиденције,
записници

Током
године

Предлог за израду програма за наредну Тим за ОКРУ
школску годину
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Извештаји,
VI
евиденције,
записници
Програм рада за VIII
2022/2023. годину

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Чланови:
- Светлана Матко, наставник француског језика
- Саша Живановић, наставник ТИТ
- Слободан Карановић, наставник историје
- Мирослав Станковић, наставник физичког васпитања
- Слађана Миловановић, учитељ и координатор тима
Међупредметне компетенције се развијају кроз све наставне предмете, при чему сваки
предмет даје свој допринос, чак и онда када директна повезаност није видљива на први поглед.
План рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Циљ: Оснаживање наставника за креирање наставе и учења оријентисане на развијање
међупредметних компетенција ученика.
Исходи: Наставници повезују исходе и садржаје програма наставе и учења са развијањем
међупредметних компетенција, препознају своју улогу у развијању међупредметних
компетенција ученика, идентификују и планирају одговарајуће активности које доприносе
развијању међупредметних компетенција код ученика, ученици развијају међупредметне
компетенције.
Активност

Начин реализације

Носиоци
активности

Формирање тима и подела Одабир наставника који ће Чланови
задатака
чинити тим
Педагошког
колегијума

Време реализације
Септембар 2022.

Планирање рада

Дефинисање активности које Тим, педагог и Септембар 2022.
ће се реализовати у овој директор школе
школској години

Реализација активности за
развијање
међупредметних
компетенција ученика
Промоција активности за
развијање
међупредметних
компетенција ученика

Наставници креирају и изводе
часове на којима се развијају
међупредметне компетенције
ученика
Одабир припрема за развој
међупредметних
компетенција и објављивање
на сајту школе

Промоција
предузетништва

Организовање
радионица
и
изложби

Наставници,
ученици

Током целе
школске године

Наставници,
педагог

Током целе
школске године

предавања, наставници,
продајних ученици

Током целе
школске године

Праћење и вредновање Хоризонтално
учење
– Наставници,
резултата активности
Присуствовање
колега педагог, директор
часовима,
анализа
и
дискусија
Праћење и вредновање Евалуација активности
Тим
рада Тима
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Током целе
школске године
Јун 2023.

Тим за сарадњу и умрежавање са другим установама
Чланови:
1. Славојка Берић
2. Нада Аранђеловић
3. Милена Илић
4. Радица Јаћимовић - координатор
5. Ксенија Илић - директор школе
Циљ и рад Тима је унапређење квалитета рада школе у свим областима и сегментима рада,
унапређење рада кроз сарадњу и умрежавање са другим школама и и установама.
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САРАДЊУ И УМРЕЖАВАЊЕ СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА

Планиране
активности

Носиоци
активности

Формирање Тима за
сарадњу и умрежавање
са другим школама и
установама
Израда плана и
програма сарадње са
другим школама и
установама
Координација и
унапређење сарадње
са установама са
којима је
успостављена сарадња
Унапређење сарадње
са ОШ „Јелица
Миловановић“ у
подршци ученицима
који раде по ИОП-у
Израда плана сарадње
са занатским
установама у сврху
проширења програма
професионалне
оријентације (у оквиру
народне традиције)
Извештавање
Наставночког већа,
родитеља и локалне
заједнице о
спроведеним
активностима

Наставничко
веће

Време
реализације
Август 2022.

Показатељ
остварености/ очекивани
резултати
Формиран Тим за
сарадњу и умрежавање

Тим за сарадњу и
умрежавање

Август текуће школске Постојање плана и
године
програма;
Побољшана сарадња

Тим за сарадњу и
умрежавање

Током школске године

Бољи проток
информација;
Наставак сарадње
подршка ученицима

Тим за сарадњу и
умрежавање

Током школске године

Тим за сарадњу и
умрежавање

Август 2022.

