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I УВОД
1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Назив школе

Основна школа ''Бранислав Нушић''

Адреса (место,
улица и број):

Београд, Заплањска 45

Округ:
Општина:

Београд
Вождовац

Број школских
објеката

Два школска објекта

Специјални
васпитно-образовни
рад

Једно комбиновано одељење

Подаци за контакт
Телефон

011. 24.60.763

Факс

011.39.74 . 835

Website

www.nusicbg.org

Еmail

nusicbg@gmail.com

Име директора

Маријана Стефановић
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1.1.Некада је било...
Основна школа „Бранислав Нушић“ , у Београду, Улица Заплањска 45, изграђена је
давне 1935. године у крају који је носио име „Петар Мркоњић“, а од 1941. године до
данас познат је под називом „Маринкова Бара“.
Иницијатива за градњу школе, велика подршка и помоћ на самом почетку стигла је
од славног комедиографа Бранислава Нушића.Градња је почела 1934. године, а
завршена је углавном добровољним радом мештана 1935. године. Тачније звоно за
први школски час у новој згради огласило се 18. октобра 1935. године.
У част и захвалност, великом писцу, хуманисти и љубитељу деце, Браниславу
Нушићу, школа у чијој је градњи и лично учествовао од самог почетка до данашњих
дана носи његово име. Дан његовог рођења 8. октобар слави као Дан школе.
На почетку свог рада Школа је имала 7 одељења и укупно 284 ученика.
Велико досељавање почиње са изградњом нових насеља:Сива Стена, Браће
Јерковић и Медаковић.У периоду од 1956/57. до 1985/86. школске године школа је
имала 55 одељења и преко 2000 ученика.
Васпитавајући младе нараштаје у окружењу узајамног поштовања, разумевања, а
пре свега љубави, учитељи и наставници Школе „Бранислав Нушић“ усадили су у
хиљаде младих личности дух племенитости, хуманости и поштеног односа према раду
и обавезама.

1.2.Сада је...
Школску 2019/20. годину започеo је 721 ученик. Ученици су распоређени у 32
одељењa-31 одељење редовне наставе и 1 одељење ученика са посебним потребама.
Кроз пројекте самовредновања којима врло студиозно приступамо сваке школске
године од самог почетка имплеметације овог пројекта у школи, дошли смо и до
процене наших снага и слабости.
•
-

Поносни смо јер добро радимо:
Тимски и усаглашено конципирамо школски и годишњи план рада школе
Кроз реализацију развојних планова у претходним периодима значајно смо
унапредили планирање и припремање наставника
Стручна служба школе већ годинама развија и унапређује програм
професионалне оријентације ученика који је на овим просторима пример
савременог приступа овом подручју рада
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•

Школске 2017/18. године Основна школа „Бранислав Нушић“ изабрана је у да
буде учесник ПРОЈЕКТА „ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК“-Остварена сарадња током
пројекта са Министарством просвете, науке и технолошког развоја,
Министарсвом за саобраћај и телекомуникације, Британским саветом и
амбасадом Велике Британије. Школски тим је прошао низ обука које треба да
унапреде наставу у правцу развоја критичког мишљења код деце и развоја
дигиталних компетенција. Школа је добила донацију – микро бит уређаји
намењени обуци у програмирању.
• Углед и промоција школе је важан сегмент нашег рада који континуирано и
даље унапређујемо кроз: велики број ваннаставних активности у оквиру којих
кроз сарадничке односе ученика, наставника и родитеља постижемо успехе на
такмичењима у знању и вештинама кроз традционалне манифестације:
„НУШИЋЕВ ВАШАР“ и „И ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ“.
• Бројни школски и међународни пројекти доприносе екстерном и интерном
маркетингу Школе:
-„ОБРАЗОВНИ КРУГ“-Сарадња са допунским српким школама у Француској,
кроз унапређивање језичких компетенција ученика, развој другарства и сарадње,
путем заједничких часова на српском и француском језику, употребом скајпа
негујемо и дигиталне компетенције
-Пројекат „ШКОЛСКИ МОЗАИК“-одабран је од стране ЗУОВ-а као један од 17
најбољих примера добре праксе у реализацији ваннаставних активности
-На почетку школске 2019/20. године укључили смо се у традиционалну
манифестацију Београда „ РАДОСТ ЕВРОПЕ“ – домаћини смо плесној групи
девојчица из Словачке

-

-

-

-

Наша спремност да радимо тимски, да пријатељима Школе и гостима међу
којима су често и представници медијских кућа можемо да прикажемо шта
знамо, умемо, желимо и успевамо, доприносе и угледу Школе и екстерном
маркетингу.
Не пропуштамо да унапређујемо наше међуљудске односе и градимо добру
атмосферу узајамне подршке у раду са младим нараштајима.
Сарађујемо са члановима Школског одбора и Саветом родитеља школе у
функцији развоја и напретка школе
Структура наставног кадра омогућава квалитетну реализацију свих активности у
школи; наставници су перманентно мотивисани за свој професионални и лични
напредак и предано раде на стручном усавршавању
Управа и стручна служба Школе развија поверење у колективу, спремно
преузима одговорност у доношењу одлука, промовише Школу, подстиче
креативне активности ученика, наставника и родитеља
У припреми новог Развојног плана обавили смо и самовредновање квалитета
рада установе у свих седам кључних области о чему је сачињен и Извештај о
самовредновању рада ОШ“Бранислав Нушић“.
После извршеног екстерног и интерног вреновања квалитета рада установе
дошли смо до закључка да
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• У наредном периоду треба да унапредимо:
-

-

-

-

Учење: спољашњу мотивацију –учење за оцену заменити –задовољством због
процеса учења и сазнавања.Ученици не уче са разумевањем, учење је углавном
ослоњено на рецептивне,репродуктивне методе;знања су површна и
несистематична.Развијати и унапређивати различите технике оцењивања са
посебним акцентом на формативном оцењивању и самооцењивању. Ретко се
користе додатни извори знања
Квалитет школских постигнућа- ученици ретко повезују знања стечена у
различитим наставним предметима;ученике треба у већој мери подстицати да
уважавају разлике, поштују правила лепог понашања
Развити посебне програме за подршку ученицима у процесу учења
Применити школски акциони план за имплементацију инклузивног образовања,
Подстицати што већи број наставника да се укључе у обуке о имплементацији
инклузивног образовања
Подстицати у већој мери развој социјалних вештина код ученика и наставника,
неговати демократски дух и иницијативу код ученика и наставника и родитеља
Разрадити поступке и начине веће и квалитетније партиципације локалне
средине који ће унапредити рад у школи, а посебно развити моделе партнерства
и сарадње са родитељима наших ученика
Перманентно, а у складу са материјалним могућностима, планирати уређење и
опремање школских објеката;
Развијати дигиталну стратегију у Школи „Бранислав Нушић“
Размотрити стратегије и мере поправљања постигнућа наших ученика на
завршном испиту
Пратити потребе савремене наставе кроз планове набавке наставних средстава,
опреме и материјала
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2. ДЕФИНИСАЊЕ МИСИЈЕ ОШ“БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
Занимљива, динамична и подстицајна атмосфера за рад у школи „Бранислав Нушић“
усмерава ученике, наставнике и родитеље у правцу напредовања у постигнућу и
сазнавању.
Добри међуљудски односи, толеранција и подршка, основна су претпоставка добре
сарадње на свим нивоима.
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II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19 .ГОДИНУ
Годишњим планом рада одређују се основни задаци које ће извршавати ученици и
радници, као и родитељи Школе школске 2017/18. године.
Њиме се утврђује организација и динамика остваривања васпитно-образовних
активности и одређују њихови носиоци. Поред тога он омогућује унапређење васпитнообразовног рада, праћење остваривања циљева и задатака, као и евалуацију рада стручних
органа, органа руковођења-директора и управног органа Школе-школског одбора.
Исходишта за израду Годишњег плана рада Школе су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о основној школи
Правилници о наставним плановима и програмима основног образовања и
васпитања и други важећи подзаконски акти
Школски календар за школску 2019/20. годину
Статут Школе
Школски програм за период од 2018/19. -2021/22. школске године и Анекс
Протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
Акциони план за имплементацију инклузивног образовања
Акциони план унапређивања образовно-васшитног рада у Основној школи
„Бранислав Нушић“
Извештај о самовредновању за школску 2018/19. годину
Развојни план Основне школе „Бранислав Нушић“ за период до 2017/18. 2021/2022. школске године
Извештај о раду школе у протеклој школској години
Извештај о стручном усавршавању запослених
Образовни стандарди за крај првог и другог циклуса основног образовања
Услови рада у школи
Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице
Закључци органа управљања и стручних органа Школе
Програми ангажовања ученика у ваннаставним активностима
Искуства стечена кроз реализацију различитх пројеката у које је Школа
укључена
Национална стратегија развоја образовања до 2020. године
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III МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
1.УСЛОВИ РАДА У ШКОЛИ ''БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
Школа ради на подручју 11. и 12.месне заједнице вождовачке општине одакле долази
већина ученика.
На терену школе «Бранислав Нушић» изражене су контрадикторности у социоекономском статусу ученичких породица. Док је код једног броја породица регистрован
изразито висок ниво образовног, социо-економског и култруног стандарда, с друге стране
постоје и породице чије је статус по поменутим параметрима на врлом ниском нивоу.Уже
школско подручје не располаже у довољном броју институцијама које за делатност имају
културу, спорт и рекреацију.
У непосредној билизини Школе током школске 2013/14. године отворен је Тржни
центар „СТАДИОН“. Чести културни догађаји које организује менаџмент Тржног центра
допринели су разноврсности културних садржаја у окружењу. Спортске
манифестације(углавном утакмице ревијалног и хуманитарног карактера које су
реализоване на Стадиону ФК „Вождовац“ такође су окупљале ђаке и родитеље наше
Школе.
Школа ради у два објекта:»мала школа»-у којој се образовни процес реализује са
ученицима млађих узраста- 1 до 3. разреда и «велика школа» - настава и ваннаставне
активности за ученике од 4 до 8. разреда. 721 ученик, распоређен је у 31 одељење редовне
наставне и 1 одељењe специјалне наставе.За сада постоје оптимални просторни услови за
извођење наставе у две смене и кабинетски рад у предметној настави. За ученике првог и
другог разреда, сходно потребама породица и локалне заједнице, организован је рад у три
одељења продуженог боравка. У школској 2018/19. години у Школи је радила још једна
група продуженог боравка у другом разреду, у оквиру посебног пројекта Скупштине града
Београда.
На почетку школске 2019/20. године имамо следеће групе продуженог боравка
1. Разред- 2 групе
2. Разред – 2 групе
3. Разред2 групе

Уз помоћ пројекта Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту успевамо да
задовољимо све веће потребе породица наших ученика да користе услуге продуженог
боравка.
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ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ЊЕГОВА НАМЕНА
Намена просторије
Број просторија
Учионице за резредну наставу
10
Мултимедијална учионица
1
Учионице за продужени боравак
3
Кабинет за српски језик
2
Кабинет за математику
2
Кабинет за стране језике
2
Кабинет за историју
1
Кабинет за географију
1
Кабинет за хемију
1
Кабинет за физику
1
Кабинет за биологију
1
Кабинет за ТО
2
Фискултурна сала са пратећим просторијама
1
Учионица за специјалну наставу
1
Кабинет за инфоматику и рачунарство
2
Библиотека са читаоницом и медијатека
1
Свечана сала
1
Ђачка кухиња са трпезаријом
1
Наставничка канцеларија
2
Остале просторије представљају канцеларијски простор специфичне намене:
административне службе, директор, стручне службе школе, архива.
У склопу школе «Бранислав Нушић» су и пространа игралишта .Двориште школе
украшава парк богат растињем и украсним биљем.
.
Почетак нове школске 2017/18. школске године обележила је санација фасаде на
„малој школи“, коу смо извели из средстава које је школа приходовала издавањем
школског простора у закуп.
Из средстава које је ОШ“Бранислав Нушић“ доделила Општина Вождовац изведени
су радови током 2017/18. школске године :
•

Постављање нове ограде око обе школске зграде

•

Санација и уређење пасареле између две школске зграде, прелаз преко веома
прометне саобраћајнице у Заплањској улици. Другу фазу санације и уређења пасареле
извело је ЈКП „Београд пут“ тако да је школска пасарела обновљена и са
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безбедоносне,али и са естетске стране и велики је допринос безбедном боравку
ученика и запослених у Школи крај променте саобраћајнице.
•

Током школске 2019/20. Године буџетом Општине Вождовац, издвојена су знатна
средства за санирање мокрих чворова у свим објектима Школе

Можемо закључити да су Општина Вождовац и Школа заједничким снагама и
средствима значајно допринели повећању безбедности боравка деце и запослених у
објектима Школе и окружењу које чини прилаз школским објектима и
игралиштима.

2. ЗАПОСЛЕНИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
ТАБЕЛА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. годину
Квалификациона структура радника у школи задовољава прописани норматив и
настава је у потпуности стручно заступљена.
Радници изван наставе испуњавају потребне услове, па школа нема кадровских
проблема. Уредбом о забрани запошљавања радника у установама обазовања, имамо
већи број радника који су дуго у статусу запослених на одређено време иако су
потребе за запошљавањем радника у ОШ“Бранислав Нушић“ увек јасно исказане
кроз јединствени информациони систем „Доситеј“. Са овим потребама
правовремено упознајемо и Школску управу Београд.
У школи је укупно запослено 74,5 радника, од тога 50 у настави, 3 стручна
сарадника, , 1 директор, 0,5 помоћника директора као и 20 радника изван наставе.

Степен стручне спреме
Послови и
радни задаци
Директор
Помоћник дир.
Стр. сарадник
Разредна наст.
Предм. наст.
Продужен бор.
Шк. кухиња

I

II

III

IV

V

VI

VII/1

VII/2

1

Број
запослених
са 100%

1

3
13
24
3

Свега
запослених

0,5

0,5

3

3
16
31
3
1

1

0,5
3

Број
запослених
са мање од
100%

4

3
16
28
3
1

1
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Адм. особље
Пом. тех. особ.
Домар
Свега

10
10

2
2
4

1
2
4

2

3

49

5

3
14
2
71

3,5

3
14
2
74,5

Табела 4 - Преглед броја запослених према квалификационој
структури и проценту ангажовања

3.УЧЕНИЦИ ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА – ПРЕМА УПУТСТВУ
О ФОРМИРАЊУ ОДЕЉЕЊА И ПОДАЦИМА У ИНФОРМАЦИОНОМ
СИСТЕМУ
Разред
одељење
Број
ИОП1 ИОП2
Укупно ученика
ученика
у
одељењу
према Доситеју
Први
1.
24
2
28
Први
2.
27
1
29
Први
3.
28
28
Други
1.
25
3
28
Други
2.
25
25
Други
3.
23
23
Други
4.
23
23
Трећи
1.
21
2
23
Трећи
2.
20
2
22
Трећи
3.
24
1
25
Трећи
4.
21
2
23
Четврти
1.
27
1
28
Четврти
2.
23
1
24
Четврти
3.
25
3
1
29
Четврти
4.
25
2
1
28
Пети
1.
21
3
24
Пети
2.
20
3
23
Пети
3.
21
1
22
Пети
4.
21
2
1
24
Шести
1.
25
25
Шести
2.
24
24
Шести
3.
26
2
28
Шести
4.
21
2
23
Седми
1.
23
3
1
28
Седми
2.
20
4
24
Седми
3.
23
2
25
Седми
4.
21
4
25
15

Осми
Осми
Осми
Осми

1.
2.
3.
4.

22
22
22
20

3
3
4

1
-

22
25
27
24

Одељења ученика са посебним потребама
Разред

5.

6.

7.

Укупно

Број

1

2

4

7

Укупан број ученика на почетку 2018/19. године био је 721. Ученици су оптимално
распоређени по одељењима, према процењеним могућностима да уче и напредују,
едукативној и социјалној структури својих породица, као и према полу.
Инклузивне образовне стратегије поред рада у одељењу ученика са посебним потребама
имале су своју пуну примену и у редовним одељењима. Потребе за додатном подршком
нашим ученицима дистрибуиране су на почетку 2019/20. године на следеће начине:
• 11 ученика ће радити је према индивидуализованим плановима
•

50 ученика имаће подршку виду ИОП-1 у целини или у одређеним наставним
областима

•

8 ученика ради сходно решењу Интересоне комисије по ИОП-2 у одељењима
редовне наставе према измењеним и прилагођеним програмима. Укупно 15 ученика
наше школе има решење Интерресорне комисије и ради према ИОП-2.

•

Пратећи породичне и социјално-едукативне услове у оквиру породица наших
ученика можемо рећи да око 18% наших ученика припада категорији
маргинализованих друштвених група ( врло сиромашне и необразоване породице,
незапослени родитељи, родитељи зависници и сл.)
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4.ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА
Токoм школске 2015/16. године интензивно смо се бавили унапређивањем и
осавремењивањем наставног процеса користећи наставна средства која су нам
донирана кроз пројекат „РАЗВИОНИЦА-ВЕЖБАОНИЦА“
Савремена наставна средства захтевају и припремање наставника како за примену
иновативне технологије, тако и за промену наставних метода како у презентацији
наставних садржаја тако и у области оцењивања знања ученика. Уопштено говорећи
савремени приступ настави захтева од наставника и ученика да буду дигитално
описмењени, да ученици буду активни учесници учења које ће се углавном одвијати у
школи и да и наставници и ученици буду спремни на стално развијање својих
компетенција – на ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ. Иако смо у овом тренутку једна од најбоље
опремљених школа, наставницима је неопходна подршка у виду обуке – дигитално
описмењавање, подршка да слободно развијају широку лепезу метода у учењу и
оцењивању.
НАСТАВНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА
Наставно средство
Касетофон
ТВ пријемник
Дијапројектор
Графоскоп
Комплет за извођење огледа из хемије
Опрема за кабинет физике:
• Демонстрациони сет Мехнаика
• Демонстрациони сет калорика
• Демонстрациони сет основи електронике
• Сет оптика-10 експеримената
• Демонстрациони сет електирчна струја
• Остала опрема за извођење очигледне наставе и
опремање кабинета за физику
Опрема за биолошки кабинет:
• Бинокуларни микроскоп
• Модели за демонстрацију – анатомија, ботаника,
зоологија
• Прибор за извођење експеримента
• Комплет постера за очигледну наставу
Опрема за кабинет историје:
• Историјске карте и мапе
• Комплет постера
Опрема за кабенете математике:
• Основни прибор за геометријско цртање
• Модели геометријских тела- 16 различитих модела
Опрема за кабинет географије:

Количина
9
2
1
1
Укупно 64 артикала
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• Глобуси
• Компаси
• Држач за карте
• 16 различитих географских карата и мапа
ИКТ ОПРЕМА:
• Фотокопир апарати 5 комада
• Пројектори 10 комада
• Лап-топ рачунари -20 комада
• Моторизовано пројекционо платно -1
• Интерактивна табла-систем-5 комада
• Систем за квизове- 2 комада
• Документ камера – 2 комада
• Сет за нимање наставе-2 комада
• Рутер – 2 комада
Штампач
Скенер
Флип-чарт табла
Лабараторијеза стране језике
Опрема за кабинет музичког васпитања:
• Инструменти Орфовог инструментаријума
• Металофони
• Ксилофони
• Буњеви
• Звечке
• Триангл
• Даире
• Електрична хармоника
• Клавир/пианино
• Метроном
• Микрофони
• Миксета
• Звучници

10
1
1
2
2

70 РАЗЛИЧИТИХ ДИДАКТИЧКИХ СЕТОВА ЗА
РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
Опрема за кабинет за техничко и информатичко
образовање:
• Универзална машина за моделарску обраду дрвета
• Конструкторски сетови-Обновљива енергија;
Зупчаници и погон;
• Преко 40 артикала које чине алат за рад у радионици
Књиге у школској библиотеци
Опрема за кабинет ликовне уметности:
• Линорез сет
• Керамичка пећ
• Машина за вањање глине
• Преко 20 артикала потребних за демонстрацију
различитих ликовних техника и извођење

10100
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Дигиталне учионице

4

Поред наставних средстава набројаних у табели напомињемо да смо у више наврта и кроз
пројекат Развионица, али и кроз друге пројекте и донације опремили фискултурну салу
свим потребним спортским реквизитима према и изнад стандарда за савремену наставу
физичког васпитања.
Уз помоћ Општине Вождовац уредели смо кошаркашко игралиште и уз њега трибине и
полигон за вежбање на отвореном простору.
Уређењу школског амбијента посветили смо посебну пажњу. На почетку школске 2018/19.
године, санирали смо темеље „мале школске зграде“, која је тонула а зидови споља и изн
утра пуцали. Безбедност учен ика подигли смо на виши ниво санацијом пасареле између
две школске зграде, која служи као безбедан прелаз учен ика преко веома прометне
саобраћајнице.
Пројектом „200о дигиталних учионица“ имамо компетну дигиталну опрему за кабинет
физике и француског језика, као и две учионице разредне наставе, опремљене наменски за
продужени боравак у првом и другом разреду.
Напочетку 2019/20. године још четири учионице првог и друго разреда опремљене су
сетом- дигитална учениоца.
У сарадњи са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту школу смо за нову
2019/20. годину опремили:
-

Новим намештајем(клупице у ходницима за одлагање ствари испред кабинета,
нов намештај за две учионице продуженог боравка-трећи разред
Беле табле, 5 лап топ рачунара и два бим пројектора.

Према свему наведеном може се са сигурношћу извести закључак да је на почетку
2019/20. школске године Основна школа „Бранислав Нушић“ једна од школа која је
својим ученицима обезбедила пријатан и подстицајан амбијент за учење и лични
развој и напредак!
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IV ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
1.РАСПОРЕД СМЕНА И РИТАМ РАДНОГ ДАНА У ОШ“БРАНИСЛАВ
НУШИЋ“
Основна школа „Бранислав Нушић“ у школској 2019/20. години радиће у две смене: пре
подне настава почиње у 8,00 , а после подне у 14,00. За ученике продуженог боравка у
првом и другом разреду, настава ће се одвијати по сменама, у послеподневној смени
настава у млађим разредима(од првог до четвртог) почиње у 13,00 часова.
ОДЕЉЕЊА ПЛАВЕ СМЕНЕ

ОДЕЉЕЊА ЦРВЕНЕ СМЕНЕ

5/2; 5/1
6/1; 6/2
7/2; 7/4
8/1; 8/3;

5/3; 5/4
6/3; 6/4
7/1; 7/3
8/2; 8/4

2/1, 2/2,2/3,2/4
4/1, 4/2, 4/3, 4/4

1/1, ½, 1/3
3/1, 3/2, 3/3, 3/4

ОДЕЉЕЊА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
1/1, ½, 1/3, ¼, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4
Продужени боравак ће бити организован и за ученике 3. и 4. разреда – 2 групе; овај
пројекат финансира Градски секретаријат за образовање.
У школи ради једно одељење ученика са посебним потребама. Ово одељење ради такође у
преподневној смени али часови у овом одељењу трају 30 минута; настава у овом одељењу
почиње у 9 часова.
РАСПОРЕД ТРАЈАЊА НАСТАВЕ У ДВЕ СМЕНЕ
Час
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Преподневна смена
8,00 – 8,45
8,50 – 9,35
9,50 – 10,35
10,50 – 11,35
11,40 – 12,25
12,20 – 13,15

Час
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Послеподневна смена
14,00 – 14,45
14,50 – 15,35
15,50 – 16,35
16,50 – 17,35
17,40 – 18,25
18,30 – 19,15
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РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
Постоји више различитих модела организовања - васпитно образовних активности у
подуженом боравку. Који ће се модел примењивати зависи од избора школе сваке школске
године, односно од просторних материјалних и кадровских могућности.
За школску 2019/20. годину важе два модела:
Први модел – преподневна смена
Време
700 -730
730 - 800
800 - 900
900 - 1000
1000-1200
1200- 1230
1230- 1300
1300

Активности
Прихватање ученика
Доручак
Слободнo време
Слободне активности (читање, ликовна радионица...)
Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање,
утврђивање)
Ручак
Одмор, игре у школском дворишту, рекреација...
Настава

Други модел – поподневна смена
Време
1130- 1230
1230- 1300
1300- 1400
1400 - 1600
1600 - 1800

Активности
Слободно време
Ручак
Одмор, игре у школском дворишту
Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака, учење, вежбање,
утврђивање)
Слободне активности и одлазак кући
РАДНО ВРЕМЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ:
Дани у недељи
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак

Радно време
9,00 – 17,00
9,00 – 17,00
12,00 – 20,00
9,00 – 17,00
9,00 – 17,00
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Дани у недељи
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак

Дани у недељи
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак

РАДНО ВРЕМЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ШКОЛЕ:
Педагог
Психолог
8,00 – 16, 00
11,15 – 19,15
11,15 – 19,15
8,00 – 16, 00
8,00 – 16, 00
11,15 – 19,15
11,15 – 19,15
8,00 – 16, 00
8,00 – 16, 00
11,15 – 19,15
РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ
Библиотекар
8,00 – 16, 00
11,15 – 19,15
8,00 – 16, 00
11,15 – 19,15
8,00 – 16, 00

Библиотекар
11,15 – 19,15
8,00 – 16, 00
11,15 – 19,15
8,00 – 16,00
11,15 – 19,15

РАДНО ВРЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ ШКОЛЕ:
Дани у недељи
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак

Секретар
9,00 – 17,00
9,00 – 17,00
9,00 – 17,00
11,00 – 19,00 у време уписа
9,00 – 17,00

Служба рачуноводства
9,00 – 17,00
9,00 – 17,00
9,00 – 17,00
9,00 – 17,00
9,00 – 17,00
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2.ТАБЕЛЕ-ЗАДУЖЕЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОКВИРУ 40-ЧАСОВНЕ
РАДНЕ НЕДЕЉЕ
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3. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ – школска
2019/20. година
1/1-Снежана Китановић
1/2-Сузана Полимац
1/3-Миља Зец
2/1-Гордана Мартиновић-Ранисављевић
2/2-Александра Давидовић
2/3-Горица Вуковић
2/4-Ксенија Мухамедбеговић
3/1-Боринка Стојиловић
3/2- Љиљана Цекић
3/3-Лидија Миноски
3/4-Марија Костић
4/1-Јасмина Црнојевић
4/2-Весна Ристић
4/3-Маријана Николић
4/4-Марија Колашинац
5/1-Јелена Белча
5/2-Славица Драгославић
5/3-Велибор Васовић
5/4-Вера Каџибанов
6/1- Верица Арула
6/2- Светлана Тонић
6/3- Невенка Јоксовић
6/4- Весела Рађеновић
7/1-Јелена Цупарић
7/2-Наташа Јанковић
7/3-Зорана Ђорђевић
7/4-Марија Џелатовић
8/1-Ана Петровић
8/2-Љиљана Јовановић
8/3-Јелена Топаловић
8/4-Сања Радовановић
24

Презиме и
име
наставника

Предмет

Одељења

Фонд

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ – школска
2019/20. година

Јелена
Цупарић
Арула
Верица

Српски језик

5/3, 5/4, 7/1, 7/3, -црвена смена

18

Српски језик

6/1, 6/2, 8/2, 8/4-црвена смена
Библиотека 2 часа (11%)

18

Шевић
Звјездана

Српски језик

5/1, 5/2, 6/3, 6/4-плава смена

18

Ксенија
Жутобрадић

Српски језик

7/2, 7/4, 8/1, 8/3,- плава смена
Библиотека 2 часа (11%)

18

Ивана Јокић
(замена)

Енглески
језик

2/3, 5/1, 5/2, 6/3, 6/4, 7/2, 7/4, 8/1, 8/3-плава
смена

18

Драшковић
Снежана

Енглески
језик

20

Зорана
Ђорђевић

Енглески
језик

3/1, 3/2, 3/3, ¾, 8/2, 8/4-црвена смена
2/1, 2/2, 4/2 - плава смена
Комбиновано одељење -2 часа
5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7/1,7/3, 1/1, ½, 1/3-црвена
смена

Милић
Јелена
Јоксовић
Невенка

Енглески
језик
Француски
језик

2/4, 4/1, 4/3, 4/4 -40%

8

5/1, 5/2, 6/3, 6/4, 7/2,7/4, 8/2, 8/4, 4/3, 4/4-плава
смена

20

Јелена Росић

Француски
језик

10

Тонић
Светлана

Француски
језик

3/1,3/2,-црвена смена
4/1, 4/2- плава смена
2 часа у комбинованом одељењу
5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7/1,7/3, 8/2, 8/4 3/3,3/4 – црвена
смена

Јадранка
БежановићСовиљ

Ликовна
култура

5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7/1,7/3, 8/2, 8/4 – црвена смена
5/1, 5/2, 6/3,6/4, 7/2, 7/4, 8/1, 8/3– плава смена

18

20

20

25

Васовић
Велибор

Музичка
култура

5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7/1,7/3, 8/2, 8/4 – црвена смена
5/1, 5/2, 6/3,6/4, 7/2, 7/4, 8/1, 8/3– плава смена

Хор старијих
разреда

20

1

Драгославић
Славица

Математика

5/2, 6/3, 6/4 -плава смена
5/3, 6/2 -црвена смена

20

Каџибанов
Вера

Математика

6/1, 6/3, 7/2, 7/4, 8/3 -црвена смена

20

Математика

5/1, 7/2, 7/4, 8/1, 8/3– плава смена

20

Математика

6/1 -22%

4

Белча Јелена
Јована
Марковић
Топаловић
Јелена
Рајковић
Љиљана
(замена)

Ђорђевић
Кристина
Петар
Бојовићзамена

Маријана
Мурућ

Историја

5/1,5/2, 7/2,7/4, 8/1,8/3 – плава смена
5/3, 5/4, 7/1, 7/3, 8/2, 8/4 – црвена смена
Историја
6/1,6/2 –црвена смена
6/3,6/4-плава смена
Свакодневни 5/1+5/2; 6/3,6/4-плава смена
живот
у 5/3+5/4;
прошлости
6/3, 6/4, 7/1+7/3
Библиотека 5 часова-25%
Географија
5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7/1, 7/3, 8/2, 8/4 – црвена
смена
5/1, 6/3, 7/2, – плава смена

20

Географија

9

8
7

19

5/2, 6/4, 7/4, 8/1, 8/3 -плава смена

26

Биологија

5/3, 5/4, 7/1, 7/3,8/2,8/4-црвена смена
5/1, 5/2, 7/2, 7/4-плава смена

Биологија

6/3, 6/4, 8/1, 8/3, – плава смена
6/1, 6/2-црвена смена

12

Домаћинство

7/1, 8/2+8/4, -црвена смена
7/2; 7/4; 8/1, +8/3-плава смена
6/1, 6/2, 5/3,5/4 -црвена смена

5

20

Ђоровић
Љиљана
Ана
Петровић

Чувари
природе
Хемија
Весела
Рађеновић

5

7/2, 7/4, 8/1, 8/3-плава смена
7/1, 7/3, 8/2, 8/4 -црвена смена
7/1, 6/4- плава смена

20

Чувари
природе

6/3+6/4-плава смена

1

Физика

6/1, 6/2, 7/3, 8/2, 8/4 – црвена смена
6/3, 7/2, 7/4, 8/1, 8/3 – плава смена

20

Физика

Булат Сања
Лукјановић
Слађана

Техничко
образовање

Радовановић
Сања
Јанковић
Наташа

Техничко
образовање
Техничко
образовање

Јерковић
Ђорђе

Физичко
и 6/1 (2+1+0,5); 5/3(2+1+0,5); 5/4(2+1+0,5); здравствено
црвена смена
васпитање
7/1-3, 7/3-3
Физичко
8/2(2+1); 8/4(2) – црвена смена
васпитање и
изабрани
спорт

15
+1,5

Физичко
и 5/1(2+1+0,5); 5/2(2+1+0,5); 6/4(2+1+0,5)-плава
здравствено
смена

15
+

Џелатовић
Марија

6/3, 6/4, 8/1, 8/3, 7/2 -плава смена
6/1, 7/1, 7/3, 5/3, 5/4 -црвена смена +2 часа
специјално одељење
6/1, 6/2, 7/1, 7/3, 8/2, 8/4, 5/3, 5/4 -црвена смена
7/4, 5/1, 5/2 -плава смена
6/2, 8/2, 8/4, -црвена смена
6/3, 6/4, 7/2, 7/4, 8/1, 8/3, 5/2, 5/1-плава смена

22

22
22

5

27

васпитање

Јелена Тонић

Алексић
Катарина

7/2-3, 7/4 –плава смена

Физчко
8/3(2+1); 8/1(2)-плава смена
васпитање и
изабрани
спорт
Физичко
и
здравствено
6/3(2+1+0,5);-плава смена
васпитање
6/2(2+1+0,5)-црвена смена
Комбиновано одељење 3 часа
Изабрани
8/4 -1 -црвена смена
спорт
8/1-1-плава смена
Од играчке до ¾ - црвена смена
рачунара
4/1, 4/2, 4/3 –плава смена

Информатика
и рачунарство

Радовић
Владимир

Веронаука

Петар
Бојовић 45%

Грађанско
васпитање
ШАХ

5/3, 5/4, 6/1, 6/2, (6/1+6/2); 7/1, 7/3-црвена
смена
5/1, 5/2, 6/3, 6/4, 7/2, 7/4-плава смена
8/1+8/3, плава смена
8/2+8/4 , црвена смена
Комбиновано одељење -1 час
(1/1+1/2 + 1/3); (2/1+2/2); (2/3+2/4); (3/1+3/2);
(3/3+3/4); (4/1+4/3); (4/2+4/4);
5/1, 5/2, (5/3+5/4); (6/1,+6/2), (6/3+6/4) (7/1+7/3)
7/2, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
5/1, 5/2, (5/3+5/4),(6/1,+6/2), (6/3+6/4),
(7/1+7/3),7/4, (8/2+8/4)
8/4

1,5
5

6+1
+
3
2
4

16

22

8
1

4.ПОДЕЛА ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИЦИМА ВАН ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
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име

Вуковић Горица

2/3

Мухамедбеговић
Ксенија

2/4

Мартиновић
Гордана

2/1

Поповић
Александра

2/2

1/2

Цекић Љиљана

3/2

Сунчица Бекман

•
•
•
•
•

Члан тима за естетско уређење Школе
Члан тима за имплементацију инклузивног
образовања
Координатор пројекта „Нушићев вашар“
Дежурство на завршном испиту
Члан тима за маркетинг школе

•
•
•
•
•

Руководилац дечјег савеза
Естетско уређење Школе
Члан тима за маркетинг и промоцију Школе
Дежурство на завршном испиту
Члан тима за маркетинг школе
•

Полимац Сузана

Стојиловић
Боринка

Остала задужења

Одељењ
ски
стареши
на

Презиме и
наставника

3/1

Kooрдинатор такмичења „Мислиша“

•

Координатор такмичења рецитатора

•

Члан тима за маркетинг школе

•
•
•

Задужења у оквиру естетског уређења школе
Координатор Црвеног крста
Координатор свечаности за пријем првака

•
•

Дежурство на завршном испиту
Координатор спортских активности у млађим
разредима
Члан школске уписне комисије на завршном испиту
Члан тима за сарадњу са родитељима
Координатор за израду распореда часова
Члан тима за промоцију и маркетинг Школе

•
•
•
•

29

•
•
•
Марија Костић
Црнојевић Јасмина

Ристић Весна

Китановић
Снежана

3/4
4/1

4/2

1/1

•

Координатор манифестације „Ја имам таленат“

•
•

Дежурство на завршном испиту
Координатор свечаности за Дан школе

•

Руководилац већа наставника разредне наставе

•
•

Координатор манифестације „НУШИЋЕВ
Координатор свечаности за Дан школе

•

Координатор такмичења рецитатора у млађим
разредима
Координатор свечаности за пријем првака

•
Зец Миља

1/3

Координатор
манифестације
„НУШИЋЕВ
ВАШАР“
Руководилац наставника у продуженом боравку
Члан Тима за праћење школског развојног плана
Координатор манифестације „НУШИЋЕВ ВАШАР

•

•

ВАШАР“

Координатор такмичења „Читалачка значка“ у
млађим разредима
и сарадник библиотекара Школе
Координатор свечаности за пријем првака

Белча Јелана

5/1

•
•

Руководилац стручног већа наставника математике
Члан Тима за имплементацију инклузивног
образовања

Тонић Светлана

6/2

•

Руководилац стручног већа наставника страних
језика
Члан тима за сарадњу са родитељима

•
Арула Верица

6/1

•
•
•
•

Руководилац стручног већа наставника српског
језика
Члан тима за планирање и праћење стручног
усавршавања наставника
Члан тима за имплементацију инклузивног
образовања
Члан тима за развој дигиталне стратегије Школе
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Јадранка
Бежановић-Совиљ
Јелена Цупарић

7/1

Булат Сања
Радовановић Сања

8/4

Љубомир
Стојановић

•
•
•

Естетско уређење Школе
Координатор прославе Дана школе
Координатор светосавске прославе

•

Члан тима за школске пројекте

•

Координатор школских пројеката

•
•
•

Координатор Ђачког парламента
Члан тима за безбедност ученика
Координатор манифестације „Ја имам таленат“

•

Руководилац тима за заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања
Руководилац пројекта професионалне оријентације

•
Васовић Велибор

•
•

5/3

•

Координатор Светосавске свечаности
Координатор
манифестације
„НУШИЋЕВ
ВАШАР“
• Координатор прославе Дана школе
Координатор манифестација „ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ“

Јанковић Наташа

7/2

•

Каџибанов Вера

5/4

•

Драгославић
Славица
Џелатовић Марија

5/2

•

7/4

•
•

Јелана Барага

•
•
•
Јовановић Љиљана

Руководилац стручног већа наставника техничког и
информатичког образовањ и физике
Аутор распореда дежурства за школску 2018/19.
годину
Аутор распореда дежурства за школску 2018/19.
Годину
Руководилац стручног већа наставника физичког
васпитања
Руководилац школског тима за имплементацију
инклузивног образовања
Запсиничар на Наставничком већу
Члан Школског одбора
Записничар на Школском одбору

8/2
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•
•

Шевић Звјездана

•
•
•

Алексић Катарина

•
•
•
•

Бранка
Вуковић

Стојић

•
•
•

Координатор плана еколошке заштите животне
средине
Руководилац стручног већа наставника хемије,
биологије,
Члан школског одбора
Координатор манифестације „Мајска песничка
сусретања за старије разреде
Координатор такмичења рецитатора у старијим
разредима
Координатор прославе Светог Саве
Уредник сајта школе
Руководилац тима за планирање и праћење
стручног усавршавања наставника
Руководилац Тима за спровођење дигиталне
стратегије школе
Члан тима за планирање и праћење стручног
усавршавања наставника
Члан тима за имплементацију инклузивног
образовања
Записничар на Педагошком колегијуму

V НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.
ГОДИНУ
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОШ
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
ПРВА ГРУПА ЦИЉЕВА КОЈИ ПРОИСТИЧУ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
ШКОЛЕ:
• Циљ у оквиру подручја етос: Унапређивање партнерства породице и школе у
процесу едукације деце

Циљ у окивру подручја настава и учење:
32

• Развијање методологије и облика диференциране наставе, као модела за
имплементацију инклузивног образовања;
• Примена разноврсних техника оцењивања знања ученика;
• Примена техника и метода активног учења на настави;
• Усмеравање процеса учења ка функционалним – применљивим знањима

• Циљеви у оквиру подручја ресурси:
•

Естетско и функционално уређење школског

•

Опремање школе савременим наставним средствима

ДРУГА ГРУПА ЦИЉЕВА КОЈИ ПРОИСТИЧУ ИЗ ПРОЦЕСА
САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ И ИЗВЕШТАЈА О ЕКСТЕРНОМ
ВРЕДНОВАЊУ, САМОВРЕДНОВАЊА ПРИМЕНОМ „СЕЛФИ „
ИНСТРУМЕНТА
1. Циљеви у оквиру подручја настава и учење:
•
•
•
•

Унапређивање наставног процеса у правцу „саморегулисаног учења“- настава
усмерена на учење у школи; ученик је активан учесник учења и учесник
целокупног живота у школи
Унапређивање планирања – померање фокуса са детаљног планирања на фокус
„како да се подржи учење?“
Развијање динамичне комбинације знања, вештина и ставова у оквиру
предметних области и откривање могућности обједнињавања и корелације међу
наставним областима-интердисциплинарно учење
Оспособљавање наставника и ученика за сврсисходно коришћење ИКТ у
настави и учењу

2.Циљеви у оквиру подручја ресурси:
•
•

Креирање средине подстицајне за учење
Развијање компетенција наставника у правцу „рефлексивних практичара“

•

РАЗВИЈАЊЕ ДИГИТАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ У ШКОЛИ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

3.Циљеви у оквиру подручја постигнућа ученика:
•
•

Развијање методоголије формативног оцењивања и самооцењивања – оцењивање за
напредовање и учење
Развијање стратегије подизања нивоа постигнућа ученика наше Школе на завршном
испиту из српског језика и математике

4.Циљеви у оквиру подручја подршка ученицима:
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•
•
•
•
•

Развијање подршке ученицима у оквиру имплементације инклузивног образовања
кроз план рада школског тима
Унапређење рада ученика укључених на додатну наставу
Унапређење рада ученика укључених на допунску наставу
Специфичан модел ваннаставних активности
Развијање програма каријерног вођења и професионалне оријентације

ТРЕЋА ГРУПА ЦИЉЕВА КОЈИ СУ ОДРЕЂЕНИ ПОТРЕБАМА
УЧЕНИКА, НАСТАВНИКА, РОДИТЕЉА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ И РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
ШКОЛЕ
1. Циљеви у оквиру подручја етос:
•
•
•

Развијање различитих облика и модалитета екстерног маркетинга Основне Школе
„Бранислав Нушић“
Истицање угледа и специфичних обележја Школе „Бранислав Нушић“, као
знаменитости окружења, због традиције и историјске важности објекта чији је
оснивач и донатор славни комедиограф Бранислав Нушић
Развијање програма сарадње са локалном самоуправом

2. Циљеви у оквиру подручја брига о ученицима;
• Развијање програма здравствене заштите ученика
• Развијање програма социјалне заштите
• Развијање програма слободних активности
• Развијање програма школског спорта и спортских активности
• Развијање програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања
• Унапређивање програма културних активности у школској средини
• Развијање стратегија екстерног маркетинга школе,
ублажавање тренда осипања ученика и смањења броја
уписане деце у ОШ“Бранислав Нушић“
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ – ПРВИ ЦИКЛУС
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Ред.
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
број

1.