Повећан ниво
Подршке ученицима;
Ученици остварују
предвиђене образовне
циљеве
Ученици су стекли јасну
представу о великом
броју професија и
повећали број
могућности за избор
средње школе

Тим за сарадњу и
умрежавање

Током школске године

56

Побољшање
информисаност и
родитеља у рад школе и
спроведене активности

Тим за самовредновање
Чланови:
1. Слађана Миловановић, наставник, орган управљања;
2. Љиљана Вићовац, наставник, координатор;
3. Тања Ћирковић, наставник;
4. Јелена Стевановић наставник;
5. Слободан Карановић, наставник;
6. Марина Луковић, наставник ;
7. Марија Јоксимовић, наставник ;
6. Слободанка Ђорђевић, представник Савета родитеља;
7.
, представник ученичког парламента.
План рада Тима за самовредновање
Август
Формирање Тима за самовредновање
Септембар
Израда Плана самовредновања, повезивање активности из Плана самовредновања и
Акционог плана
Усвајање Плана рада, подела задужења члановима Тима у вези са кључним областима
вредновања
Упознавање Наставничког већа са активностима из Плана самовредновања
Октобар/новембар
Праћење реализације активности из Плана самовредновања
Децембар/јануар/фебруар
Праћење реализације активности из Плана самовредновања
Састанак са Стручним активом за развојно планирање, праћење реализације активности
из Акционог плана и Плана самовредновања
Активности из кључне области Настава и учење и Етос – договор о састављању и
спровођењу анкете за ученике, наставнике и родитеље
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта школске 2022/2023.
године као део активности предвиђених областима Етос и Образовна постигнућа ученика.
Анкетирање, анализа резултата и сачињавање извештаја
Упознавање Наставничког већа о резултатима реализованих активности
Март/април
Праћење реализације активности из Плана самовредновања
Мај /јун
Састанак са Стручним активом за развојно планирање, праћење реализације активности
из Акционог плана и Плана самовредновања Активност из области Образовна постигнућа
ученика: анализа завршног испита и подношење извештаја
Активност из области Образовна постигнућа ученика – анализа успеха и дисциплине
ученика на крају школске 2022/2023. године
Евалуација рада Тима и степена реализације планираних активности и израда извештаја
Упoзнавање Наставничког већа са Извештајем о самовредновању
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8. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
План рада Ученичког парламента
Септембар:
-Избор нових чланова, избор председника
-Избор представника ученика за Школски одбор, Стручни актив за развојно планирање и
Тим за самовредновање
-Упознавање ученика са Годишњим планом школе
-Упознавање са Планом радионица за професионалну оријентацију за седми и осми разред
Октобар:
-Упознавање ученика са Развојним/Акционим планом школе и Школским програмом и
укључивање у реализацију појединих активности
-Обележавање Дечије недеље
-Активности за обележавање Дана толеранције
Новембар, децембар:
-Разматрање односа и сарадње ученика и наставника, атмосфера у школи
-Прослава Нове године, израда честитки, изложба радова
Фебруар, март:
-Анализа успеха и владања у првом полугодишту – предлагање мера за побољшање
-Презентација постигнућа ученика у школском листу и на сајту школе
-Вршњачко учење
-Избор уџбеника за наредну школску годину
Април, мај:
-Борба против болести зависности (учествовање у општинском пројекту)
-Разговор о реализацији активности из Акционог плана и Плана самовредновања
-Презентација радова ученика, знања, вештина и креативности у различитим областима –
промоција рада школе
-Предлог за организовање матурске вечери
Јун:
-Израда Извештаја о раду за школску 2022/2023. годину.
-Израда Плана рада за школску 2023/2024. годину.
Планира се држање шест састанака у току школске године (септембар, октобар, децембар,
март, мај и јун).
Координатор Наташа Демић
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ДЕЧИЈИ САВЕЗ
ПЛАН РАДА ДЕЧИЈЕГ САВЕЗА
Време
IX

Упознавање ученика са Правилником о понашању
Пријем првака у Дечији савез
Припреме за квиз „Покажи шта знаш“ по одељењима
Припреме за обележавање Светог Саве
Дечија права
Толеранција
Здрав живот
Изложба дечјих радова поводом Дана жена
Уређење учионица
Учешће ученика у уређењу дворишта
Прослава Дана школе
Литерарни и ликовни прилози за школски лист
Обележ. дана заштите животне средине (час цртања)
Израда Извештаја о раду Дечијег савеза.