Српски језик

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

5

180

5

180

5

180

5

180

____________ језик1
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2.

Српски као нематерњи језик2

2

72

2

72

3

108

3

108

3.

Страни језик

2

72

2

72

2

72

2

72

4.

Математика

5

180

5

180

5

180

5

180

5.

Свет око нас

2

72

2

72

–

–

–

–

6.

Природа и друштво

–

–

–

–

2

72

2

72

7.

Ликовна култура

1

36

2

72

2

72

2

72

8.

Музичка култура

1

36

1

36

1

36

1

36

9.

Физичко и здравствено васпитање 3

108

3

108

3

108

3

108

19–21*

684–756*

20–22*

720–792* 20–23* 720–828* 20–23*

720–
828*

У К У П Н О: А
Ред.
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
број
1

Верска настава/Грађанско
васпитање3

1

36

1

36

1

36

1

36

2.

Матерњи језик/говор са
2
елементима националне културе 4

72

2

72

2

72

2

72

УКУПНО Б:

1–3*

36–108*

1–3*

36–108* 1–3*

УКУПНО А + Б

20–22*

720–792*

21–23*

756–828* 21–24* 756–864* 21–24*

36–108* 1–3*

36–108*
756–
864*

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети,
изборни програми и активности
ОБЛИК
ПРВИ РАЗРЕД
Ред. ОБРАЗОВНОброј ВАСПИТНОГ РАДА
нед.

ДРУГИ РАЗРЕД
год.

нед.

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД
год.

нед.

год.

нед.

год.

756–828* 21–24*

756–
864*

21–24*

756–
864*

1.

Редовна настава

20–22*

720–
792*

2.

Пројектна настава5

1

36

1

36

1

36

1

36

3.

Допунска настава

1

36

1

36

1

36

1

36

4.

Додатна настава

1

36

5.

Настава у природи** 7–10 дана годишње

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
Ред.
ОБРАЗОВНОброј
ВАСПИТНОГ РАДА
1.

Час одељењског
старешине

ПРВИ РАЗРЕД

21–23*

7–10 дана годишње

ДРУГИ РАЗРЕД

7–10 дана годишње

ТРЕЋИ РАЗРЕД

7–10 дана
годишње

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

36

1

36

1

36

1

36

35

2.

Ваннаставне
активности6

1–2

3.

Екскурзија

1–3 дана годишње

36–72 1–2

36–72 1–2

1–3 дана годишње

36–72 1–2

1–3 дана годишње

36–72

1–3 дана годишње

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ – ПРВИ ЦИКЛУС
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ ВАЖНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВНОГ ПЛАНА У ОШ
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
*У табели фонда часова обавезних предмета у првом разреду уместо 20 часова,
укупан фонд је 19 часова зато што је уместо два часа ликовне културе заступљен један час
ликовне културе. (Ово део из обавезујућен наставног плана за први разред)
ТАБЕЛА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАНИСЛАВ
НУШИЋ“
Разред
III
IV

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Од играчке до
рачунара
Од играчке до
рачунара

Чувари природе
Чувари природе

Народна
традиција
Народна
традиција

Ученици ће су са листе од четири понуђена изборна предмета одабрали три предмета
од којих је свако одељење одарало један изборни предмет за изучавање током школске
2019/20. године. сваке школске године бирати један који ће те школске године
изучавати,прве три године реализације школског програма. По истеку три године у сва
четири разреда првог циклуса уместо другог изборног предмета реализоваће се нови
облик образовног- васпитног рада ПРОЈЕКТНА НАСТАВА.

ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ У ШКОЛИ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ ТОКОМ
ПРВОГ ЦИКЛУСА
У Школи „Бранислав Нушић“ изучавају се два страна језика : француски и енглески
језик. Специфично је да се сваке школске родитељи ученика будућег трећег разреда
анкетом изјашњавају о потреби да њихова деца факултативно изучавају француски језик.
Ту специфичност школског програма образлажемо аргументима:
•
Ученици се правовремено припремају да лакше савладају програм француског
језика у 5. разреду
•
Факултативни страни језик се изучава од 3.разреда са два часа недељно, оцењује се
бројчано, али оцена не улази у просек општег успеха, те на самом почетку учења језика
општи успех не може бити ни покварен нити пак поправљен оценом из страног језика
36

•
Ученицима се пружа шанса да савладају два страна језика до краја основног
школовања систематичније и квалитетније него што то предвиђа уобичајени наставни
план и програм
•
На узрасту од 9 година, пре свега кроз језичке игре, ученици се припремају за
озбиљнији приступ новом страном језику који постаје обавезан у 5. разреду
•
Језикчке компетенције, а посебно компетенција комуникације на страним
језицима посебно је негована у Школи „Бранислав Нушић“ , јер управо та компетенција
представља важан део савремене културе и целоживотног учења.
•
СВИ УЧЕНИЦИ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ОПРЕДЕЛИЛИ СУ СЕ ЗА ФАКУЛТАТИВНО УЧЕЊЕ
ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ.
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ – ДРУГИ ЦИКЛУС
На основу члана 79. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15, 62/16
– УС),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Ред.
број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

нед.

год.

нед.

1.

Српски језик и књижевност __________ језик1

5

2.

Српски као нематерњи језик2

3

3.

Страни језик

2

4.

Историја

1

5.

Географија

1

6.

Биологија

2

7.

Математика

4

8.

Информатика и рачунарство

1

9.

Техника и технологија

2

10.

Ликовна култура

2

11.

Музичка култура

2

12.

Физичко и здравствено васпитање

2

13.

Физика

14.

Хемија
УКУПНО: А

ПЕТИ РАЗРЕД
год.
180
108
72
36
36
72
144
36
72
72
72
72 + 543

ШЕСТИ РАЗРЕД
нед.
4
3
2
2
2
2
4
1
2
1
1
2
2

24–27*

918–1026*

25–28*

год.
144
108
72
72
72
72
144
36
72
36
36
72 + 543
72

954–1062*
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Ред.
број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

нед.

год.

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.

год.

ШЕСТИ РАЗРЕД
нед.

год.

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1

Верска настава/ Грађанско васпитање4

1

2.

Други страни језик5

2

3.

Матерњи језик/говор са елементима
националне културе6

2

УКУПНО: Б

3–5*

УКУПНО: А + Б

27–30*

36
72
72
108–180*
1026–1134*

36

1

72

2

72

2

108–180*

3–5*

1062–1170*

28–31*

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни
наставни предмети
Ред.
број

ШЕСТИ
РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА

нед.

год.

нед.

год.

27–30*

1026–1134*

28–
31*

1062–
1170*

1.

Редовна настава

2.

Слободне наставне активности7

1

36

1

36

3.

Допунска настава

1

36

1

36

4.

Додатна настава

1

36

1

36

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
Ре
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
д. број
РАДА

1.

Час одељењског старешине

ШЕСТИ
РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.

год.

1

36

н
ед.
1

год.
36

39

2.

Ваннаставне активности8

3.

Екскурзија

1
До 2 дана
годишње

36

1

36

До 2 дана
годишње

_____________
1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на
матерњем језику националне мањине.
2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику
националне мањине.
3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и
здравствено васпитање.
4 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета.
5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим
кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса
6 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може
да изабере овај предмет али није у обавези.
7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим
планом радa. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне
активности које Школа нуди.
8 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке,
хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са просторним и људским
ресурсима школе.
* Број часова за ученике припаднике националних мањина.

Листа слободних наставних активности у петом и шестом разреду у Основној
школи“Бранислав Нушић за школску 2019/20. годину

Разред
V
VI

Свакодневни живот у
прошлости
Свакодневни живот у
прошлости

Чувари природе
Чувари природе
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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
Правилник о изменама и допуни Правилника о
наставном програму за седми разред основног

образовања и васпитања

Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 3/2019 од 09.04.2019. године

Члан 1.

У Правилнику о наставном програму за седми разред основног образовања и
васпитања
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/09, 3/11 – др. пропис, 8/13,
11/16, 11/16 – др.
пропис и 12/18) у делу: „2. ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ
ПРЕДМЕТА”, одељак „А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, наставни
програм предмета:
„ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ”, замењује се наставним
програмима предмета:
„ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА”, који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део.
После наставног програма предмета: „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА” додаје се
наставни
програм предмета: „ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО”, који је одштампан уз
овај правилник и
чини његов саставни део.
Наставни програм предмета:
наставним програмима

„ФИЗИЧКО

ВАСПИТАЊЕ”,

замењује

се
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предмета: „ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ”, који је одштампан уз
овај правилник и
чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику РС –
Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2019/2020. године.
Број 110-00-55/2019-04
У Београду, 11. марта 2019. године

Министар,
Младен Шарчевић, с.р.
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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Ред.
број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

нед.

год.

нед.

1.

Српски језик и књижевност __________ језик1

4

2.

Српски као нематерњи језик2

3

3.

Страни језик

2

4.

Историја

2

5.

Географија

2

6.

Биологија

2

7.

Математика

4

8.

Информатика и рачунарство

1

9.

Техника и технологија

2

10.

Ликовна култура

1

11.

Музичка култура

1

12.

Физичко и здравствено васпитање

3

13.

Физика

2

14.

Хемија

2

УКУПНО: А

СЕДМИ РАЗРЕД

28

год.
144
108
72
72
72
72
144
36
72
72
36
108

72
72
1044
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Ред.
број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

нед.

год.

СЕДМИ РАЗРЕД
нед.

год.

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1

Верска настава/ Грађанско васпитање4

1

2.

Други страни језик5

2

УКУПНО: Б

36
72
108

3

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни
наставни предмети
Ред.
број

СЕДМИ РАЗРЕД

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА

нед.

год.

1.

Редовна настава

28

1044

2.

Слободне наставне активности7

1

36

3.

Допунска настава

1

36

4.

Додатна настава

1

36

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
Ре
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
д. број
РАДА

СЕДМИ РАЗРЕД
нед.

год.

1.

Час одељењског старешине

1

36

2.

Ваннаставне активности8

1

36

3.

Екскурзија

До 2 дана
годишње

До 2 дана
годишње

_____________
1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на
матерњем језику националне мањине.
2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику
националне мањине.
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3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и
здравствено васпитање.
4 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета.
5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим
кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса
6 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може
да изабере овај предмет али није у обавези.
7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим
планом радa. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне
активности које Школа нуди.
8 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке,
хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са просторним и људским
ресурсима школе.
* Број часова за ученике припаднике националних мањина.

Листа слободних наставних активности у седмом разреду у Основној школи“Бранислав
Нушић за школску 2019/20. годину

Разред
VII

Домаћинство

Информатика

Шах
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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ред.
број
1.
2.
3.

Ред.
број
1.

Обавезни наставни предмети
Српски језик*
Математика
Историја*
Ликовна култура*
Музичка култура*
Физичко васпитање
Страни језик
Географија*
Биологија
Техничко и информатичко
образовање
Физика(почев од 6. разреда)
Хемија(почев од 7. разреда)
УКУПНО:
Обавезни изборни наставни
предмети
Верска настава/Грађанско
васпитање
Страни језик
Физичко васпитање –
изабрани спорт
УКУПНО

Изборни наставни предмети
Изборни предмет

УКУПНО

Осми разред
недељно
4
4
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
26

годишње
144
144
72
36
36
72
72
72
72
72
72
72
936

Од петог до осмог разреда
недељно
годишње
1
36
2
1

72
36

4

144

Од петог до осмог разреда
недељно
годишње
1
36

1

36
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Ред.
број
1.
2.

Облик образовно-васпитног
рада
Допунска настава
Додатни рад

Ред.
број
1.
2.

Остали облици образовноваспитног рада
Час одељенског старешине
Друштвене, техничке,
хуманитарне и спортске
активности
Екскурзија

3.

1
1

Од петог до осмог разреда
недељно
годишње
36
36

Од петог до осмог разреда
недељно
годишње
1
36
1-2
36-72

1-3 дана

ТАБЕЛА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ за школску 2019/20. годину
Разред
VIII

Информатика и
рачунарство

Шах

Домаћинство
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РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА У ОДЕЉЕЊУ
УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
У ОШ ”Бранислав Нушић” постоји једно комбиновано одељење у коме наставу похађају
ученици којима је потребна додатна подршка у образовању.
Ови ученици нису постигли напредак у постигнућима применом индивидуалног
образовног плана са прилагођеним садржајима , а препорука Интерресорне комисије је да
школовање наставе у мањој групи, односно у комбинованом одељењу школе.
У одељењу је 8 ученика који похађају наставу у оквиру другог циклуса образовања.
Ученици су се определили за изборне предмете : Информатика и рачунарство и Грађанско
васпитање.
Ученици похађају наставу уз примену индивидуалног образовног плана са измењеним
садржајима из већине предмета.Час Физичког васпитања и Ликовне културе реализује се
уз мере индивидуализације у редовним одељењима.
Наставу у овом одељењу карактерише примена наставног материјала и метода који на
најбољи начин подстичу потенцијале ученика, одговарају њиховим потребама и динамици
напредовања. Поред стално присутне примене очигледне методе, у наредном периоду биће
присутно и тематско планирање, како би се ученици упознали са светом који их окружује
на свеобухватан и практичан начин.
Напредовање у учењу и школским активностима, охрабривање од стране наставника и
отворена комуникација, јачају самопоуздање ученика и позитивну слику о себи.
У школи постоји Тим за имплементацију инклузивног образовања .Чланови Тима
учествују у изради и евалуацији индивидуалних образовних планова .
Одељенски старешина, наставник-дефектолог, у сарадњи са стручним сарадницима
школе континуирано прати постигнућа ученика.
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5. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
У Школи се организују :
• Поправни испити
• Разредни испити
• Завршни испити
Поправни испит полажу ученици од четвртог до осмог разреда који на крају другого
полугодишта имају до две недовољне закључне бројчане оцене из наставних предмета.
План припремне наставе утврђује сваки предметни наставник у трајању од 10
часова и то пре полагања поправног испита у јунском и августовском року за ученике
осмог разреда и у августовском року за ученике од четвртог до седмог разреда.
Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или више наставних предмета.
Ученик може бити неоцењен ако није похађао наставу више од једне трећине укупног
годишњег броја часова тог предмета и уколико се оцењивањем утврди да није достигао
образовне стандарде на основном нивоу. Предметни наставници на захтев и уз
интересовање родитеља и ученика могу припремати ученика за полагање разредног
испита кроз менторски и саветодавни рад, без одређивања обавезног фонда часова
припремне наставе.
Завршни испит ученик полаже након завршеног осмог разреда. Предметни наставници:
српског језика, математике, историје, географије, биологије, физике и хемије обавезни су
да направе план припреме за полагање завршног испита. Према Развојном плану Основне
школе „Бранислав Нушић“ план припреме за полагање завршног испита треба да садржи
следеће активности и задатке:
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Специфични
циљеви
1. Постизање добрих резултата на завршном испиту
Задаци
1.1 Оспособљавање ученика за полагање завршног испита
1.2 Утврђивање и систематизација знања из наставних предмета који се полажу на
завршном испиту
Активности:
1.1.1
Инициј лно тестирање ученика и анализа
1.1.2
Припрема у оквиру редовних часова
1.1.3
Рад на задацима из Збирки
1.1.4
Израда тестова у оквиру редовне наставе и пробно тестирањ е
1.1.5
Организовање припремне наставе у законском трајању од 10 часова по предмету
1.2.1
Вршњачко учење- Рад у паровима и групама за сарадњу и подршку
1.2.2
Формативно оцењивање са специфичним индивидуализ. порукама
•
•
•

Реализатори:
Наставници предмета који се полажу на завршном испиту
Педагошко колегијум – прати реализацију задатака и активности
Ученици - сарадници
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5.1.АКТИВНОСТИ ОСПОСОБЉАВАЊА УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА АКТИВНОСТИ НА ПОДИЗАЊУ НИВОА
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ОШ“БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
АКТИВНОСТИ
1. Иницијално тестирање
ученика и анализа
постигнућа
2. Припреме у оквиру
часова редовне наставе

НОСИОЦИ
Предметни наставници

ВРЕМЕ
Септембар

Предметни наставници и
ученици

Током школске године

3. Самосталан рад ученика
на задацима из Збирки –
менторски рад наставника
4. Израда тестова у оквиру
редовне наставе и анализа
постигнућа
5. Пробни завршни испит и
анализа постигнућа

Ученици и предметни
наставници

Током школске године

Предметни наставници и
ученици

Током школске године

Предметни наставници и
ученици и Педагошки
колегијум
Предметни наставници и
ученици и Педагошки
колегијум

Мај

6. Реализација 10
обавезних часова
припремне наставе из
сваког предмета после
завршене наставне године

После завршене наставне
године

5.2.АКТИВНОСТИ УТВРЂИВАЊА ЗНАЊА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОЛАГАЊЕ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА
АКТИВНОСТИ
1. Вршњачко учење, рад у
паровима, индивидуални
рад на припремљеним
материјалима
2. Формативно оцењивање
са специфичним
индивудуалним порукама
за напредовање ученика

НОСИОЦИ
Предметни наставници и
ученици

ВРЕМЕ
Током школске године

Предметни наставници и
ученици

Током школске године
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6. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ
На седници Наставничког већа одржаној 31. августа 2017. године усвојен је
распоред часова редовне наставе, изборне и факултативне наставе и ваннаставних
активности.

VII ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УСТАНОВЕ
1.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
школска 2019-20. година
Активности

Време
Начин
реализације реализације
1.Усвајање Извештаја о успеху и августРеализација
дисциплини ученика на крају школске септембар
тачака на
2018-19.године
2019.
седници ШО
2.Усвајање Извештаја о раду директора
Школе за школску 2018-19.год
3.Усвајање Извештаја о раду Школе за
школску 2018-19.год.
4.Усвајање Годишњег плана рада школе за
школску 2019-20.год.
5.Извештај о раду Школског одбора у
2018-19.год
6.Усвајање Извештаја о раду Ученичког
парламента у 2018-19.год.
Реализација
1.Разматрање и усвајање Извештаја о новембар
2019.
тачака на
успеху у учењу и владању ученика на
седници ШО
крају првог класификационог периода
школске 2019-20.год.
2.Извештај о реализованим екскурзијама
3.Извештај о прослави Дана школе.
4.Усвајање Извештаја о самовредновању
5. Упознавање чланова Одбора са
записницима о спроведеним редовним
инспекцијским надзорима
1.Разматрање и усвајање Извештаја о фебруарРеализација
успеху у учењу и владању ученика на март 2020.
тачака на
крају првог полугодишта школске
седници ШО
2019-20.год.
2. Извештај о годишњем попису

Носиоци
реализације
Чланови ШО
Директор
Школе

Чланови ШО
Директор
Школе

Чланови ШО
Директор
Школе
Секретар
Школе
Шеф
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3.Извештај о завршном рачуну за 2019.год.
4. Доношење и усвајање Финансијског
плана ОШ „Бранислав Нушић“ за
2020.годину
5. Доношење Годишњег плана јавних
набавки за 2020.годину
1.Упознавање чланова Одбора са успехом
и владањем ученика на крају другог
тромесечја школске 2019-20.год.
2. Упознавање чланова Одбора са
записницима о спроведеним редовним
инспекцијским надзорима
1.Упознавање ШО са спроведеним
поступцима јавних набавки
2. Доношење одлуке о издавању школског
простора у закуп за школску
2019/2020.годину и висини закупа

рачуноводства
Члан пописне
комисије

април 2020.

Реализација Чланови ШО
тачака на
Директор
седници ШО Школе
Секретар
Школе

мај-јун 2020. Реализација Чланови ШО
тачака на
Директор
седници ШО Школе
Секретар
Школе

3. Извештај о реализованим ђачким
екскурзијама
4.Доношење одлуке о отварању још једне
групе продуженог боравка у другом
разреду и групе продуженог боравка за
ученике трећег и четвртог разреда.

РЕАЛИЗАТОРИ ПРОГРАМА :
1. ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА:
• Љиљана – Јовановић Ђоровић, наставник биологије
• Весна Ристић, наставник разредне наставе
• Јелена Барага – Вулићевић, дефектолог
• Ивана Лекић – представник Савета родитеља
• Милена Стаматовић, представник Савета родитеља
• Биљана Средојевић, представник Савета родитеља
• Немања Бабић, представник локалне заједнице
• Драган Лалић, представник локалне заједнице
• Владислав Стефановић, представник локалне заједнице
1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
2. СЕКРЕТАР ШКОЛЕ
3. ПРЕДСТАВНИЦИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
4. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА – финансијски извештаји и планови
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“
2. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

ОКТОБАР

СЕПТЕМБАР

Време
реализације

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
1.Организовање пријема ученика првог разреда
2.Подношење извештаја о раду Школе за школску 2018/19. годину
3.Припрема Годишњег плана рада Школе за школску 2019/20.
годину за усвајање на Наставничком већу и Школском одбору
4.Упознавање наставника са препорукама и упутствима која се
односе на реализацију васпитно – образовног рада школске
2019/20. године.
5.Припрема података који су потребни као основа за финансирање
рада Школе- унос података у јединствени информациони систем
Министарства просвете науке-„Доситеј“
6.Педагошко – инструктивни рад са наставницима
7.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима
8.Сарадња са Саветом родитеља Школе
9.Спровођење процедуре за организовање екскурзија
10.Припреме за обележавање Дана школе
11. Припреме за обележавање Нушићевих дана
12. Стручно усавршавање директора Школе
13. Припрема и усвајање нових школских Правилника
1.Организација прославе Дана Школе
2. Педагошко – инструктивни рад са наставницима
3.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима
4.Планирање и реализација набавке наставних средстава
5.Праћење реализације Програма за заштиту деце од насиља,
занемаривања и злостављања
6.Организаовање седница Педагошког колегијума
7.Сарадња са Ђачким парламентом
8.Послови везани за екстерни маркетинг Школе
10. Учешће у изради Плана стручног усавршавања наставника за
школску 2019-20. годину
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НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ФЕБРУАР

1.Увид у реализацију наставног процеса кроз планиране посете
часовима
2.Рад на извештају о оствареним резултатима рада са ученицима
током првог класификационог периода
3.Сарадња са Активом директора школа на општини Вождовац
4. Педагошко – инструктивни рад са наставницима
5.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима
6.Организација и реализација стручног усавршавања наставника,
стручних сарадника и управе Школе
7. Сарадња са школским тимовима
1.Припрема података о анализи сарадње са родитељима
2.Организовање и праћење рада комисије за годишњи попис
3.Организација прославе Нове године
4.Праћење реализације Школског развојног плана
5.Праћење реализације Програма за заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања
6. Рад на извештају о оствареним резултатима рада са ученицима
током првог полугодишта
7.Извештај о посећеним часовима током првог полугодишта и
сугестије за унапређење наставног процеса
8.Припреме за обележавање школске славе
1.Припремање извештаја о раду Школе у првом полугодишту
школске 2019/20. године.
2.Увид у вођење педагошке документације наставника и стручних
сарадника
3.Припрема и реализација школске славе
4.Избор подручја самовредновања за школску 2019/20. годину
5. Сарадња са школским тимовима
1.Реализација плана јавних набавки
2.Припрема документације за избор уџбеника за школску 2020/21.
годину
3. Педагошко – инструктивни рад са наставницима
4.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима
5.Учешће у пословима у вези израде и усвајања завршног рачуна
Школе
6.Сарадња са школским тимовима
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МАРТ
АПРИЛ
МАЈ

1.Увид у планирање и припремање наставника за реализацију
наставног процеса
2.Праћење реализације Школског развојног плана
3.Припрема за реализацију екскурзија у пролећном периоду
4.Организовање такмичења за које је Школа задужена
5.Сарадња са Ђачким парламентом
6.Организација и реализација стручног усавршавања наставника,
стручних сарадника и управе Школе
7.Припрема седница Педагошког колегијума
8. Сарадња са школским тимовима.
1. Праћење реализације школског развојног плана
2.Рад на извештају о оствареним резултатима рада са ученицима
током другог класификационог периода
3.Сарадња са Активом директора школа на општини Вождовац
4. Педагошко – инструктивни рад са наставницима
5.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима
6. Увид у реализацију наставног процеса кроз планиране посете
часовима
7. Сарадња са школским тимовима
1.Припреме за крај школске године за ученике осмог разреда
2. Рад на извештају о оствареним резултатима рада са ученицима
осмог разреда на крају школске године
3.Организација матурске вечери за ученике осмог разреда
4.Припрема за полагање завршног испита
6. Подела предмета, одељења и задужења наставника за школску
2020/21. годину
7.Праћење реализације Школског развојног плана
8. Педагошко – инструктивни рад са наставницима
9.Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима
10.Сарадња са Активом директора школа на општини Вождовац
11. Сарадња са школским тимовима
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ЈУНИ
АВГУСТ

1.Рад на извештају о оствареним резултатима рада са ученицима
током другог полугодишта
2.Организација и реализација завршног испита за ученике осмог
разреда
3.Припрема делова извештаја о раду Школе за школску 2019/20.
годину
4.Припрема делова Годишњег плана рада Школе за школску
2020/21. годину.
5.Сагледавање потреба Школе за побољшање услова рада у
наредној школској години
6.Припрема делова извештаја о раду директора Школе
7.Припрема распореда часова за школску 2020/21. годину
8.Сарадња са школским тимовима
1.Организација и реализација припремне наставе за полагање
поправних испита
2.Организација поправних испита
3.Припрема делова извештаја о раду Школе за школску 2019/20.
годину
4.Припрема делова Годишњег плана рада Школе за школску
2020/21. годину.
5.Припрема распореда дежурства наставника за школску 2020/21.
годину
6.Анализа реализације акционог плана – део Школског развојног
плана за школску 2019-20 годину
7.Подношење извештаја о раду директора Школе Наставничком
већу и Школском одбору.

РЕАЛИЗАТОР ПРОГРАМА: ДИРЕКТОРКА ОШ“БРАНИСЛАВ НУШИЋ“,
Маријана Стефановић
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3.ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ
САДРЖАЈ РАДА
-конституисање Савета
родитеља школе
-извештај о успеху ученика у
школској 2018.-2019. год.
-представљање Годишњег
програма рада
-сагласност родитеља о
материјалним потраживањима
школе
-партиципација родитеља
- договор о прослави Дана
школе
-анализа стања безбедности у
школи
-анализа успеха и дисциплине
ученика на крају првог
тромесечја
-предлог мера за побољшање
усепха и дисциплине
- пријављивање заинтересованих
родитеља за учешће у
активностима које школа
организује
- обележавање Нове године у
школи ( укључивање родитеља у
акцију украшавања школе)
-анализа успеха и дисциплине на
крају првог полугодишта
-предлог мера за побољшање
успеха и дисциплине
-пријављивљање родитеља за
помоћ у организацији прославе
Школске славе
-извештај о реализованим
школским манифестацијама

РЕАЛИЗАТОРИ

- директор школе
- ПП служба
- родитељи који су
делегирани за Савет
родитеља

- Савет родитеља

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

ПП служба
Савет родитеља
Директор Школе
НОВЕМБАР

Савет родитеља
Директор Школе

ЈАНУАР

-анализа успеха и дисциплине на
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крају другог тромесечја
-упознавање родитеља са мерама
за побољшање успеха и
дисциплине
-извештај о обављеном програму
проф.оријентације
- извештај о реализованим
екскурзијама, рекреативној
настави
-доношење одлуке о
дестинацијама ђачких излета и
екскурзија за 2020.-2021.
-донопшење одлуке о висини
износу надокнаде наставницима
који воде ученике на излете и
екскурзије
-конципирање плана рада школе
за 2020.-2021. школску годину

ПП служба
Савет родитеља
Директор Школе

МАРТ-АПРИЛ

Савет родитеља
Директор Школе

МАЈ - ЈУНИ

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Састанци Савета родитеља одржавају се у просторијама
Школе „Бранислав Нушић“
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4.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ученички парламент ће бити састављен од ученика седмог и осмог разреда, по два
представника из сваког одељења. Састанцима ће присуствовати и по два представника
свих одељенских заједница шестог разреда, како би се припремили за учешће у раду
Парламента наредне школске године. Своје представнике у Парламенту ученици ће бирати
на почетку школске године.
ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Активности/теме
Време
Начин
Носиоци
реализације реализације
реализације
❖ Избор руководства Парламента септембар
- дискусија на
- чланови Ученичког
председника, заменика
састанку УП
парламента
председника и записничара
- презентација
- координатори УП
❖ Усвајање плана и програма рада
програма рада
Парламента
- разматрање
❖ Упознавање нових чланова
Парламента са активностима у
предлога и
претходној школској години
доношење
❖ Договор око организације и
одлука динамике рада Ученичког
гласање
парламента
❖ Правила понашања у школи

➢ Обележавање ,,Дечје недеље“

октобар

- иницијативе
Ученичког
парламента
- акције на
нивоу школе
- дискусија на
састанцима

- чланови Ученичког
парламента
- одељењске
старешине
- предметни
наставници
- координатори УП

➢ Обележавање Дана толеранције
➢ Упознавање са Конвенцијом о
правима детета
➢ Разматрање односа и сарадње
ученика и наставника

новембар

-израда беџа
- пројекција
филма
- дискусија

- чланови Ученичког
парламента
- координатори УП

➢ Анализа успеха и дисциплине на
крају I полугодишта
• Организација вршњачке
помоћи ученицима са
слабијим успехом, на нивоу

децембар јануар

- разговор,
анализа
- подношење
извештаја

- чланови Ученичког
парламента
- одељењске
старешине

➢ Дан школе
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одељења

- одржавање
часова
одељењског
старешине на
тему вршњачке
едукације
- учешће у
организацији
такмичења и у
раду жирија

- координатори УП

• Такмичење ,,Ја имам таленат“
• Нушићев Вашар

током
школске
године

•

Осмишљавање и организација
Дана ученик - наставник

новембар

иницијативе
Ученичког
парламента
- разматрање
предлога
израда списка
задужења у
оквиру
састанака
- извођење
акције

- чланови Ученичког
парламента
- предметни
наставници
- учитељи
- директор
- одељењске
заједнице
- координатори УП

➢ Хуманитарне акције
➢ Помоћ у реализацији школских,

октобар април

- организација
школских
такмичења
- предлози за
организацију
хум.акција и
развијање
свести о
значају
укључивања у
хуманитарне
акције

- чланови Ученичког
парламента
- одељењске
старешине
- наставници
физичког васпитања
- Црвени крст
Вождовац
- координатори УП

општинских и спортских
такмичења

- чланови Ученичког
парламента
- Тим за маркетинг
- психолог
- координатори УП
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➢ Учешће у акцијама естетског
уређења школе

октобар - мај - уређење
ходника,
холова,
дворишта,
осликавање
фасаде
- давање
мишљења,
предлога

- чланови Ученичког
парламента
- наставница ликовне
културе
- координатори УП

➢ Промоција успешних
ученика
• Oбележавање Међународног
дана породице

мај

- иницијативе
Ученичког
парламента
- дебата
- писање
чланака за
часопис

➢ Учешће у организацији
прославе Мале матуре
➢ Анализа рада Ученичког

мај - јун

- разговор,
анализа ,
дискусија на
састанцима
- иницијативе
Ученичког
парламента
- писани
извештај

❖ Организација тематских
предавања о болестима
зависности и здравим
стиловима живота…

током
школске
године

- предавања
- презентације
- филмови

- чланови Ученичког
парламента
- директор
- представници
МУП-а
-наставници
биологије

❖ Сарадња са Тимом за

током
школске
године

- учешће на
трибинама,
предавањима,
презентацијамар
адионицама,
израда плаката,
паноа

- чланови Парламента
- координатори УП
- Тим за
професионалну
оријентацију
- Тим за безбедност
ученика

парламента

➢ Анализа успеха и дисциплине на
крају II полугодишта

➢ Избор тема и активности за
следећу годину

➢ Извештај о раду Ученичког
парламента

професионалну оријентацију
❖ Сарадња са Тимом за безбедност
ученика

- чланови Ученичког
парламента
- одељењске
заједнице
- директор
- предметни
наставници
- координатори УП
- чланови Ученичког
парламента
- одељењске
старешине
- директор
- представници
Савета родитеља
- координатори УП
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5.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки колегијум
Руководилац: Маријана Стефановић, директор школе
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

Време
реализације
1.Израда програма рада Педагошког колегијума Август
2. Упознавање са акционим планом за школску
2019/20.годину
1.Израда плана набавке наставних средстава у
Септембар
школској 2019/20. години а према
припремљеним потребама Стручних
већа
2. Договор око реализације „Отворене недеље
школе“
3. Реализација пројекта „Бесплатни уџбеници“
Министарства просвете
1.Анализа рада школске библиотеке
Октобар,
2. Предлози за реализацију плана социјалне
децембар,
заштите ученика
април
3.Акциона истраживања – унапређивање учења
и оцењивања
1.Анализа рада у оквиру ваннаставних
Октобар,
активности, изборних и факултативних
децембар,
програма
април
2. Анализа реализације акционог плана,
имплементације инклузивног образовања
3. Анализа резултата тестирања – иницијално
тестирање ученика
1.Анализе школских постигнућа ученика, са
Новембар,
становишта појединих Стручних већа
април
2. Праћење реализације огледних часова –
интерно стручно усавршавање
1.Организација, реализација и припреме за
Током
такмичења у појединим наставним областима
школске
2.Формативно оцењивање, самооцењивање
године
ученика – презентација примера добре праксе
3.Праћење стручног усавршавања наставника и
примена наученог на обукама у настави и учењу
4. Усвајање ИОП-а2 и разматрање потреба за
израдом ИОП-а 3
5. Анализа постигнућа ученика на пробном

Извршиоци/сарадници
ПП служба, директор
школе, наставници,
Руководиоци стручних
већа и тимова,
директор школе,
ПП служба

Библиотекари,
ПП служба,дефектолог,
руководиоци стручних
већа, директор школе
Руководиоци стручних
већа, ПП служба,
дефектолог, директор
школе

Руководиоци стручних
већа, директор школе,
ПП служба
Руководиоци стручних
већа и тимова,
директор школе, ПП
служба

64

завршном испиту
6. Усвајање распореда писмених и контролних
задатака
7. Распоред часова предметне наставе у
одељењима 4.разреда
8. Праћење реализације пројеката у ОШ
„Бранислав Нушић“
1.Анализе резултата на реализованим
такмичењима
2. Анализа посећених огледних часова
1.Подела предмета,одељења на наставнике у
оквиру Стручних већа
2.Анализа реализације Школског развојног
плана
1.Анализа постављених захтева у појединим
наставним областима и усклађивање
критеријума оцењивања – рад по Стручним
већима
1. Анализа извештаја о самовредновању Школе
у школској 2019/20. години
1.Предлог акционог плана приоритета за
школску 2020/21. годину, на основу извештаја о
самовредновању и спроведених акционих
истраживања

Март-јун
Април, мај

Новембар,
децембар,
април,јун
Јуни
Мај, јуни

Руководиоци стручних
већа, ПП служба,
директор школе
Директор школе,
руководиоци стручних
већа и тимова, ПП
служба
Руководиоци стручних
већа, директор школе,
ПП служба
чланови Педагошког
колегијума
Чланови колегијума

Састанке припрема и води директорка Школе Маријана Стефановић, а записнике
ажурира и води педагог Школе
ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА:
• Маријана Стефановић
• Бранка Стојић-Вуковић
• Љубомир Стојановић
• Никица Станојковић
• Весна Ристић
• Сунчица Бекман
• Катарина Алексић
• Марија Џелатовић
• Наташа Јанковић
• Јелена Топаловић
• Верица Арула
• Светлана Тонић
• Јелена Белча
• Сања Булат
• Љиљана Јовановић .
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“.

6.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

НОВЕМБАР

ОКТОБАР

СЕПТЕМБАР

Време
реализације

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
1.Усвајање Годишњег плана рада за школску 2019/20. годину
2.Усвајање извештаја о раду Школе за школску 2018/19. годину
3.Разматрање предлога стручних већа за набавку наставних
средстава и опреме
4.Предлог задужења за прославу Дана школе и Нушићеве дане
5. Информације о организаовању екскурзија
6.Извештај Тима за безбедност за школску 2018/19. годину
7. Избор чланова Тима за безбедност за школску 2019/20. годину
8. Упознавање Наставничког већа са пројектним активностима у
школској 2019/20. години
1.Извештај о прослави Дана Школе
2.Извештај о реализацији Нушићевих дана
3.Извештаји о реализованим излетима и екскурзијама
4.Избор Тима за професионалну оријентацију
5.Презентација акционог плана Школе за имплементацију
инклузивног образовања
6. Упознавање Наставничког већа са новим Правилницима
1.Анализа реализације свих видова непосредног рада са
ученицима
2.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
класификационог периода
3.Предлог мера одељењских већа за побољшање дисциплине и
успеха ученика
4.Предлог задужења за Светосавску прославу
5.Анализа реализација Школског развојног плана – акциони план
за школску 2019/20. годину
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ЈАНУАР
ФЕБРУАР

1.Анализа реализације свих видова непосредног рада са
ученицима
2.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта
3.Предлог мера одељењских већа за побољшање дисциплине и
успеха ученика
4.Доношење одлуке о избору подручја самовредновања за
школску 2019/20. годину
1.Подношење извештаја о раду директора Школе у првом
полугодишту школске 2019/20. године.
2.Извештај о вођењу педагошке документације наставника и
стручних сарадника
3.Анализа реализације школског програма са посебним освртом на
реализацију изборних и факултативних програма

МАРТ

1.Усвајање плана набавке наставних средстава
2.Доношење одлуке о коришћењу уџбеника и приручне
литературе у настави за школску 2020/21. годину
3.Анализа сарадње са родитељима ученика
4.Извештај о стручном усавршавању наставника током првог
полугодишта

1.Извештај о планирању и припремању наставника за реализацију
наставног процеса
2.Извештај о реализацији Школског развојног плана
3.Припрема за реализацију екскурзија у пролећном периоду
4.Организовање и подела задужења за такмичења за које је Школа
задужена
5.Сарадња са предшколским установама
6.Извештај о раду Ђачког парламента
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АПРИЛ
МАЈ
ЈУН

1.Извештај о реализацији Школског развојног плана
2.Анализа реализације свих видова непосредног рада са
ученицима
3.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог
класификационог периода
4.Предлог мера одељењских већа за побољшање дисциплине и
успеха ученика
5.Доношење одлуке о реализацији матурске вечери за ученике
осмог разреда
1.Анализа успеха и дисциплине за ученике осмог разреда
2. Анализа реализације свих видова непосредног рада са
ученицима осмог разреда
3.Доношење одлуке о додели посебних диплома за ученике осмог
разреда
4.Доношење одлуке о додели диплома „Вук Караџић“
5.Припрема за завршне испите за ученике осмог разреда
6. Подела предмета, одељења и задужења наставника за школску
2020/21. годину.
7.Доношење одлуке о избору ученика генерације
1.Анализа реализације свих видова непосредног рада са
ученицима
2.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог
полугодишта
3.Доношење одлуке о упућивању ученика на поправне и разредне
испите
4.Доношење одлуке о превођењу ученика
5.Доношење одлуке о дестинацијама ђачких путовања за школску
2020/21. годину
6.Извештаји о екскурзијама ученика за пролеће 2020. године
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АВГУСТ