X

Реализатор
Праћење
педагог, одељ.
стареш.
одељ.стареш.
одељ.стареш.
одељ.стареш.
одељ.стареш.
одељ.стареш.
одељ.стареш.
одељ.стареш.
одељ.стареш.
одељ.стареш.
одељ.стареш.
одељ.стареш.
одељ.стареш.
одељ.стареш.

XI
XII, I
II
III
IV
V
VI

Присуство активностима и
прег.пед.документације

Програмски садржаји
Израда Плана рада Дечијег савеза

Руководилац Тања Ћирковић
ЦРВЕНИ КРСТ
ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА
Програмски садржаји
Усвајање Плана рада;
Акција прикупљање уџбеника, школског прибора
Акција Друг-другу (прикупљање одеће и обуће)
Брига о здрављу
Учешће у акцији „Солидарност на делу“.
Прикупљање слаткиша, израда новогодишњих
честитки, сувенира и припремање пакетића
Израда радова за наградни конкурс „Крв живот
значи“
Правилне навике у исхрани
Припреме за такмичење
Учешће у акцији „Недеља Црвеног крста“
Обележавање 8. маја, међународног дана Црвеног
крста и 11. маја, Дана добровољних давалаца крви;
Акција подмлатка Црвеног крста „Друг-другу“
(прикупљање школског прибора, одеће, обуће и
слично);
Писање Извештаја о раду Црвеног крста.

Време
IX
IX
IX
X
X, XI
XII

Реализатор
одељ.стареш.учен.
одељ.стареш.учен.
одељ.стареш.учен.
одељ.стареш.учен.
одељ.стареш.учен.
Ученици

II

одељ.стареш.

III
IV
V
V

одељ.стареш.учен.
одељ.стареш.учен.
одељ.стареш.учен.
одељ.стареш.учен.

VI

одељ.стареш.учен.

VI

одељ.стареш.учен.