1. Доношење одлуке о организацији и реализацији припремне
наставе за полагање поправних испита
2.Доношење одлуке о организација поправних испита
3.Усвајање распореда дежурства наставника за школску 2020/21.
годину
6.Усвајање распореда часова за школску 2020/21. годину
8.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 2019/20.
године
9.Извештај о упису ученика у први разред
10.Распоређивање ученика који су поновили разред и
новодосељених ученика
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7.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА_РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
Руководилац: __Весна Ристић_____
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

Времереали
зације

1.Реализација програма за пријем првака

2.Утврђивањераспоредакоришћењаучионица
занареднушколскугодину
3. Припрема за израду одељењских
распореда часова и распореда коришћења
фискултурне сале
4.Подела задужења везаних за израду
дежурства наставника разредне наставе

IX

5.Распоред контролних вежби и писмених
задатака и израде иницијалних тестова
6.Припрема и реализацијапланираних излета
и рекреативне наставе
7.Договор за реализацију манифестације
,,Нушићев вашар“
1.Припрема и обележавање свечаности
,,Нушићеви дани“

2.Припреме за реализацију програма за
прославу Дана школе

X

Извршиоци
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Директор
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Директор, ПП служба
Чланови стручног већа
наставника разредне наставе
Директор, ПП служба
Наставници продуженог
боравка, Предметни
наставници: музичке и
ликовне културе, техничког
образовања
Чланови стручног већа
наставника разредне наставе
Директор, ПП служба
Наставници продуженог
боравка, Предметни
наставници: музичке и
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3.Израда педагошкогпрофилаученика

1.Анализа успеха и дисциплине на крају
првог класификационог периода и предлог
мера за побољшање успеха и дисциплине
2.Извештај о реализацији једнодневних
излета

XI

3.Договор о реализацији одласка у
позориште
1.Договор о прослави Нове године

XII
2.Припреме за прославу школске славе
__________
1.Припреме запредстојећатакмичења
2.Извештај и анализа остварених резултата
рада у наставним и ваннаставним
активностима на крају првог полугодишта
3.Анализа успеха и дисциплине на крају
првог полугодишта и предлог мера за
побољшање успеха и дисциплине

I

4.Припрема и договор
стручногусавршавањаучитеља
1.Анализа садржаја посећености семинара и
стручног усавршавања наставника
II
2.Планиране активности екстерног
маркетинга и промоције Школе Сарадњасапредшколским установама

ликовне културе
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
ПП служба
Чланови стручног већа
наставника разредне наставе
Наставници страних језика:
енглеског и француског
језика, Директор, ПП служба
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Директор
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Директор
Наставник верске наставе
Наставници српског језика
Наставник музичке културе
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Руководилац стручног већа
наставника разредне наставе
Чланови стручног већа
наставника разредне наставе
Наставници страних језика:
енглеског и француског
језика, Директор, ПП служба
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Директор
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Директор, ПП служба
Чланови стручног већа
наставника разредне наставе
Директор
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3.Договор о коришћењу уџбеника за наредну
школску годину

III

4.Договор о реализацији одласка у
позориште
1.Извештај и анализа остварених резултата
рада у наставним и ваннаставним
активностима на крају трећег
класификационог периода
2.Анализа успеха и дисциплине на крају
трећег класификационог периода и предлог
мера за побољшање успеха и дисциплине
IV
3.Предлог мера за побољшање успеха и
дисциплине
1.Анализа резултата рада у наставним и
ваннаставним активностима
V
2.Договор о
организовањусусретасаписцимазадецу,
оквирниплансусрета
3.Одабир изборних и факултативних
предмета за нареднушколску годину
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају школске 2018/2019. године

VI
2.Доношење одлуке о додели похвалница и
награда за постигнуте резултате
3.Припрема за израду годишњег плана рада
Школе за школску 2019/20. годину

Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Директор
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Директор
Руководилац стручног већа
наставника разредне наставе
Чланови стручног већа
наставника разредне наставе
Наставници страних језика:
енглеског и француског
језика, Директор, ПП служба
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
ПП служба
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Директор, ПП служба
Руководилац стручног већа
наставника разредне наставе
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
ПП служба
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Наставници страних језика:
енглеског и француског
језика, Директор, ПП служба
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Директор, ПП служба
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Директор, ПП служба
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1.Усвајање програма рада Актива за школску
2019 /20. годину

2.Распоред коришћења фискултурне сале и
учионица
VIII
3.Израда плана дежурства за наставнике
разредне наставе за школску 2020 /21. год.
4.Израда распореда часова

5.Израда плана огледних часова ( за свако
одељењско веће )

6.Припрема приредбе за пријем првака

Руководилац стручног већа
наставника разредне наставе
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Директор, ПП служба
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Директор, ПП служба
Руководилац стручног већа
наставника разредне наставе
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
Чланови стручног
већанаставника разредне
наставе
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8.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА СРПСКОГ ЈЕЗИКА,
ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ВЕРОНАУКЕ
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК, ЛИКОВНУ И МУЗИЧКУ КУЛТУРУ И
ВЕРОНАУКУ

Руководилац: Верица Арула
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

Време
реализације

Извршиоци

1. Договор о начину реализације
програма рада – израда плана писмених
задатака и контролних вежби

Верица Арула

2.Усаглашавање критеријума
оцењивања ученика – израда педагошке
документације

Сви чланови

3. Договор око организације и избора
ученика за рад у секцијама, додатној,
допунској настави и избор тематских
садржаја

Сви чланови

Сви чланови

Педагог

IX

4. Предлог нових облика и средстава
наставног рада у већу - Примери добре
праксе

Сви чланови

5. Прослава Дана школе - допринос и
учешће нашег актива

Сви чланови

1. План стручног усавршавања у већу

X

1. Припреме за прославу Светог Саве
2. Планирање школских такмичења,
календар ваншколских такмичења

1. Анализа реализације Плана и
програма рада већа у првом

Сви чланови
Сви чланови

XII

I

Сви чланови

Верица Арула
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полугодишту и допринос унапређењу
обр. васп. праксе

Сви чланови

2. Анализа рада допунске наставе,
додатне

Сви чланови

наставе и слободних активности и
предлог мера за побољшање квалитета
рада и превазилажење
евентуалних проблема
3. Проблеми у савладавању градива у
току првог полугодишта и предлог мера

Сви чланови

1. Избор уџбеника, приручника и
стручне

Сви чланови

Педагог

литературе за наредну школску годину
2. Организација школских такмичења из
књижевности и српског језика и језичке
културе

Сви чланови

II

2. Организација школских такмичења
рецитатора

Јелена Цупарић

3. Припрема за ваншколска такмичења:
договор о учешћу и припреми ученика

Сви чланови

4. Припрема за манифестацију „Ја имам
таленат“

Данијела Топаловић

1. Припрема за „Читалачку значку“ и „Ђачке
песничке сусрете“

Велибор Васовић
III

1. Израда скице Годишњег плана рада
већа за наредну годину
2. Предлог поделе часова и задужења за
све

Звездана Шевић
Верица Арула
Сви чланови

V

Сви чланови

области рада за наредну школску годину
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3. Предлог ученика за похвале и награде

Сви чланови

1. Анализа реализације Плана и
Програма рада већа на крају школске
године

Верица Арула

2. Предлог Годишњег плана рада за
наредну

Верица Арула

Сви чланови

Сви чланови

школску годину
3. Сумирање и израда Извештаја о
резултатима рада слободних активности
и додатне наставе и постигнутим
резултатима на такмичењима и
смотрама и разговор о мерама за
превазилажење евентуалних проблема у
раду секција

VI

Верица Арула
Сви чланови

4. Избор председника већа и актива за
наредну школску годину

Сви чланови

1. Израда глобалног и оперативног
програма рада и утврђивање садржаја
најпогоднијих за остваривање
корелације унутар и међу наставним
предметима

Сви чланови

2. Утврђивање Годишњег плана рада
актива и већа

Верица Арула
VIII

Сви чланови

3. Предлог плана рада слободних
aктивности, додатне и допунске наставе

Сви чланови

4. Утврђивање програма рада стручног

Сви чланови

усавршавања и унапређивања
образовноваспитног рада
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9. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕНГЛЕСКОГ И ФРАНЦУСКОГ
ЈЕЗИКА
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ЕНГЛЕСКИ И ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Руководилац: Светлана Тонић
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

Време
реализације

Извршиоци

1. Договор о начину реализације
програма рада – израда плана писмених
задатака и контролних вежби

Светлана Тонић

2.Усаглашавање критеријума
оцењивања ученика – израда педагошке
документације

Сви чланови

3. Договор око организације и избора
ученика за рад у секцијама, додатној,
допунској настави

Педагог
IX

4. Предлог нових облика и средстава
наставног рада у већу - Примери добре
праксе

Сви чланови

Сви чланови

1. План стручног усавршавања у већу

X

2. Планирање школских такмичења,
календар ваншколских такмичења

XII

Сви чланови
Сви чланови

1. Анализа реализације Плана и
програма рада већа у првом
полугодишту и допринос унапређењу
обр. васп. праксе

Светлана Тонић
Сви чланови
I

2. Анализа рада допунске наставе,
додатне

Сви чланови

наставе и слободних активности и
предлог мера за побољшање квалитета
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рада и превазилажење
евентуалних проблема
3. Проблеми у савладавању градива у
току првог полугодишта и предлог мера

Сви чланови

1. Избор уџбеника, приручника и
стручне

Сви чланови

Педагог

литературе за наредну школску годину
2. Организација школских такмичења из
енглеског и француског језика

II

Сви чланови

3. Припрема за ваншколска такмичења:
договор о учешћу и припреми ученика

Сви чланови

1. Израда скице Годишњег плана рада
већа за наредну годину

Светлана Тонић

2. Предлог поделе часова и задужења за
све

Сви чланови
V

Сви чланови

области рада за наредну школску годину
3. Предлог ученика за похвале и награде

Сви чланови

1. Анализа реализације Плана и
Програма рада већа на крају школске
године

Светлана Тонић

2. Предлог Годишњег плана рада за
наредну школску годину

Светлана Тонић

3. Сумирање и израда Извештаја о
резултатима рада слободних активности
и додатне наставе и постигнутим
резултатима на такмичењима и
смотрама и разговор о мерама за
превазилажење евентуалних проблема у
раду секција

Сви чланови

Сви чланови
VI

Светлана Тонић
Сви чланови
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4. Избор председника већа и актива за
наредну школску годину

Сви чланови

1. Израда глобалног и оперативног
програма рада и утврђивање садржаја
најпогоднијих за остваривање
корелације унутар и међу наставним
предметима

Сви чланови

2. Утврђивање Годишњег плана рада
актива и већа

Светлана Тонић
VIII

Сви чланови

3. Предлог плана рада слободних
активности, додатне и допунске наставе

Сви чланови

4. Утврђивање програма рада стручног

Сви чланови

усавршавања и унапређивања
образовноваспитног рада
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10.План рада Стручног већа биологије, хемије и домаћинства
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА БИОЛОГИЈУ, ХЕМИЈУ И ДОМАЋИНСТВО
Руководилац: Љиљана Ђоровић- Јовановић
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Предлог мера за естетско, еколошко и
хигијенско уређивање школе и подела
задужења
2. Анализа услова рада у у кабинетима и
предлози за њихово унапређење
3. Распоред контролних задатака и писмених
вежби
4. Израда иницијалног теста
5. Договор о припреми диференцираног и
индивидуализованог рада са ученицима

Време
реализације

Сви чланови

IX

1. Анализа постигнућа ученика на
иницијалним тестовима
2. Избор ученика за допунску и додатну
наставу.
1. План стручног усавршавања наставника
2. Договор о учешћу ученика на
такмичењима
1. Угледни час: Нервни систем
1. Анализа постигнућа ученика на
допунскаој настави
2. Организација и спровођење такмичења на
школском нивоу
1. Ревизија избора ученика за допунску и
додатну наставу
2. Угледни час: Изомерија алканахемија
1. Договор око избора биљака за школско
двориште и просторија школе; неговање и
уређење тих простора
1. Угледни час: Птице Србије

1. Анализа постигнућа ученика на
такмичењима и у настави
2. Истраживачки рад на тему здравље и брза

Извршиоци

X

Сви чланови

XI

Сви чланови

XII

Ана Петровић и Љиљана
Ђоровић- Јовановић
Сви чланови

I

Сви чланови

II

Весела Рађеновић
Сви чланови

III
IV

Ана Петровић и Љиљана
Ђоровић- Јовановић

V

Сви чланови
Љиљана Ђоровић-Јовановић
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храна, здравље и дувански дим, пубертет и
проблеми везани за пубертет

3. Посета ученика- Ботаничка башта
“Јевремовац”
1. Анализа реализације Плана и програма
већа на крају школске године

Љиљана Ђоровић-Јовановић

VI

Сви чланови

11.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ
Руководилац:Јелена Топаловић
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Договор о увођењу и реализацији
иновација у настави историје и географије

Време
реализације
IX

Извршиоци
Сви чланови

2. Анализа постигнућа ученика на
иницијалним тестовима
3. Образовни стандарди за крај обавезног
образовања
4. Стручна тема: Анализа завршног испита и
припрема за исти
1. Избор ученика за допунску и додатну
наставу.

X

Сви чланови

XI

Сви чланови

XII

Маријана Мурић и Јелена
Топаловић
Сви чланови

2. Провера остварености прописаних
образовних стандарда
1. Корелација садржаја историје и
географије
2. Угледни час: географије
1. Дискусија о усклађивању критеријума
оцењивања
2. Договор о учешћу ученика на
такмичењима

81

1.Стручна тема: Иновације у настави

II

Сви чланови

1. Стручна тема: Књига и читање у настави

III

Сви чланови

IV

Сви чланови

V

Сви чланови

2. Угледни час: историје

1. Анализа постигнутих резултата на
такмичењима
1. Анализа реализације Плана и програма
већа на крају школске године
1. Предлог Годишњег плана рада за наредну
школску годину

Сви чланови
VI

12. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И ИЗАБРАНОГ СПОРТА
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- ИЗАБРАНИ
СПОРТ
Руководилац: Марија Џелатовић
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Време
Извршиоци
реализације
1.Договор о изради годишњих и оперативних
VIII
Чланови стручног већа
планова и програма- редовна настава
(Физичко васпитање, Физичко васпитање изабрани спорт), слободне активности
2. План набавке потребних средстава за наставу
физичког васпитања

3. Припрема и реализација такмичења у
оквиру програма школског спорта и
спортских активности („Недеља школског
спорта“)
4. Усаглашавање критеријума оцењивања
ученика, са освртом на диференцирани приступ у
раду
5. Договор о припремама и учествовању
на такмичењима предвиђеним
Календаром школских спортских
такмичења у I полугодишту (сви нивои
такмичења)

IX / X

Чланови стручног већа

X

Чланови стручног већа

6. Информације са одржаних састанака
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других стручних тела (Педагошки колегијум,
Удружење педагога физичке културе)
7. Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају класификационог периода

8. Анализа реализације редовне наставе
(Физичко васпитање, Физичко васпитање
-изабрани спорт); размена искустава о
тешкоћама при спровођењу наставног
процеса и предлози за побољшање

XI

Чланови стручног већа

I

Чланови стручног већа

II

Чланови стручног већа

III

Задужени наставник: Марија
Џелатовић;

9. Анализа реализације слободних
активности и постигнутих резултата на
такмичењима одржаним у складу са
Календаром школских спортских
такмичења (сви нивои такмичења)
10. Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају I полугодишта
11. Информације са одржаних састанака
других стручних тела (Педагошки
колегијум, Удружење педагога физичке
културе)

12. Информације о посећеним семинарима у I
полугодишту
13. Договор о припремама и учествовању на
такмичењима предвиђеним Календаром
школских спортских такмичења у II
полугодишту (сви нивои такмичења)
14. Угледни час за ученике VII разреда:
„Одбојка: елементи технике: сервис одозго
(„тенис“ сервис)- пријем лопте „чекићем“
15. Информације са одржаних састанака
других стручних тела (Педагошки колегијум,
Удружење педагога физичке културе)
16. Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају класификационог периода
17. Угледни час за ученике VII разреда:
„Атлетика: штафетно трчање 4x60m (техника
примо-предаје палице у кретању)“

Присутни наставници
Чланови стручног већа

IV

Чланови стручног већа

V

Задужени наставник: Ђорђе
Јерковић;
Присутни наставници
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Чланови стручног већа

18. Припрема и реализација такмичења у оквиру
програма школског спорта и спортских
активности („Недеља школског спорта“)
19. Анализа постигнутих резултата
ученика на такмичењима одржаним у
складу са Календаром спортских
такмичења (сви нивои такмичења)

Чланови стручног већа

20. Извештај о постигнутим резултатима
за доделу Посебних диплома и
Похвалница

Руководилац стручног већа

21. Предлог поделе часова и задужења за
наредну школску годину

Чланови стручног већа

22. Информације са одржаних састанака
других стручних тела (Педагошки колегијум,
Удружење педагога физичке културе)
23. Анализа реализације свих видова непосредног
рада са ученицима (редовна настава, слободне
активности)
24. Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају II полугодишта

25. Информације о посећеним семинарима у
II полугодишту
26. Извештај о стручном усавршавању током
школске године и договор о планираним
облицима стручног усавршавања за наредну
школску годину

Чланови стручног већа

VI

Чланови стручног већа

Чланови стручног већа
Руководилац стручног већа
Чланови стручног већа

27. Анализа рада стручног већа током
школске године и извештај

Чланови стручног већа

28. Предлог плана и програма рада
стручног већа за наредну школску годину

Чланови стручног већа

13. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЗА ПРЕДМЕТЕ:
ФИЗИКА И ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗАФИЗИКУ И ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Руководилац: НаташаЈанковић
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1.Подеала задужења у оквиру стручног
већа
2.Израда глобалног и оперативних
планова за радовну наставу и секције
3.Договор о пројекту на еТвинингу и о
учешћу на Нушићевом вашару
1.Актуелнепромене унаставномплануи
програмуТИО
2.Договорокоизбораучениказа такмичење
3.Реализација акционог истраживања
“Мишљење ученика о начинима
оцењивања”
1.Договор око реализације отворене
недеље школе
2. Договор око реализације угледног часа
за друго полугодиште
1.Упознавање са пропозицијама и
календаром такмичења за
2018/19.г.
2. Припрема за изложбу ученичких радова
поводом прославе Светог Саве
1.Реализација изложбе поводом прославе
Светог Саве
1.Анализа реализованог еТвининг
пројекта
2. Припрема за изложбу ученичких радова
де купаж
1. Реализација изложбе“де купаж”
2. реализација огледног часа (
интегративна и практична настава )
1.Реализација смотре Шта знаш о
саобраћају
2.Аналза резултата са реализованих
такмичења
3. Припрема за изложбу ученичких радова
де купаж
1.Предлог ученика за награде и похвале
2. Реализација изложбе “де купаж”
1. Предлогподелечасоваи задужењаза
нареднушколскугодину

Времереализације
Извршиоци
IX
Чланови стручног већа

X

Чланови стручног већа и
веће разредне наставе
Чланови стручног већа

XI

Чланови стручног већа

XII

Чланови стручног већа

I

Чланови стручног већа

II

Чланови стручног већа и
веће разредне наставе
Чланови стручног већа

III

Чланови стручног већа

IV

Чланови стручног већа

V

Чланови стручног већа

VI

Чланови стручног већа
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14.ПЛАН СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗАМАТЕМАТИКУ И
ИНФОРМАТИКУ Руководилац:Јелена
Белча
Време
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
rеализације
1. Критички осврт на постигнућа ученика на завршном
испиту на крају основног образовања и васпитања
школске 2016/2017. године.
2. Анализа успеха ученика на иницијалном тестирању
спроведеном на почетку школске 2017/2018. године
ипредлог мера за унапређење наставе и боља постигнућа
ученика.

Извршиоци

IX

Свичлановистручно
г већа

XI

Славица
Драгославић

3. Припрема за учешће на Нушићевом вашару.