Праћење: Присуство активностима и преглед педагошке документације
Руководилац Ружица Будимкић
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9. ПРОЈЕКАТ „БЕСПЛАТНЕ ШКОЛЕ СПОРТА“
Пројекција спровођења пројекта „Бесплатне школе спорта“ за ученике београдских
основних школа од I до IV разреда (пројекат се планира са трајањем од једне године са
стварањем предуслова за реализацију и у наредном периоду – укупног трајања од три године).
Основно о Пројекту „Бесплатне школе спорта“ за ученике београдских школа од I до
IV разреда.
Тип Пројекта: Развојни.
Носилац и реализатор Пројекта: Министарство омладине и спорта, Републике Србије,
Град Београд-Секретаријат за спорт и омладину, Београдска асоцијација за школски спорт.
Радна група у саставу: Менаџер пројекта: Проф. др Александар Јанковић; организатори
пројекта:проф. др Весна Ћилерџић, проф. др. Дејан Сузовић.
Оправданост Пројекта:
Стратегија развоја спорта градa Београда у први план ставља развој спорта деце и
омладине.Тај развој утиче на повећање бављења спортом и повећање обима моторичких
кретања у млађем школском узрасту. Закон о спорту, који указује на унапређивање здравља
младих, њихових резултата, задовољења потреба за кретањем, игром и дружењем, ...
Програм развоја спорта Града Београда као први приоритетјепрепознао развој спорта деце
и омладине, укључујући и школски спорт, којим је за циљ постављено повећање учешћа и
омогућавање приступа спорту, стално наглашавање физичке писмености и могућности за
заступљене маргинализоване популације.
Циљ Пројекта:
Основни циљ је омогућити деци млађег школског узраста (ученици од I до IV разреда) да
се баве спортским активностима, за које се определе, у оквиру додатних наставних и тренажних
процеса у београдским основним школама, на територији Градских Општина.
ПодциљевиПројекта:
Да ученици овог узраста задовоље своје основне биолошке, психолошке и социолошке
потребе за покретом и игром;
Да ученици овог узраста развијају моторичке способности кроз вежбе и игре које су
саставни део спорта за који су се определили;
Да ученици овог узраста развијају одређене психолошке способности и карактеристике
кроз вежбе и игре које су саставни део спорта за који су се определили;
Да ученици овог узраста развијају одређене социолошке вештине и карактеристике
кроз вежбе и игре које су саставни део спорта за који су се определили;
Такође, значајни бенефити овог Пројекта је и да се школски живот постави у центар
збивања сваког ученика који поседује жељу да се бави одређеним спортским активностима;
Побољшати материјални статус наставника физичког васпитања београдских
општина;
Укључивање студената, будућих наставника физичког васпитања и тренера, у рад са
децом, чиме стичу практично искуство и припремају се за будући рад у процесу образовања
Републике Србије.
Циљна група:
Млађи школски узраст деце од I до IV разреда основних школа
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Спортске активности заступљене у Пројекту су спортови засновани на базичним
спортовима и традиционалним спортским интересовањима млађег школског узраста на
територији Београдских општина. У нашој школи ОДБОЈКА.
Да би се реализовао Пројекат, неопходно је да се реализује читав низ активности:
Успоставити сарадњу са локалном самоуправом око покретања Пројекта;
Са директорима основних школа определити се за школе које имају услове и потребу за
реализацијуПројекта (осам школа по општини или уколико постоји интересовање за више,
омогућити и већи број школа у оквиру појединих општина);
Упознавање професора физичког васпитања са Пројектом и наставним активностима у
току реализације садржаја рада;
Успоставити сарадњу са Факултетом спорта и физичког васпитања око повезивања са
студентима, учитељима спорта заинтересованим за учешће o ангажовању у стручном делу рада
на Пројекту;
Уколико је потребно искористити капацитете Националне службе за запошљавање
(НСЗЗ) у смислу неопходног обезбеђивања стручног кадра за реализацију Пројекта.
Обезбедити услове у основним школама за организацију и реализацију Пројекта
(инфраструктурне и кадровске предпоставке);
Обезбедити опрему и реквизите за реализацију Пројекта;
Обезбедити пропагандни материјал за реализацију Пројекта;
Оспособљавање учитеља спорта за реализацију плана и програма наставних или
тренажних јединица.
Сртучна организација и реализација плана и програма наставних или тренажних јединица.
Контрола реализације плана и програма наставних или тренажних јединица (редовни
састанци и подношење извештаја организаторима Пројекта).
Очекивани кључни резултати:
Повећанафизичкаактивност у функцијиздрављаученикаомогућује:
Смањење негативних утицаја пандемије КОВИДА 19 и предходног начина живота деце
млађег школског узраста;
Смањивање ефеката савременог начина живота, све више свакодневних активности у
седећем положају (проблеми генерација које се ослањају на дигиталне технологије);
Савладавање основних спортских корака кроз игру;
Превенција модерних болести које се дијагностификују код све више деце млађих узраста,
гојазност, кардиоваскуларна обољења, шећерна болест, ...;
Континуираним спортским активностима утицање на побољшање општег здравља
ученика основно-школског узраста, изградња спортско-здравствене културе и стицање навика
за свакодневним вежбањем током живота,
Појачаном физичком активношћупозитивно се утиче на психичко растерећење ученика;
Популаризација спорта и здравог начина живота...
Значај пројекта:
Активно учешће и укључивање деце млађег школског узраста у спортске активности у