1 Огледни час
1.Излагање дела садржаја са посећених семинара,
стручних скупова, стручних и студијска путовања
реализованих током првог полугодишта.
2.Осврт на имплементирање пројеката током првог
полугодишта.
1. Анализа постигнутих резултата на свим нивоима
такмичења.
2. Огледни час: Информационокомуникационетехнологије у раду са децом са сметњама
1.
Презентација стручних радова.
у напредовању.
2.Излагање дела садржаја са посећених семинара,
стручних скупова, стручних и студијска путовања
реализованих током другог полугодишта.
3. Осврт на имплементирање пројеката током другог
полугодишта.

I

IV

Свичлановистручно
г већа
Катарина Алексић
Вера Каџибанов
Свичлановистручно
г већа
Јелена Белча
Катарина Алексић

V

Свичлановистручно
г већа
Катарина Алексић
Вера Каџибанов
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15.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
15.1.ПЛАН И ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ
РАЗРЕДА
Активности (теме)
Израда распоред часова
редовне наставе, изборне
наставе и ваннаставних
активности
Усвајање распореда
контролних важби и
писмених задатака у
млађим разредима
Договори о иницијалном
тестирању
Договори о првим
родитељским састанцима
Подела задужења и
припремање за Нушићев
вашар
Подела задужења и
припремање Дана школе
Извештај о успеху и
дисциплини ученика на
крају првог тромесечја
Извештај о реализацији
плана и програма у
протеклом периоду
Предлог мера за
побољшање образовно –
васпитног рада
Договор о спровођењу
такмичења рецотатора
Договор о спровођењу
такмичења
„Најраспеванија
одељењска заједница

Време
реализације

АВГУСТ

Начин реализације
•
•
•

Састанци
Дискусије
Припрема
ученика за
учешће у
догађају

•
•
•

Састанци
Извештавање
Припрема
такмичења и
реализација

Носиоци
реализације
Учитељи
Стручни
сарадници
Директор Школе

СЕПТЕМБАР

НОВЕМБАР

Учитељи
Стручни
сарадници
Директор Школе
Предметни
наставници који
предају изборне,
факултативне
предмете и страни
језик
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Извештај о успеху и
дисциплини на крају првог
полугодишта
Извештај о реализацији
свих видова непосредног
рада са ученицима
Предлог мера за
побољшање резултата рада
са ученицима
Припремање одељења за
прославу Школске славе
Припремање за учешће у
манифестацији „Ја имам
таленат
Извештај о успеху и
дисциплини ученика на
крају другог тромесечја
Извештај о реализацији
плана и програма у
протеклом периоду
Предлог мера за
побољшање образовно –
васпитног рада
Анализа допунског рада са
ученицима
Извештај о постигнутим
резултатима на
такмичењима у млађим
разредима
Извештај о успеху и
дисциплини ученика на
крају другог полугодишта
Предлог ученика који се
преводе у наредни разред
Упућивање ученика 4.
разреда на полагање
поправних испита
Анализа реализација плана
и програма редовне

ДЕЦЕМБАР

•
•
•

Састанци
Извештавање
Припрема
такмичења и
реализација

Учитељи
Стручни
сарадници
Директор Школе
Предметни
наставници који
предају изборне,

факултативне
предмете и страни
језик

АПРИЛ

ЈУН

•
•
•
•

Анализа
Дискусија
Извештавање
Састанци

Учитељи
Стручни
сарадници
Директор Школе
Предметни
наставници који
предају изборне,
факултативне
предмете и страни
језик

•
•
•
•

Анализа
Дискусија
Извештавање
Састанци

Учитељи
Стручни
сарадници
Директор Школе
Предметни
наставници који
предају изборне,
факултативне
предмете и страни
језик
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наставе и ваннаставних
активности
Предлози ученика за
похвале и награде
Предлог плана
одељењских већа за
школску 2020/21. годину

15.2 ПЛАН И ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ
РАЗРЕДА
Активности (теме)
Израда распоред часова
редовне наставе, изборне
наставе и ваннаставних
активности
Усвајање распореда
контролних важби и
писмених задатака у
старијим разредима
Договори о иницијалном
тестирању
Договори о првим
родитељским састанцима
Подела задужења и
припремање за Нушићев
вашар
Подела задужења и
припремање Дана школе
Извештај о успеху и
дисциплини ученика на
крају првог тромесечја
Извештај о реализацији
плана и програма у
протеклом периоду

Време
реализације

АВГУСТ

Начин реализације
•
•
•

Састанци
Дискусије
Припрема
ученика за
учешће у
догађају

•
•
•

Састанци
Извештавање
Припрема
такмичења и
реализација

Носиоци
реализације
Чланови
одељењских већа
Стручни
сарадници
Директор Школе

СЕПТЕМБАР

НОВЕМБАР

Чланови
одељењских већа
Стручни
сарадници
Директор Школе
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Предлог мера за
побољшање образовно –
васпитног рада
Евидентирање ученика за
допунску, додатну наставу
и секције
Извештај о успеху и
дисциплини на крају првог
полугодишта
Извештај о реализацији
свих видова непосредног
рада са ученицима
Предлог мера за
побољшање резултата рада
са ученицима
Припремање одељења за
прославу Школске славе
Учешће одељења у
пројекту „Ја имам таленат“
Извештај о успеху и
дисциплини ученика на
крају другог тромесечја
Извештај о реализацији
плана и програма у
протеклом периоду
Предлог мера за
побољшање образовно –
васпитног рада
Анализа допунског рада са
ученицима
Извештај о постигнутим
резултатима на
такмичењима
Извештај о успеху и
дисциплини ученика на
крају другог полугодишта
Упућивање ученика на
полагање поправних
испита

ДЕЦЕМБАР

АПРИЛ

•
•
•

Састанци
Извештавање
Припрема
такмичења и
реализација

Чланови
одељењских већа
Стручни
сарадници
Директор Школе

•
•
•
•

Анализа
Дискусија
Извештавање
Састанци

Чланови
одељењских већа
Стручни
сарадници
Директор Школе

•
•
•
•

Анализа
Дискусија
Извештавање
Састанци

Чланови
одељењских већа
Стручни
сарадници
Директор Школе

ЈУН
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Анализа реализација плана
и програма редовне
наставе и ваннаставних
активности
Предлози ученика за
похвале и награде
Предлог плана
одељењских већа за
школску 2019/20. годину

16.ПЛАНОВИ ШКОЛСКИХ ТИМОВА
16.1.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ
На седници Педагошког колегијума, одржаној 05.05.2017.год. и на 377. седници
Наставничког већа од 10.05.2017 године формиран је Стручни тим за развојно планирање
у следећем саставу:
Маријана Стефановић, директор Школе
Бранка Стојић Вуковић, педагог , помоћник директора Школе
Никица Станојковић, психолог Школе
Сунчица Бекман, руководилац стручног већа наставника у продуженом боравку
Весна Ристић, руководилац стручног већа наставника разредне наставе
Верица Арула, руководилац стручног већа наставника српског језика, уметности и верске
наставе
Катарина Алексић, професор информатике
Владислав Стефановић, председник Школског одбора
Да бисмо припремили нови Развојни план школе и том важном задатку приступили
аналитично, обухватили смо свих седам кључних области самовредновања.
На седници Педагошког колегијума одржаној 05.05.2017. год. донели смо одлуку да
процес самовредновања рада школе остваримо кроз неколико извора:
• Анкетирање чланова Наставничког већа;
• анализом статистичких података са завршних испита (извештаји ЗВКОВ-а
са сајта http://skole.ceo.edu.rs);
• акционим истраживањем – Критеријумско оцењивање оцењивања;
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•
•
•

анализом стручног рада: „Праћење односа школских постигнућа и
резултата завршног испита – импликације на квалитет рада школе“;
анализом акта школе;
Извештај о спољашњем вредновању школе.

После детаљне анализе Извештаја о самовредновању рада школе као и других
показатеља издвојене су кључне области које ће унапређиване кроз реализацију новог
школског Развојног плана:

КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 2017/18. -2021/22.
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Настава и учење
•
Наставници треба да се у већој мери упућују ученике овладавање техникама учења
•
Повезивање наставних садржаја са свакодневним животним ситуацијама треба да
буде заступљено у настави у већој мери
•
Унапређивање вештине наставника за примену диференциране наставе;
•
Оспособљавање деце за партиципацију у процесу школског учења;
•
Хоризонтално стручно усавршавање;
•
Оснаживање ученика за самостално исказивање коментара, сугестија, примедби и
различитих приступа решавању проблема, мишљења и коментара;
•
Посветити посебну пажњу провери остварености циљева у оквиру наставе;
•
Оснаживање наставника за примену формативног оцењивања и различитих
приступа провере знања;
•
Оснаживање наставника у изради критеријума оцењивања;
•
Подстицање наставника да ученике оспосабљава за самооцењивање;
•
Већа заступљеност интегрисане (међупредметне) наставе.
Образовна постигнућа
•
Праћење резултата на иницијалним тестовима, као основа за планирање наставних
садржаја; остварености резултата на критеријумским тестовима и на завршном испиту;
•
Предузимати активности поводом усклађивања школског успеха и постигнућа на
завршном испиту
•
Разрадити поступке квалитетније партиципације родитеља у школи, с а циљем
развијања партнерства.
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Подршка ученицима:
•
Мотивисати ученике на похађање допунске и додатне наставе кроз примену
различитих метода рада (групни радови, практични радови, домаћи задатакдиференцираних задатака...);
•
Праћење оставрености додатних облика рада (ваннаставне активности, секције...) и
отклањање узрока који доводе до осипања
•
Евалуација остварености ефеката додатне и допунске наставе и предузимање мера
за унапређивање истих;

Оперативни годишњи програм рада Стручног актива за развојно планирање
За школску 2019/20. годину
Планиране активности
1.Израда годишњег оперативног програма рада
Стручног актива
2.Усвајање акционог плана унапређивања образовноваспитног рад на основу Развојног плана школе
1.Подела оперативних задатака руководиоцима
стручних већа на Педагошком колегијуму
2.Анализа интерног стручног усавршавања наставника у
две области:
•
•

Октобар; Фебруар

Методе и технике успешног учења
Примена критеријумског самооцењивања

1.Координација рада чланова оперативних акционих
тимова, као и пројектних тимова школе;
2. Извештавање о спроведеним активностима тимова
4.Организација и реализација семинара и едукативних
трибина који за тему имају примену
•
•
•

Време реализације
Септембар, током школске
године

Током школске године

Новембар, март

ИКТ у настави и учењу
МЕТОДОЛОГИЈА УСПЕШНОГ УЧЕЊА
БЕЗБЕДНОСТ У ШКОЛИ И ПРЕВЕНЦИЈА РИЗИКА

5.Реализација и анализа посећених огледних часова на
нивоу свих стручних већа
6.Изарада плана укључивања родитеља као партнера у

Током школске године
Током школске године
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васпитно – образовном раду са децом
7.Праћење реализације плана партнерства са
родитељима
9.Праћење динамике планираних набавки наставних
средстава
10.Праћење активности на естетском и функционалном
уређењу и опремању школских објеката
11.Извештавање о искоришћености едукативних
материјала, и наставних средстава
12.Подношење извештаја о спроведеним и реализованим
активностима из акционог плана на тромесечном нивоу
13.Организовање школских и ванншколских активности
које ће укључити родитеље као партнере у реализацији
15.Договори о активностима и плановима стручног
актива за развојно планирање за школску 2020-21.
годину

Током школске године

Током школске године
Током школске године
Током школске године
Новембар, јануар, април, јун
Током школске године
Јун
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16.2.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручни актив за развој Школског програма радиће у следећем саставу:
Бранка Стојић Вуковић
Сунчица Бекман
Миља Зец
Марија Костић
Љиљана Ђоровић
Невенка Јоксовић
Садржај рада стручног актива за развој школског програма у школској
2019/2020. години
•

Садржај
1. Избор уџбеника и помоћне литературе
1. Разматрање новина у програму
2.Тимски рад на праћењу реализације школског
програма од 1-8 раз.
1. Конципирање месечних планова рада

Време
реализације
III
V
VIII/IX

Извршиоци
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови

16.3.Aкциони план Тима за имплементацију инклузивног образовања
OШ “ Бранислав Нушић“, у школској 2019-20. годину
Чланови тима за имплементацију инклузивног образовања:
• Маријана Стефановић
• Бранка Стојић Вуковић
• Љубомир Стојановић
• Јелена Барага Вулићевић – руководилац тима
• Весна Ристић
• Јелена Белча
• Јелена Цупарић

Чланове „малих тимова“ чине учитељице и одељењске старешине са наставницима
који чине подршку ученицима.
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Активности
Информисање
Наставничког
Већа,Савета родитеља и
Школског одбора о
планираним
активностима Тима , у
циљу подршке
ученицима којима је
потребна додатна
образовна подршка,
током школске 2019-20.
године
Увид у евалуације
ИОПа и других мера
подршке реализованих
током школске 201819.године

Време
реализације
августсептембар
2019.

Начин реализације

септембар
2019.

Увид у евалуационе листе и
дискусија у циљу креирања
подршке у наредном
периоду

Презентација Акционог
плана Тима

Носиоци
реализације
Чланови ИТ
Школе

Одељењске
старешине
Чланови ИТ
Школе
Наставници
разредне и
предметне
наставе

Евидентирање ученика
којима је потребна
подршка у образовању

октобарновембар ,
2019. год.
током
школске
године

-Израда педагошких
профила ученика са
слабијим постигнућима
-евидентирање ученика са
изузетним школским
постигнућима
и успесима у
такмичењима,као и ученика
који показују висок степен
интересовања за одређене
образовне области

Одељењске
старешине
Чланови ИТ
Школе
Наставници
разредне и
предметне
наставе

Подршка наставницима
у прилагођавању (
измени) стандарда за
ученике који прате
наставу уз примену
ИОПа

септембарновембар ,
2019. год.

Давање практичних
упутстава за израду ИОПа и
диференцирање наставе у
оквиру стручних већа

Дефектолог
Педагог
Психолог

Израда ИОПа за прво

септембар-

-Формирање Тима за израду

Одељењске
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полугодиште школске
2019-20.год.за ученике
који већ похађају
наставу по ИОПу и
тромесечних планова за
ученика којима је први
пут утврђена потреба за
подршком

новембар ,
2019. године

ИОП-а
-Израда ИОП-а у складу са
процењеним постигнућима
ученика

старешине

Подршка наставницима
у раду са ученицима
којима је потребна
подршка у образовању

током
школске
године

-Саветодавни рад и писање
препорука и смерница у
раду
-припремање часова
диференциране наставе ( по
потреби)
реализација, евалуација,
размена искустава

Рад са ученицима којима
је потребна подршка у
образовању

од октобра
2019. до маја
2020. године

Педагошки
асистент,
чланови ИТ

Сарадња са родитељима

током
школске
године

Индивидуални и групни рад
-примена општег
реедукативног метода,
-допунска настава
-Посета породицама
ученика,
-информисање родитеља
-давање инструкција за рад

Сарадња са
Интерресорном
комисијом општине
Вождовац
Евалуација ИОПа и
других мера подршке
реализованих током
првог полугодишта
школске 2019-20.год.

током
школске
године

Припремање и достављање
потребне документације

чланови ИТ
Школе

фебруар 2020.

Увид у евалуационе листе и
дискусија у циљу креирања
подршке у наредном
периоду

Израда ИОП-а за друго
полугодиште школске
2019-20.године

фебруар 2020.

-Формирање Тима за израду
ИОП-а
-Израда ИОП-а у складу са
процењеним постигнућима
ученика

Креирање и реализација

током

-Афирмисање ученика на

Одељењске
старешине
Чланови ИТ
Школе
Наставници
разредне и
предметне
наставе
Чланови ИТ
Школе
Наставници
разредне и
предметне
наставе
Чланови ИТ

Чланови ИТ
Школе
Наставници
разредне и
предметне
наставе
Чланови ИТ
Школе
Наставници
разредне и
предметне
наставе

Педагошки
асистент,
чланови ИТ
Школе,
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активности за
афирмисање успешних
ученика у свим
областима ИОПа

школске
године

Сарадња са локалном
заједницом (Центром за
социјални
рад,установама
здравствене заштите,
Центром за таленте и
другим организацијама
које подржавају развој
ученика)

током
школске
године

Праћење и вредновање
свих видова подршке
ученицима

крајем првог
и другог
полугодишта

Педагошком колегијуму и
другим већима
-Презентација информација
,продуката и фотографија о
успеху ученика на
централном паноу школе и
на школском веб-сајту
-Креирање и укључивање у
пројектне активности тих
ученика, где се они
представљају и говоре о
својим успесима другим
ученицима
Размена информација ,
остваривање подршке
Центра за социјални рад и
здравствених установа
школи,
координација рада ученика
и Центра за таленте

-Евидентирање степена
напредовања ученика
увидом у школски успех и
оствареност ИОП-а
-Квалитативна процена
сарадње са установама
локалне заједнице

Школе
Наставници
разредне и
предметне
наставе

Чланови ИТ
Школе,
Наставници
разредне и
предметне
наставе и
представници
локалне
заједнице
Чланови ИТ
Школе
Одељењске
старешине

16.4.AKЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2019-2020. ГОДИНУ
– ПРЕВЕНТИВНЕ И ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
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Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
• Маријана Стефановић
• Наташа Петровић
• Никица Станојковић
• Љубомир Стојановић
• Бранка Стојић Вуковић
• Сања Радовановић
• Јасмина Црнојевић

АКТИВНОСТИ
-ТЕМЕ

Информисање

Анализа и
праћење
безбедносне
ситуације

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАТОРИ

• избор чланова Тима и подела задужења у
шк. 2017-2018. год.
• упознавање Наставничког већа,
Ученичког парламента и Савета
родитеља са начином имплементације
новог Правилника о обављању
друштвено-корисног рада
• организовање трибина, предавања на
тему превенције насиља
• организовање радионица на тему
ненасилне комуникације и толеранције
на различитост
• анализа безбедносне ситуације на
редовним састанцима Тима за заштиту
деце од насиља
• израда ИПЗ-а за ученика или одељења
где је потребно применити изузетан и
појачан васпитни рад

- Наставничко веће,
директор
- координатор Тима за
безбедност

• извештаји на крају класификационих
периода о безбедносној ситуацији
• сарадња са другим институцијама, у
складу са потребама

- чланови Тима за
заштиту деце од
насиља (ЗДОН),
одељењске старешине,
предметни наставници,
МУП, Дом здравља
-чланови Тима за
ЗДОН, одељењске
старешине, директор
-психолог, одељењске
старешине, родитељи,
ученици
-координатор Тима за
безбедност
-МУП, Министарство
просвете
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• пружање помоћи ученицима у решавању
индивидуалних проблема или проблема
са другим ученицима
• интензивиран и индивидуализован рад
са починиоцима насиља и са жртвама
насиља

Васпитни рад са
ученицима

Ситуације
насиља 2. и 3.
нивоа

Документација

• праћење понашања ученика на часу, ван
наставе
• осмишљавање и реализација активности
као подршке ученицима са ризичним
понашањима
• подршка одељењским старешинама у
решавању проблема у одељењу
• вршњачка медијација кроз рад
ученичког парламента
• организовање трибина, радионица,
презентација са превентивним темама
•
•
•
•

ванредни састанци Тима за ЗДОН
појачан васпитни рад са ученицима
појачан рад са родитељима ученика
сарадња са надлежним институцијама

• о редовним састанцима Тима
• о ванредним састанцима Тима
• службене белешке о обављеним
разговорима са ученицима и
родитељима
• докуметација упућена надлежним
институцијама
• ИПЗ за ученике

-чланови Тима,
одељењске старешине,
психолог
-одељењске старешине
уз подршку чланова
Тима, родитељи,
Прихватилиште,
-предметни
наставници,
дежурни наставници
-одељењске
старешине, психолог,
Прихватилиште, ЦСР
-чланови Tима, ПП
служба
-ученички парламент и
ПП служба
-чланови Тима
- Муп
- ЦСР
-здравствене установе