основним школама београдских општина.
Приступ и инклузија маргинализованих и недовољно заступљених ученика у спортску
активност (ученици који нису најбоље прихваћени у спортским активностима у школи, деца
родитеља слабог материјалног стања, већа доступност спортских активности и омогућавање
адекватних услова у близини становања исл.) и
Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског спорта
(спонзорство и други облици финансирања).
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Састав тима за реализацију активности:
Менаџер пројекта;
два организатора реализације пројекта;
Директори школа, као координациона подршка (125 школа на територији града Београда
у дванаест општина);
Наставници физичког васпитања запослени у школама у којима се реализује пилот
пројекат – као техничка и организациона подршка учитељима спорта (83 - 90 наставника);
Учитељи спорта- млади, стручни, амбициозни и вредни чланови наше заједнице, (83 90учитеља спорта и то са следећим спортским усмерењима: 12 атлетика; 12 гимнастика; 12
борења; 12 плесови; 12 одбојка; 12 рукомет; 12 фудбал и 12 кошарка).
Финансирање пројекта
Пројекат се финансира средствима из буџета од стране: Министарство омладине и спорта
Републике Србије, Град Београд – Секретеријат за спорт и омладину.
Предлог плана и програма часова спорта и њихова реализација:
Планови и програми рада резултат су тима за реализацију активности у наредном периоду,
а у складу са методичко-дидактичким принципима везаним за спортске активностима за које су
оспособљени.
Време реализације (шест фаза):
Фаза припреме (01.05.2021. – 31.08.2021.),
фаза реализације (01.09.2021. - 30.05.2022.),
фаза анализе и корекције реализације Пројекта (01.07. – 31.08.2022.),
фаза врхунца реализације Пројекта (01.09.2022. – 30.05.2023.),
фаза анализе и корекције реализације Пројекта (01.07. – 31.08.2023.) и
фаза другог врхунца реализације Пројекта (01.09.2023. – 30.05.2024.)
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10. ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.
Oбласт квалитета 2 Настава и учење
Предмет самовредновања:
2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу.
2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења.
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.
Предвиђене активности:
Планирају се и реализују часови редовне, тематске и пројектне наставе и угледни часови
уз примену иновација - „изокренута учионица“, е-учење, учење на даљину, активно учење,
кооперативно учење... Наставници и библиотекар упућују ученике на правилан одабир и
коришћење потребних информација за израду задатака. Наставници уче ученике како да у
процесу учења ново градиво повежу са претходно наученим и да повезују садржаје из
различитих области, како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота.
Наставници уче ученике како да користе различите начине/приступе за решавање
задатака/проблема.Ученици развијају информациону и медијску писменост и међупредметне
компетенције. Користе књиге и рачунаре у свакодневним активностима и истраживачкој
настави. Израђују наставни материјал, тестове, квизове и сл. за часове кроз тимски рад и у
складу са својим потребама и могућностима. Ученици припремају прилоге о активностима и
својим постигнућима за школски сајт и школски лист. Израђују се тестови за проверу знања у
односу на исходе и образовне стандарде и током године се стално проверава усвојеност
стандарда и анализирају резултати.Рад ученика се вреднује у односу на исходе и стандарде
образовања.Наставници континуирано дају ученицима информацију о напредовању и уче
ученике да сами вреднују своја постигнућа.Ученици уче да вреднују и самовреднују активности
у процесу учења и своја постигнућа, посебно током часова тематске и пројектне наставе.
Наставници уче ученике да примењују технике и методе успешног учења. Наставници
похваљују напредак ученика. Наставници и педагог упознају ученике са различитим техникама
учења. Наставници реализују часове на којима ученици примењују научене технике учења у
складу са својим могућностима и потребама. Наставници подстичу ученике на учење
уважаваjући њихове различитости и претходна постигнућа.
Исходи:
2.3.1. Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на часу, умеjу
да примене научено и образложе како су дошли до решења.
2.3.2. Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим областима,
професионалном праксом и свакодневним животом.
2.3.3. Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења.
2.3.4. Ученик излаже своjе идеjе и износи оригинална и креативна решења.
2.3.5. Ученик примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди учење.
2.3.6. Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави самостално или уз помоћ
наставника.
2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима.
2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања.
2.4.3. Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о њиховом
раду, укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима.
2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу.
2.4.5. Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика.
2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважаваjу,
наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и на
конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима.
2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjући
њихове различитости и претходна постигнућа.
2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења.

63

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или
материjала.
2.5.5. Наставник показуjе поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у
погледу успеха.
Носиоци: Наставници, стручни сарадници, педагошки саветници, директор, Тим
Инструменти и технике: чек листе, школска/педагошка документација; посматрање и праћења
часова/активности, анализа школске/педагошке документације и ефеката реализованих
активности у пројектима; разговори, стручне дискусије, састанци, анкете и упитници.
Тим за самовредновање ће прикупити и обрадити податке везане за предмет
самовредновања и извршити анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених
података у мају 2023.
Временска динамика: Активности се остварују/реализују током школске године.
Област квалитета 3: Образовна постигнућа ученика
Предмет самовредновања:
3.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда постигнућа
наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења.
Предвиђене активности:
Наставници припремају иницијалне и друге тестове за ученике свих разреда, анализирају
резултате на тестовима и планирају даље активности за остваривање образовних стандарда.
Анализа иницијалних, пробног и завршног и осталих тестова ће се такође користити у
сврху побољшања резултата завршног испита.
Ученици се усмеравају да уче садржаје у којима су остварили слабије резултате.
Наставници уче ученике да примењују технике и методе успешног учења.
Настава се прилагођава различитим могућностима ученика, редовна настава се
прилагођава ученицима који раде индивидуализовано.
Допунска настава се држи за ученике који имају потешкоћа у савладавању програма
редовне наставе, за ученике који раде индивидуализовано и за сваког ученика коме је потребна
помоћ у савладавању дела градива.
На часовима додатне наставе ученици користе додатне изворе информација за
проширивање знања и припремају се за такмичења.
Припремна настава се одржава у циљу припремања ученика за завршни испит.
Рад ученика се вреднује у односу на исходе и стандарде образовања.
Наставници сумативно и формативно оцењују ученике у складу са Правилником о
оцењивању и усклађивање критеријума за исте предмете
Ученици континуирано добијају информацију о свом напредовању.
Ученици се уче да сами вреднују своја постигнућа.
Континуирано се пружа професионална подршка ученицима који раде по ИОП-у.
Наставници и стручни сарадници сарађују са родитељима у изради ИОП-а.
Наставници реализују, прате и вреднују ИОП-е.
Исходи
3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег jезика и математике су
на нивоу или изнад нивоа републичког просека.
3.1.2. Наjмање 80% ученика остваруjе основни ниво стандарда постигнућа на тестовима
из српског/матерњег jезика и математике.
3.1.3. Наjмање 50% ученика остваруjе средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из
српског/матерњег jезика и математике.
3.1.4. Наjмање 20% ученика остваруjе напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима
из српског/матерњег jезика и математике.
3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког
просека.
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3.1.6. Ученици коjи добиjаjу додатну образовну подршку постижу очекиване резултате на
завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења.
3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег jезика и
математике су уjедначена.
Носиоци: Наставници, ученици, стручни сарадници, директор, Тим
Инструменти и технике:чек листе, школска/педагошка документација; извештаји о раду
наставника, стручних сарадника, директора,разговори, стручне дискусије, састанци, анкете и
упитници. Тим за самовредновање ће прикупити и обрадити податке везане за предмет
самовредновања и извршити анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених
података у мају 2023.
Временска динамика: Активности се остварују/реализују током школске године.
Област квалитета Етос
Предмет самовредновања:
5.2. Резултати ученика и наставника се подржаваjу и промовишу.
5.3. У школи функционише систем заштите од насиља, дискриминације и трговине љ
5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима.
Предвиђене активности: Наставници и стручни сарадници планирају и реализују
заједничке часове и активности више одељења ради јачања припадности школи. Организују се
забавне и културне активности у школи – обележавање важних дана, изложбе, одељењска и
међуодељењска такмичења и сл. Ученици учествују у раду Ученичког парламента и Вршњачког
тима, наставници им помажу у организацији рада. Наставници и ученици организују културне
и спортске манифестације, литерарне и ликовне конкурсе и такмичења у школи у којима сви
ђаци имају прилику да постигну резултат/успех. Ученици развијају такмичарски дух и фер плеј
однос према друговима кроз одељенска, међуодељењска и школска такмичења. Постигнућа
ученика и наставника се промовишу - наставници, ученици и стручни сарадници израђују
прилоге о школским и ваншколским активностима и постигнућима за школски сајт и школски
лист. Успех ученика се истиче и на родитељским састанцима, састанцима Наставничког
већа,Савета родитеља и Школском одбору. Школа награђује ученике који постижу изузетне
резултате на општинским, градским и државним такмичењима и конкурсима, као и у