- координатор Тима
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16.5.ПРОГРАМ ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ у оквиру часова
одељењских заједница у 4. и 6. разреду
Министарство унутрашњих послова и Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, потписали су Протокол о сарадњи на Програму Основи безбедности деце, чији је
циљ стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради подизања
безбедносне културе ученика четвртог и шестог разреда основне школе.
Програм ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ реализоваће се током школске
2019/20. године, у
укупном трајању од 8 месеци, кроз један час одељењског старешине на месечном нивоу.
Програмом су обухваћене следеће тематске области:
1. БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ;
2. ПОЛИЦИЈА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА;
3. ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД АЛКОХОЛА И ОПОЈНИХ ДРОГА;
4. БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА
5.ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД ТРГОВИНЕ ЉУДИМА;
6. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
7.ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ ОПАСНОСТИ
8.ЗАШТИТА ОД ПРИРОДНИХ НЕПОГОДА.
Овим часовима поред представника Министарства унутрашњих послова, као сарадници
обавезно присуствују одељењске старешине као сарадници, а по могућству и неко од
стручних сарадника Школе.
Школски Тим за бригу о безбедности ученика и објеката Школе:
• Неџад Вокши
• Весна Ристић
• Сунчица Бекман
• Весела Рађеновић
• Велибор Васовић
АКТИВНОСТИ
-ТЕМЕ

Информисање

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАТОРИ

• Упознавање Наставничког већа,
Ученичког парламента и Савета
родитеља са начином имплементације
новог Правилника о обављању
друштвено-корисног рада
• организовање трибина, предавања на
тему безбедног понашања младих
• организовање радионица на тему
ненасилне комуникације и толеранције
на различитост

- Наставничко веће,
директор
- координатор Тима за
безбедност
- чланови Тима за
заштиту деце од
насиља (ЗДОН),
одељењске старешине,
предметни наставници,
МУП, Дом здравља
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• анализа безбедносне ситуације на
редовним састанцима Тима
Анализа и
праћење
безбедносне
ситуације

Васпитни рад са
ученицима

• извештаји на крају класификационих
периода о безбедносној ситуацији
• сарадња са другим институцијама, у
складу са потребама
• Праћење и контрола дежурства у школи
(дежурни ученици, наставници, помоћно
техничко особље)
• пружање помоћи ученицима у решавању
индивидуалних проблема или проблема
са другим ученицима
• интензивиран и индивидуализован рад
са починиоцима насиља и са жртвама
насиља
• праћење понашања ученика на часу, ван
наставе
• осмишљавање и реализација активности
као подршке ученицима са ризичним
понашањима
• подршка одељењским старешинама у
решавању проблема у одељењу
• вршњачка медијација кроз рад
ученичког парламента
• организовање трибина, радионица,
презентација са превентивним темама

-чланови Тима за
ЗДОН, одељењске
старешине, директор
-психолог, одељењске
старешине, родитељи,
ученици
-координатор Тима за
безбедност
-МУП, Министарство
просвете
-чланови Тима,
одељењске старешине,
психолог
-одељењске старешине
уз подршку чланова
Тима, родитељи,
Прихватилиште,
-предметни
наставници,
дежурни наставници
-одељењске
старешине, психолог,
Прихватилиште, ЦСР
-чланови Tима, ПП
служба
-ученички парламент и
ПП служба
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16.6.ПЛАНСКИ ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА У ОШ“
БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ ЗА УЧЕНИКЕ НИЖИХ РАЗРЕДА
ОБЛАСТ РАДА,
ДЕЛОВАЊА

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
активности са фокусом на
упознавање света рада
• наставних садржаја
усмерених на практичну
примену знања
• анимирања родитеља да се
као експерти укључе у
реализацију програма

РЕАЛИЗАТОРИ

ВРЕМЕ

- психолог

кроз реализацију програма
редовне
наставе

- учитељи

•

кроз реализацију
ваннаставних aктивности:

- учитељи, запослени

септембар

•

сусрети са реалним
занимањима- ко све ради у
школи и у окружењу школе

- у школи, ученици
првог разреда
- учитељи, родитељи,
ученици другог
разреда

октобар

радионице са практичним
радом

- учитељи, родитељи,
ученици првог
разреда

новембар

реални сусрети са
експертима
• међуодељењско такмичење :
квиз

- учитељи, психолог,
ученици трећег
разреда,
- учитељи, ученици
четвртог разреда

децембар

ПЛАНИРАЊЕ

- одељенска већа
нижих разреда

септембар

•

•

ИНФОРМИСАЊЕ
•

•

током
године
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16.7.ПЛАНСКИ ОКВИР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА КАРИЈЕРНОГ
ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА У ОШ „ БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ ЗА УЧЕНИКЕ
ВИШИХ РАЗРЕДА
ОБЛАСТИ
ДЕЛОВАЊА
ПЕТИ РАЗРЕД:

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАТОРИ

кроз наставне активности
акцентоване на област рада
• часове одељењске заједнице - - Наставници
- Одељењске
како ме други виде
старешине
• подршка ученицима код
психолог
којих су примећене
сколоности од стране
предметних наставника

ВРЕМЕ

•

информисање
освешћивање

током године
по два часа
одељењске
заједнице у
полугодишту

ШЕСТИ РАЗРЕД:
примена приручника „Водич
кроз занимања“ у издању
Националне службе за
запошљавање на часовима
одељењске заједнице и
информатике

- психолог
- наставник
информатике

по два часа
информатике
у сваком
полугодишту

•

Пројекат „Професионална
оријентација на преласку у
средњу школу“,

- одељеске старешине
- психолог
- наставник грађанс.

прво
полугодиште

•

Пројекат „Професије људи и
њихове деце“

•

Пројекат“Огледи у хемији“

- наставник
информатике
- психолог
- наставник хемије
- психолог

•

информисање
самопроцењивање

СЕДМИ РАЗРЕД:
Самоосвешћивање,
Упознавање са
средњим
образовним
системом,
Упознавање са
светом рада

током године
током године

ОСМИ РАЗРЕД:
систематизација дотадашњег
сазнања о себи и свету рада
у форми писања ЦВ-а
• тестирање способности
- психолог
• професионални савет у
писменој форми за сваког
ученика
•

каријерно вођење,
професионално
саветовање

•

трибина за родитеље на тему - директор
уписа
- психолог

прво
поплугодиште

мај
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Овај плански оквир за реализацију програма професионалне оријентације
реализоваће Тим школе у следећем саставу:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Никица Станојковић, психолог Школе
Љубомир Стојановић, психолог Школе
Ана Петровић , наставник биологије, одељењски старешна 8. разреда
Љиљана Ђоровић, , наставник биологије, одељењски старешна 8. разреда
Јелена Топаловић, наставник историје, одељењски старешна 8. разреда
Сања Радовановић, , наставник техничког, одељењски старешна 8. разреда
Јелена Цупарић, наставник српског језика одељењски старешна 7. разреда
Наташа Јанковић, наставник технике и технологије, одељењски старешна 7. разреда
Зорана Ђорђевић наставник енглеског језика, одељењски старешна 7. разреда
Марија Џелатовић наставник физичког и здравственог васпитања, одељењски
старешна 7. разреда

16.8.План рада Тима за развој међупредметних компетенција
Тим за међупредметне компетенције
• Маријана Стефановић
• Бранка Стојић Вуковић
• Маријана Николић
• Јасмина Црнојевић
• Верица Арула
• Сања Булат

План активности

Носилац
Извор
активности провере

Време
реализације

Предлог приоритених
међупредметних
компетенција за текућу
школску годину
Међупредметне
компетенције у школском
контексту
Сарадња Тима са стручним
већима

Тим за мпк

записник

октобар

Чланови тима

Записник
Наставничког
већа
Записници
стручних већа,
Тима

новембар

Анализирање планираних
активности- сарадња са
Тимом за обезбеђивање
квалитета и раувој установе,

Стручна већа
и чланови
тима

Током године
новембар

Чланови тима

Евалуације
активности
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Тим за самовредновање
Оснаживање стручних већа
за примену међупредметних
компетенција
Праћење реализације
хоризонталног стручног
усавршавања
Праћење формирања базе
угледних часова
Промовисање примера добре
праксе у развијању
међупредметних
компетенција
Анализа педагошке
документације -оперативних
планова и припрема за час
Мапирање међупредметних
компетенција које се
реализују кроз ваннаставне
активности
Анализа активности тима,
евалуација рада

Педагошки
колегијум

записници

октобар

Чланови тима

База угледних
часова

Током године

Руководиоци
стручних већа
Реализатори
часова

База угледних
часова
Припреме за
час

Током године

ПП служба,
наставници

Протоколи за
праћење часа

Током године

Стручна већа,
Тим

извештаји

април

Чланови тима

Извештај о
раду

мај

Децембар/април

16.9.План Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за вредновање квалитета и развој установе
• Маријана Стефановић, директор Школе
• Никица Станојковић, психолог Школе
• Бранка Стојић Вуковић, педагог Школе
• Боринка Стојиловић, наставник разредне наставе
• Невенка Јоксовић, наставник француског језика
• Катарина Алексић, наставник информатике
Активност

Носиоци
активности
Тим за ОКРУ

Израда плана и
програма рада Тима за
школску 2019-2020
Упознавање НВ,
Чланови тима
Савета родитеља и
Ђачког парламента са
програмом рада Тима

Начин праћења

Време реализације

Записник, план
рада

септембар

записници

Октобар/новембар
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Координација рада
тимови
свих школских тимова

Мапирање циљева
Чланови тима
произашлих из
извештаја тимова
Дигитализација школе Управа школе,
руководиоци
стручних већа,
наставници
Израда социјалне
ПП служба,
карте школе
одељењске
старешине,
секретар школе
Промоција рада
Наставници кроз
школе
наставне и
ваннаставне
активности
Промоција резултата
Руководиоци
ученика
стручених већа,
одељењске
старешине,
Ученички
парламент

Евиденције,
извештаји,
резултати
истраживања
записници

Фебруар/јун

Школске
евиденције

Током године

База података,
евиденције

Прво полугодиште

Продукти
спроведених
активности,
пројеката...
Евиденције, панои,
извештаји са
такмичења

Током године

Друго полугодиште

Током године
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17. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
17.1. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2019– 2020.
ГОДИНУ
Циљ рада
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке, педагог
доприноси оставривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи, у складу са
циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система
образовања и васпитања.

Током школске године

Задаци
- 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 осавремењавању 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;
- Сарадња са институцијама, лпкалном самоуправом, стручним и струковним организацијама
од значаја за успешан рад установе;
- Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.
Време
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Сарадници
реализације
1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНОчланови
ВАСПИТНОГ РАДА
колектива
-учешће у изради концепције Годишњег плана рада школе;
-ангажовање у изради школских програма и глобалних планова;
стручна већа
-сачињавање годишњих и месечних планова рада педагога;
-сарадња са наставницима у изради планова рада редовне, додатне,
тимови
допунске наставе, одељенских заједница, секција , екскурзија;
-учешће у изради планова и програма рада стручних органа и
чланови
тимова школе;
колектива
-координација и учешће у изради планова и програма стручног
усавршавања запослених у складу са својом улогом;
-организација рада школе и ефеката планираних иновација;
директор
-примењивање педагошких принципа у изради распореда часова,
смена, подели одељенских старешинстава, ваннаставног рада;
-предлагање нових организационих решења образовно-васпитног
одељењско
рада;
веће
-планирање заједничких активности са директором и другим
директор
стручним сарадницима;
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психолог

наставници

чланови
тимова, већа и
актива
чланови
колектива

Током године

Током године

-учешће у подели одељенских старешинстава;
-формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и
ученика који понављају разред.
2.УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
-континуиран рад на унапређивању педагошко- дидактичко–
методичког образовања наставника;
-пружање помоћи наставницима у подизању квалитета наставе
применом активне методе, кооперативних облика наставе,
индивидуализоване и диференциране наставе;
-учешће у изради огледних/угледних часова;
-учешће у раду стручних тимова, већа, актива;
-иницирање успостављања боље сарадње стручног већа млађих и
старијих разреда;
-пружање помоћи при изради тестова знања;
-рад са наставницима на уједначавању критеријума оцењивања и
унапређивању процеса оцењивања;
-пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за
имплементацију стандарда у оквиру сваког предмета;
-анализирање часова редовне наставе и других облика васпитнообразовног рада и давање предлоге за унапређење и сагледавање
њихове дидактичко-методичке заснованости;
-испитивање узрока проблема који се јављају у ОВ процесу;
-упознавање са педагошко-дидактичким иновацијама и
могућностима унапређивања васпитног рада са ученицима,
решавања проблема који настају на релацији наставник-ученик);
-сарадња и помоћ одељењским старешинама у квалитетном
обављању ове улоге;
-упознавање одељењских старешина са релевантним
карактеристикама нових ученика;
-пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао;
-упућивање наставника на коришћење педагошке литературе ради
осавремењивања наставног процеса;
-учествовање у изради и праћењу индивидуализованих планова
рада и предлога за ИОП у оквиру инклузивног образовања.
3. ПРИПРЕМА ЗА РАД
-припремање и планирање свих облика рада са ученицима,
наставницима и родитељима;
-припремање анализа, приказа и саопштења;
-припремање материјала за поједина истраж.
и израду
инструмената, тестова објективног типа;
-планирање посета часова у току једне недеље сваког месеца;
-учешће у припреми огледних часова, иновативних часова,
примера добре праксе;
-припремање и планирање са осталим стручним сарадницима,
тимовима и стручним институцијама о заједничким активностима
у школи и ван ње.

одељењске
старешине
чланови
колектива
чланови тима
за ИО

Наставници
Стручни
сарадници
чланови
тимова
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Током године

Током године

Током године

4. РАД И САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА
-испитивање спремности деце за полазак у школу;
-саветодавни рад са новим ученицима и ученицима који су
поновили разред;
-идентификација и рад на отклањању педагошких узрока
проблема у учењу и понашању;
- индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблема у
понашању и учењу;
- пружање помоћи и подршке ученицима у раду Ученичког
парламента;
-мотивисање ученика првог, другог и трећег разреда у области
читања;
-годишње тестирање ученика четвртог разреда у току другог
полугодишта;
-промовисање, предлагање мера и учешће у активностима у циљу
смањивања насиља, а повећања толеранције – популарисање
здравих стилова живота;
-активности на промовисању успеха ученика.
5. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА /СТАРАТЕЉИМА
-упознавање родитеља са улогом педагошко-психолошке службе у
школи;
-саветодавни рад са родитељима за решавање проблема у
понашању и учењу;
-сарадња са Саветом родитеља о питањима која се разматрају на
Савету;
-информисање родитеља питањима од значаја у оквиру
колективних родитељских састанака на почетку и на крају
образовног циклуса;
-упознавање родитеља са важећим Законима, Конвенцијама и
Протоколима о заштити деце од занемаривања и злостављања;
-сарадња са родитељима ученика који похађају наставу по ИОП-у;
-подршка родитељима у осмишљавању слободног времена деце и
др.
6. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ
- сарадња са директором школе и стручним сарадницима на
истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних
проблема и потреба установе и предлагање мера за унапређење;
-сарадња са директором школе и сарадницима у оквиру рада
стручних тимова и комисија и размена информација;
-сарадња са педагосшким асистентом и пратиоцима ученика на
координацији активности и пружању подршке ученицима за које се
доноси ИОП;
- учешће у раду и предлагање мера за унапређивање рада стучних
органа школе;
-пружање
помоћи
наставницима
у
изради
планова
индивидуализоване наставе;

Одељењске
старешине
Психолог
Чланови
парламента и
задужени
наставник

Одељењске
старешине

психолог
одељењске
старешине
психолог

Директор,
Психолог
чланови
стручних већа
чланови
стручних
тимова
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-извештавање о резултатима обављених
испитивања и предлагање мера;
-унапређивање васпитно-образовне праксе;
-учешће у раду стручних тимова.

анализа,

прегледа,

Током године

Током године

7. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
-сарадња са образовним, здравственим и социјалним
институцијама и другим установама које доприносе остваривању
циљева и задатака васпитно образовног рада
-сарадња са основим и средњим школама (праћење остварености
уписа у жељене школе, као и успеха ученика у средњим школама)
друге
-предлагање набавке стручне литературе
институције
-праћење иновација и актуелности у оквиру стручних друштаваПедагошко друшто Србије, секције и активи стручних сарадника
-рад на сопственом стручном усавршавању.
8. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
- праћење и анализирање наставног процеса, као и рада и развоја
психолог
ученика;
- праћење организације образовно-васп. рада, посебно
иновативних пројеката, као и ефикасности нових облика рада;
- израда анализа успеха и дисциплине ученика на
класификационим периодима;
Чланови тима
- учешће у процесу самовредновања рада школе у складу са
стандардима квалитета рада образовно васпитних установа;
- праћење и вредновање успеха ученика у разним ваннаставним
активностима, званичним такмичењима и завршним испитима за
Одељењске
упис у средње школе;
старешине
- рад на развијању инструмената за вредновање и самовредновање
различитих области рада школе;
- праћење оптерећености ученика;
- праћење реализације остварености стандарда на крају првог и
другог образовног циклуса;
- праћење поступака оцењивања ученика и ефеката предузетих
мера;
наставници
- континуирано вредновање свог рада;
-учешће у раду комисије за проверу припремљености наставника
за полагање испита за лиценцу.
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Током године

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
-вођење документације о свом раду, годишњи програм рада,
дневник рада, досијеи о раду са ученицима који захтевају посебан
рад;
-вођење документације о извршеним истраживањима, обављеним
прегледима, извештајима;
-праћење и рад на унапређењу школске педагошке документације;
-ажурирање и вођење документације која се користи у процесу
самовредновања рада школе.

директор
школе
наставници
чланови тима

17.2.ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2019-2020. ГОДИНУ
ВРЕМЕ

ПОДРУЧЈЕ РАДА И АКТИВНОСТИ

САРАДНИЦИ

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
током
године

• Учествовање у припреми индивидуалног
образовног плана за ученике.

април-јун
током
године

• Учествовање у припреми делова годишњег плана
рада школе који се односе на планове и програме
подршке ученицима, заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, сарадње школе и
породице.
• Припремање плана посете психолога часовима.

октобар
април-јун
током
године
јун-август

•

Тим за ИО
ИОП тим
педагог
дефектолог
Тим за ЗДОН
педагог
директор

Припремање годишњег програма рада и месечних
планова рада психолога.

Тим за стручно
• Припремање плана сопственог стручног
усавршавање
усавршавања и професионалног развоја.
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
педагог,
• Предлагање мера за успешнији рад установе,
наставници,
посебно имајући у виду развојне потребе ученика.
• Учествовање у праћењу и подстицању напредовања директор
ИОП тимови
деце у развоју и учењу (и по потреби у изради
одговарајућих анализа – приказа).
током
Тим за ИО
•
Праћење и вредновање примене мера
године
ИОП тимови
индивидуализације и индивидуалног образовног
дефектолог
плана за децу.
педагог
• Иницирање различитих истраживања ради
унапређивања образовно-васпитног рада установе и дефектолог
наставници
стицања сазнања која могу имати шири значај.
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• Учествовање у истраживањима која се спроводе у
оквиру самовредновања рада школе (помоћ око
статистичке обраде података и тумачења
резултата).
3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
• Саветодавни рад усмерен ка подстицању целовитог
дечјег развоја и учења.

током
године

током
године

током
године

• Подршка наставницима у прилагођавању рада
образовно-васпитним потребама ученика, стварању
подстицајне атмосфере на часу, конструктивном
решавању сукоба, развијању сарадничке
комуникације са ученицима, наставницима
(школским особљем) и породицом ученика.
• Саветовање наставника у индивидуализацији
наставе на основу особина ученика (потреба,
интересовања, способности, мотивације, особина
личности).
• Пружање подршке наставницима за рад са
ученицима којима је потребна додатна образовна
подршка. Учествовање у развијању индивидуалних
образовних планова коришћењем резултата
сопствених психолошких процена и психолошких
процена добијених из других установа.
• Оснаживање наставника за рад са ученицима из
осетљивих друштвених група (нпр. ромском
децом), развијање флексибилног става према
културним разликама и развијање интеркултуралне
осетљивости.
• Пружање подршке наставницима у вођењу
ученичког колектива, указивање на психолошке
узроке поремећаја интерперсоналних односа у
групама, односно одељењским заједницама и
предлагање мера за њихово превазилажење.
• Пружање подршке наставницима у раду са
родитељима.
• Давање повратне информације о посећеном часу и
евентуалних предлога за унапређење неких
аспеката образовно-васпитног процеса.
• Оснаживање наставника за тимски и сараднички
рад.

чланови тима за
самовредновање

наставници
педагог
дефектолог
педагошки
асистент
наставници
родитељи
ученици

наставници
дефектолог
педагог
педагошки
асистент
наставници
дефектолог
педагог
наставници
Тим за заштиту
деце од насиља
наставници
родитељи
наставници
педагог
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4. РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА
током
• Учешће у праћењу дечјег напредовања у развоју и
године
учењу.