активностима које организује школа. Наставници упознају родитеље са активностима у којима
могу да учествују и родитељи се укључују у школски живот.Наставници разговарају са
родитељима у време отворених врата и на родитељским састанцима о проблемима ученика у
учењу и начину да се побољша успех ученика.Наставници, стручни сарадници и директор
организују заједничке родитељске састанке, предавања и трибине за родитеље и указују на
важност пружања подршке деци у учењу.Организују се заједничке активности наставника, деце
и родитеља: радионице, часови, забавни и спортски програм и сл. Наставно особље препознаје
све облике и видове насилног понашања и реагује у случајевима испољавања различитих
видова насилног понашања. Наставно и ненаставно особље синхронизовано делују у циљу
превентивног рада, сузбијања негативних појава, решавања проблема и пружања помоћи
ученицима. Ученици знају коме се у школи и ван ње могу обратити ако су жртве насилног
понашања. У школи се води прецизна евиденција о случајевима насиљаи дискриминације и
одржавају се редовни контакти са родитељима чија деца испољавају учестало насилничко
понашање са циљем пружања подршке на отклањању узрока насиља. Школа сарађује са другим
установама/службама како би се ублажило насилничко понашање појединих ученика. Школа
организује васпитни рад са ученицима који испољавају насилничко понашање, прате се ефекти
примене васпитно-дисциплинских мера према ученицима. Школа организује активности
подршке и васпитни рад и са ученицима који трпе насиље, као и са ученицима који су сведоци
насиља. У процесу праћења активности чланови Тима за самовредновање ће анализирати
извештаје о раду наставника и стручних сарадника, о раду Тима за заштиту од насиља,
злостављања и занемаривања, раду Вршњачког тима, о остварености Програма заштите од
насиља, злостављања и занемаривања, као и записнике са родитељских састанака.
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Исходи:
5.2.1. Успех сваког поjединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични
успех и успех школе.
5.2.2. У школи се примењуjе интерни систем награђивања ученика и запослених за
постигнуте резултате.
5.2.3. У школи се организуjу различите активности за ученике у коjима свако има прилику
да постигне резултат/успех.
5.2.4. Ученици са сметњама у развоjу и инвалидитетом учествуjу у различитим
активностима установе.
5.3.1. У школи jе видљиво и jасно изражен негативан став према насиљу.
5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са
Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовноваспитним установама. Школа организуjе активности за запослене у школи, ученике и
родитеље, коjе су директно усмерене на превенциjу насиља и дискриминације.
5.3.4. Школа организуjе посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима коjи
су укључени у насиље (коjи испољаваjу насилничко понашање, трпе га или су сведоци).
5.4.1. У школи jе организована сарадња стручних и саветодавних органа.
5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима.
5.4.3. У школи се подржаваjу инициjативе и педагошке аутономиjе наставника и стручних
сарадника.
5.4.4. Родитељи активно учествуjу у животу и раду школе.
5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у циљу jачања
осећања припадности школи.
Носиоци: Наставници, ученици, стручни сарадници, директор, Тим
Инструменти и технике:чек листе, школска/педагошка документација; извештаји о раду
наставника, стручних сарадника, директора, Тима за заштиту од насиља, злостављања и
занемаривања, Ученичког парламента и Вршњачког тима; разговори, стручне дискусије,
састанци, анкете и упитници. Тим за самовредновање ће прикупити и обрадити податке везане
за предмет самовредновања и извршити анализу квалитета предмета самовредновања на основу
обрађених података у мају 2023.
Временска динамика: Активности се остварују/реализују током школске године.
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11. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
Програмски садржаји
ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Родитељски састанци (информација о раду
школе)
Израда паноа о активностима ученика у школи
Изложбе стваралаштва ученика
Табеларни и графички прикази успеха ученика
Зидне новине о раду у школи
Трибине
Сарадња са родитељима у вези са радом школе
(Савет родитеља, Школски одбор);
Организација школских приредби
Хум. акције и акције солидарности
Прослава мат. вечери за уч. осмог разреда
Уређивање школског листа
Веб презентација школе
ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Такмичења ученика - општинска, градска,
републичка
Учешће ученика на литерарним, ликовним и
наградним конкурсима
Сарадња са Домом здравља ученика
Сарадња са Црвеним крстом-хуманитарне акције
Сарад. са Центром за соц. рад у вези са пор. и
врш. насиљем и другим пробл.
Сарадња са месним заједницама;
Сарадња са СО Сопот;
Сарадња са туристичким агенцијама
Сарадња са издавачким кућама (презентација
уџбеника)
Сарад. са Градским секрет. за образовање,
Школском управом и Минист. просвете
Обезбеђивање спонзора за награде ученика и
друге потребе школе
Обезбеђ.беспл. уџбеника и беспл. екскурзија за
соц. угрожене ученике.

Време

Реализатор

IX-VI

одељенске старешине

IX-VI
IX-VI
IX-VI
IX-VI
IX-VI
IX-VI

одељенске старешине
одељенске старешине
педагог
ученици,секције
Педагог наставници
Директор наставници

IX-VI
IX-VI
VI
IV,V
IX-VI

Директор наставници
ученици, наставници
ученици, наставници
библиотекар
Тим

IV,V,VI

задужени наставници

IX-VIII

ученици, наставници

IX-VIII
IX-VIII
IX-VIII

IX-VIII

наставници, лекар
ученици, наставници
социјални радници,
одељ. стареш, педагог
наставници, директор
наставници,
директор
директор, наставници
директор,
одељењске
старешине
Директор, чл. Стр. акт. за
разв. план.
директор

IX-VIII

директор

IX-VIII
IX-VIII
IX,IV,V
III,IV,VI
IX-VIII

Праћење: Присуство директора активностима, увид у педагошку документацију, увид у
записнике са састанака стручних и управних органа.
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12. ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
ПЛАН ПРАЋЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ
Предмет праћења
Послови директора школе са посебним освртом
на педагошко-инструктивни рад
Послови педагога и библиотекара
Послови секретара,
административно-финансијске
службе
и
помоћно-техничког особља
Послови наставника у оквиру 40-часовне радне
недеље
Извршавање послова наставника у вези са
остваривањем свих планова рада са ученицима и
родитељима ученика
Одржавање хигијене у школи и чување и
одржавање школске имовине
Рад стручних органа.
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Праћење
Школски одбор, Министарство просвете,
школски надзорници
директор, школски надзорници
Школски одбор,
директор, секретар
Школски одбор,
Наставничко веће. директор
Директор,
Педагог
Директор, секретар, наставници
Директор,
Педагог

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
Основна школа „ Милорад Мића Марковић “
Дел. бр.
. године
Мала Иванча

Школски одбор Основне школе „ Милорад Мића Марковић “ Мала Иванча на
седници одржаној . септембра 20. године, на основу чл. 57. ст.1. т. 2) и чл. 89. ст.2.Закона о
основама система образовања и васпитања ( „ Сл. гласник РС “ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15,
68/15 и 62/16, 88/17 и 27/18 ), чл. 44. ст. 1. тачка 2) Статута Основне школе „ Милорад Мића
Марковић “ Мала Иванча и чл. 23.и 30. Пословника о раду Школског одбора Основне школе „
Милорад Мића Марковић “ Мала Иванча, донео је следећу:
О Д Л У К У
о доношењу Годишњег плана рада Основне школе „ Милорад Мића Марковић “
Мала Иванча за школску 2022/2023. годину
Доноси се Годишњи план рада Основне школе „ Милорад Мића Марковић “ Мала Иванча
за школску 2022/2023. годину.
Одлука је донета једногласно: ( „за“ = , „против“ = 0, „уздржани“ = 0 ).
Председник Школског одбора
____________________________
Марко Пешовић
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