април-мај
јун-август

током
године

током
године

• Провера спремности за полазак у школу детета
старости од шест до шест и по година.
• Учешће у структуирању одељења првог и по
потреби других разреда.
• Испитивање општих способности, особина
личности, професионалних опредељења, групне
динамике одељења и статуса појединца у групи,
применом стандардизованих психолошких мерних
инструмента и процедура, као и других
инструмената процене.
• Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који
имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и
социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања,
проблеме понашања.
• Пружање подршке ученицима који се школују по
индивидуализираној настави и индивидуалном
образовном плану, као и ученицима из осетљивих
друштвених група.
• Рад са ученицима на унапређењу социјалне
вештине (ненасилна комуникација, конструктивно
решавање проблема, интеркултурална
комуникација и уважавање различитости), здрави
стилови живота, вештине доношења одлука и
друго.
• Подршка развоју професионалне каријере ученика
професионалним информисањем и саветовањем (на
основу процењених способности, интересовања,
особина личности, мотивације ученика).
• Учествовање у појачаном васпитном раду за
ученике који врше повреду правила понашања у
школи.

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА
• Прикупљање података од родитеља који су од
значаја за упознавање ученика.
током
године
• Саветодавни рад са родитељима ученика који имају
тешкоће у развоју, учењу и понашању.

наставници
педагог
дефектолог
директор
Тимови
педагог
педагог

педагог
наставници
родитељи

наставници

педагог
наставници
директор

родитељи
педагог
наставници
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• Подршка јачању родитељских васпитних
компетенција.
• Информисање, саветодавни рад и усмеравање
родитеља чија деца врше повреду правила
понашања у школи, или која се школују по
индивидуалном образовном плану.
наставници
• Учествовање у родитељским састанцима и другим
родитељи
састанцима ради остваривања или побољшања
директор
сарадње школе са родитељима.
• Сарадња са саветом родитеља, по потреби.
6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
• Сарадња са директором и стручним сарадницима на директор
педагог
припреми докумената установе, прегледа,
извештаја и анализа.
педагог
• Редовна размена, планирање и усаглашавање
током
заједничких послова са другим стручним
године
сарадницима у установи.
педагошки
• Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем
асистент
ученика на координацији активности у пружању
лични пратиоц
подршке ученицима који се школују по
индивидуалном образовном плану.
7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
• Учествовање у раду наставничког, односно
педагошког већа.
• Учествовање у раду педагошког колегијума.
8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
• Сарадња са образовним, здравственим, социјалним
и другим институцијама.
• Сарадња са локалном заједницом и широм
друштвеном средином за остваривање циљева
током
образовно-васпитног рада и добробити деце,
године
односно ученика.
• Сарадња са психолозима који раде у другим
установама, институцијама, организацијама, и
удружењима.
9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
• Вођење евиденције о сопственом раду у следећој
током
документацији: дневник рада психолога и
године
психолошки досије ( картон) ученика.
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• Вођење евиденције, по потреби, о извршеним
анализама, истраживањима, психолошким
тестирањима, посећеним активностима, односно
часовима.
• Прикупљање и на одговарајући начин чување и
заштита материјала који садрже личне податке о
ученицима.
• Стручно усавршавање похађањем акредитованих
семинара, похађањем стручних скупова, разменом
искуства и сарадњом са другим психолозима.

17.3.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ
ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У 2019/2020. ГОДИНИ
Програмски садржаји
1. Планирање и програмирање рада
Израда годишњих, месечних и оперативних
планова
Планирање и програмирање рада са ученицима у
библиотеци

Време
реализације

Извршиоци
библиотекар и
наставници

јун,
током године

2. Васпитно-образовна делатност/
непосредни рад са ученицима
Упознавање ученика са радом школске библиотеке
Упознавање ученика са врстама библиотечке грађе
и оспособљавање за самостално коришћење
књига,часописа,енциклопед.
Испитивање интересовања ученика за књигу и
осталу библиотечку грађу
Развијање читалачких и других способности
ученика
Формирање навика ученика да самостално траже и
користе библиотечку грађу
Помоћ ученицима при избору литературе,при том
уважавајући жеље,интересовања и приватност
ученика

током године

библиотекар
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3. Сарадња са наставницима,директором
школе,стручним сарадницима и родитељима
Планирање и реализација набавке нових књига
Припремање литературе за потребе
редовне,додатне наставе и ваннаставних
активности
Сарадња са наставницима у планирању тематске
наставе

током
године
библиотекар,
директор
библиотекар,учит
е-љи,наставници
библиотекар,учит
е-љи,наставници

Рад у школским тимовима

библиотекар,учит
е-љи,наставници

Сарадња са родитељима

библиотекар
родитељи

4. Културна и јавна делатност
Учествовање у припремама за школске
манифестације
Приреме, огранизација и реализација такмичења
Читалачка значка и Мајска песничка сусретања
Сарадња са издавачким кућама

током године
децембар- мај
током године
октобар

библиотекар,учит
ељи,наставници
библиотекар,учит
ељи,наставници и
Пријатењи деце
Вождовца
библиотекар
библиотекар

Посета Сајму књига
5. Библиотечко- инфоормациона делатност
Израда статистике коришћења фонда(дневна,
месечна,годишња)

током године

библиотекар
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Систематско обавештавање ученика и запослених о током године
новим књигама
током године
Организовање и остваривање међубиблиотечке
децембар
позајмице и сарадње
током године
током године
Упис ђака првака у библиотеку

Сређивање и естетско уређење библиотеке

библиотекар
библиотекар
библиотекар
библиотекар
библиотекар

током године
током године

бибилиотекар
библиотекар

током године

библиотекар

током године

библиотекар

Сређивање књига на полицама

Остваривање стручних послова
(инвентарисање,сигнирање..)
Електронска обрада књига
6. Стручно усавршавање
Праћење стручних семинара и стручне литературе
Учествовање у раду Стручног актива библиотекара
Вождовац
Учешће на седницама стручних и других органа
Сарадња са другим библиотекама
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18. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
18.1.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРВОГ
РАЗРЕДА
Време реализације
СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Садржаји рада
Упознавање са ученицима
Упознавање са ученицима
Правила понашањa у школи
Правила понашања у школи
Упознавање просторија у школи
Постаћу члан Дечјег савеза
Распоред дневних активности
Навике у вези са правилном исхраном
Шта је другарство, ко је добар друг
Буквар дечјих права
Упознавање својих и туђих потреба
Толеранција према разликама
Укључивање ученика у школске активности
Упознавање са радом школске библиотеке
Однос између дечака и девојчица
Мој први зимски распуст
Прослављамо Нову годину
Школска слава-Свети Сава
Прочитао сам на распусту
Шта је солидарност
Правила безбедности на улици, кући, школи
Шта да учинимо да нам успех буде бољи
Психолошка радионица
Обележавање 8. марта – Дана жена
Кроз игру сам научио
Развијање пријатељства са другом децом
Сукоби – конструктивно решавање сукоба
Жива бића на Земљи
Дан мајке Земље-12.4.
Моји родитељи и ја
Како се понашамо приликом посета, излета...
Радионица: Лаж и крађа
Агресивно понашање: претња, уцене, физички
обрачуни...
Понашање у игри са вршњацима
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ЈУН

− Сазнао сам о занимању својих родитеља
− Дан заштите природе: 05. 06.

18.2.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРУГОГ
РАЗРЕДА
Време реализације
СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

Садржај рада
− Упознавање са планом рада за ову школску
годину
− Кућни ред у школи
− Избор Одбора одељенске заједнице и њен рад
− У сусрет Дечијој недељи
− Учешће у активностима Дечије недеље
− Учествујемо у прослави Дана школе
− Радионица: Шта ћу да будем кад порастем
− Упознавање са Конвенцијом дечјих права
− Правилна исхрана
− Ругати се не значи шалити се
− Шта замерам родитељима
− Календар наших рођендана
− Агресивно испољавање и вређање других, претње,
физички обрачуни, непожељног понашања
− Путеви преношења болести (капљичне инфекције,
болести прљавих руку, храна, инсекти)
− Породични и други празници
− Весело одељенско дружење
− Разговор о првом просветитељу Светом Сави
− Ведар одељенски састанак и зидне новине
− Шта да учинимо да нам успех буде бољи
− Гледали смо, интересује ме...
− Како разрешити конфликт и помоћи другу када
му је тешко
− Чистоћа је пола здравља
− Живот у одељењу – однос дечака и девојчица
− Прихватање личних проблема као изазова за
њихово решавање
− Када бих могао, променио бих...
− Да ли сам задовољан постигнутим успехом
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АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

− Све што знамо о штетности никотина, алкохола и
дроге
− Кад имаш проблем...
− Лепо понашање: на улици, у школи, породици,
биоскопу...
− Како да сачувамо свет око себе
− Лепа реч и гвоздена врата отвара
− Мој хоби
− Анализирамо рад и проблеме у нашој одељенској
заједници
− Покажи шта знаш
− Ведар одељенски састанак

18.3.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕЋЕГ
РАЗРЕДА
Време реализације
−
СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Садржаји рада
Упознавање са планом рада за ову школску
годину
Кућни ред у школи
Избор Одбора одељенске заједнице и њен рад
Наше обавезе, наше одговорности
У сусрет Дечијој недељи
Учешће у активностима Дечије недеље
Учествујемо у прослави Дана школе
Упознавање са Конвенцијом дечјих права
Радионица: Шта ћу да будем кад порастем
Ругати се не значи шалити се
Шта замерам родитељима
Календар наших рођендана
Правилна исхрана
Агресивно испољавање и вређање других, претње,
физички обрачуни, непожељног понашања
Болести прљавих руку
Породични и други празници
Весело одељенско дружење
Разговор о првом просветитељу Светом Сави
Ведар одељенски састанак и зидне новине
Шта да учинимо да нам успех буде бољи
Гледали смо, интересује ме...
Како разрешити конфликт и помоћи другу када
му је тешко
Лажи и ситне крађе прерастају у порок
Живот у одељењу – однос дечака и девојчица
Прихватање личних проблема као изазова за
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−
−
−
−
АПРИЛ

−
−
−

МАЈ

ЈУН

−
−
−
−

њихово решавање
Када бих могао, променио бих...
Чистоћа је пола здравља
Кад имаш проблем...
Лепо понашање: на улици, у школи, породици,
биоскопу...
Све што знамо о штетности никотина, алкохола и
дроге
Мој хоби
Лепа реч и гвоздена врата отвара – психолошка
радионица
Развијање другарских и пријатељских односа
Како да сачувамо свет око себе
Покажи шта знаш
Ведар одељенски састанак

18.4.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕТВРТОГ
РАЗРЕДА
Време реализације
СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

Садржаји рада
- Упознавање са планом рада за ову школску
годину
- Обавезе, права и дужности ученика
- Избор Одбора одаљенске заједнице и њен рад
- Наше обавезе, наше одговорности
- У сусрет Дечијој недељи
- Учешће у активностима Дечје надеље
- Учествујемо у прослави Дана школе
- Како проводимо слободно време
-Релизација тема из области програма Основе
безбедности у сарадњи са МУП-ом
- Деца пишу књигу о својим правима
- Агресивно испољавање и вређање других,
претње,
- Буквар дечјих права
- Шта ћу да будем кад порастем ( псих.пед. радионица)
- -Релизација тема из области програма Основе
безбедности у сарадњи са МУП-ом
- Лажи и ситне крађе прерастају у порок
- Ризична понашања-болести зависности
(пушење, алкохолизам,наркоманија)-превентивне
активности
- Шта замерам себи и свом другу
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ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

- Весело одељенско дружење
-Релизација тема из области програма Основе
безбедности у сарадњи са МУП-ом
- Разговор о првом просветитељу Светом Сави
- Шта знам о Светом Сави
- Шта да учинимо да нам успех буде бољи
Гледали смо...
- Интересује ме...
- Стрес-извори, утицаји, стилови уочавања и
превазилажења
- -Релизација тема из области програма Основе
безбедности у сарадњи са МУП-ом
- Упознаћу вас са занимањем мојих родитеља
- Живот у одељењу-однос дечака идевојчица
- Наш досадашњи резултат
- Када бих могао променио бих...
- Да ли сам задовољан постигнутим успехом
- -Релизација тема из области програма
Основе безбедности у сарадњи са МУП-ом
- Кад имаш проблем...
- Лепо понашање-на улици, у школи, продавници,
биоскопу
-Релизација тема из области програма Основе
безбедности у сарадњи са МУП-ом
- Лепа реч гвоздена врата отвара
- Мој хоби
- Анализирамо рад и проблеме у нашој одељенској
заједници
-Релизација тема из области програма
Основе безбедности у сарадњи са МУП-ом
- Покажи шта знаш
- Шта и како у 5. разреду
- Спремам се за пети разред
- Весело одељенско дружењe
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18.5.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЕТОГ
РАЗРЕДА

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

− Упознавање ученика са правилима у школи,
распоредом часова и школским календаром
− Сада сам ученик петог разреда - моји утисци
− Породица и школа – јединственост ставова
− Обележавање Дана школа
− Самопоуздање лични развој ученика
− Потребе – упознавање својих и других
− Индивидални разговор са ученицима
(перманентно)
− Сређивање педагошке администрације
(перманентно)
− Успех ученика на првом тромесечју
− Сараднички однос у групи
− Активно учешже ученика у креирању активности
које побољшавају квалитет живота у школи
− Да ли знамо слушати друге?
− Превенција злоупотребе психоактивних
супстанци
− Решавање нејасноћа и проблема
− Успех на првом полугодишту
− Проблеми у учењу и савлађивању знања –
грађење модела за превазилажење
− Обележавање Дана Светог Саве
− Помоћ ученицима при укључењу у такмичења
− Разрешавање сукоба
− Индивидални разговори са учницима
− Праћење учника на такмичењима
− Посета историјском музеју
− Анализа успеха на крају 3. класификационог
периода
− Конструктивно решавање конфликата
− Посете биоскопу, позоришту и перманентно
укључивање у акције Дечијег савеза и Црвеног
крста као и значајних светских дана
− Организовање и извођење екскурзије
− Утврђивање успеха ученика на крају другог
полугодишта
− Анализа рада одељенског старешине
− Крај школске године - весело дружење у
дискотеци
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18.6.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШЕСТОГ
РАЗРЕДА
Време реализације
−
СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

−
−
−
−
−

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

Садржаји рада
Упознавање ученика са правилима понашања у
школи
Усклађивање ставова породице и школе везаних
за васпитање ученика
Обележавање Дана школе
Упознавање својих и потреба других
Изражавање сопствених и разумевање туђих
осећања
-Релизација тема из области програма Основе
безбедности у сарадњи са МУП-ом

− Развијање толеранције на различите ставове,
особине и потребе
− Грађење сарадничког односа у групи (разреду)
− Анализа успеха на крају I класификационог
периода
-Релизација тема из области програма Основе
безбедности у сарадњи са МУП-ом
− Решавање проблема
− Подршка
и
значај
социјалне
групе у
превазилажењу личних проблема
-Релизација тема из области програма Основе
безбедности у сарадњи са МУП-ом
− Обележавање Дана Светог Саве
− Суочавање са неуспехом и грађење модела за
његово превазилажење
− Помоћ ученицима при укључивању у такмичења
− Разрешавање сукоба
−
-Релизација тема из области програма
Основе безбедности у сарадњи са МУП-ом
− Грађење и јачање личних вредности и ставова
− Праћење ученика на такмичењима
−
-Релизација тема из области програма
Основе безбедности у сарадњи са МУП-ом
− Развој сарадничке комуникације у разреду
(активно слушање других )
− Анализа успеха на крају III класификационог
периода
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МАЈ

ЈУН

− Стресогене животне ситуације
− Учење и изградња одбрамбених механизама за
превазилажење стреса
− Релизација тема из области програма Основе
безбедности у сарадњи са МУП-ом
− Организовање и извођење екскурзије
− Ризична понашања (пушење, алкохолизам,
наркоманија)
− Релизација тема из области програма Основе
безбедности у сарадњи са МУП-ом
− Анализа успеха на крају школске године
− Анализа рада одељенског старешине
− Крај школске године – весело дружење у
дискотеци

18.7.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕДМОГ
РАЗРЕДА
Време реализације

СЕПТЕБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

Садржаји рада
Упознавање са календаром рада школе и кућним редом
школе
Договор о узајамним очекивањима, потребама и
захтевима
Усклађивање јединствених ставова породице и школе
везаних за васпитање ученика
Подстицање личног развоја ученика (самопоуздање)
Прослава Дана школе
Упознавање својих и потреба других
Подстицање социјалних односа у групи
Грађење адаптације и личног идентитета у социјалној
групи
Развијање толеранције на различите ставове, особине,
навике
Анализа успеха на крају I класификационог периода
Организовање и одређивање родитељског састанка
Грађење сарадничког односа у одељењу
Разрешавање сукоба – динамика сукоба и стилови
понашања у сукобу
Стресогене животне ситуације
Учење и изградња одбрамбених механизама за
превазилажење стреса
Успех ученика на крају првог полугодишта
Појавни облици агресивног понашања
Обележавање Дана Светог Саве
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ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ
МАЈ
ЈУН

Суочење са неуспехом и грађење модела за његово
превазилажење
Сређивање педагошке документације
Организовање родитељског састанка
Међувршњачко насиље – претња, уцена, физички
обрачуни
Помоћ ученицима при укључивању у такмичења
Организовање индивидуалних разговора
Сређивање педагошке документације
Грађење и јачање личних вредносних ставова
Анализа успеха на крају III класификационог периода
Разред као вредносни суд
Уређење школског дворишта
Анализа рада ученика у данима екологије
Организовање и извођење екскурзије
Анализа успеха на крају школске године
Анализа рада одељенског старешине
Сређивање педагошке документације

18.8.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОСМОГ
РАЗРЕДА
Време реализације
СЕПТЕБАР
ОКТОБАР

-

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

-

Садржаји рада
Упознавање ученика са кућним редом и календаром
рада
Грађење сарадничког односа у одељењу
Припреме за извођење екскурзије
Прослава Дана школе
Договор о узајамним очекивањима, потребама и
захтевима
Међувршњачко насиље и како га заштитити (коме се
обратити)
Подстицање личног развоја ученика (самопоуздање
и вредности)
Активно учешће ученика у креирању активности у
школи
Грађење толеранције на различуите ставове
Грађење сарадничког односа у одељњу
Сређивање педагошке документације
Међународни дан борбе против СИДЕ
Изражавање својих осећања и потреба и разумевање
осећања и потреба других
Сређивање педагошке документације
Анализа ученика на карају првог полугодишта
Обележавање Дана Светог Саве
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ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

-

Помоћ ученицима при укључивању у такмишења
Ризична понашања (пушење, алкохол, дрога)
Превентивне активности у спречавањеу ризичних
понашања
Учење вредностних судова
Разред као вредностни суд
Анализа резултата такмичења
Анализа успеха на крају другог класификационог
периода
Помоћ при професионалној орјентацији
Помоћ при професионалној орјентацији
Сређивање педагошке документације
Учешће у данима екологије
Припреме око организовања другарске вечери
Сређивање пеагошке документације
Анализа успеха на крају школске године
Упознавање ученика са кућним редом и календаром
рада
Грађење сарадничког односа у одељењу
Припреме за извођење екскурзије
Сређивање педагошке документације
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19. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СЕКЦИЈА У ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
19.1. ПРОГРАМ РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ
Активности/ теме
стваралачке активности (на
задату и слободну тему)
литерарни конкурс
-поводом Дана школе
-Ђачки песнички сусрет
приказ књиге по избору
ученика

начин реализације
писање песама, састава и
есеја
писање песама, састава и
есеја

литерарни час

читање књижевних дела,
анализа, писање приказа и
израда планова
читање радова ученика

звучни записи (рецитовање)

слушање и анализа

припрема за наступ и
школско такмичење у
рецитовању ''Час поезије и
песништва''
сусрет са литерарнорецитаторском секцијом
нижих разреда
посета библиотеци

увежбавање изражајног
рецитовања (дикција,
акценат, интонација, темпо,
мимика)
дискусија, размена
искустава, читање и
рецитовање дечијих радова
разговор и дискусија са
библиотекаром

посета позоришту

припрема за гледање и
доживљавање представе,
гледање представе и
дискусија
прикупљање и одабир
дечијих радова
коришћење интернета

израда паноа и презентација

носиоци реализације
наставник
ученици
наставник
Ученици
школска средина
наставник
ученици
наставник
ученици
наставник
ученици
наставник
ученици
наставник
ученици
ученици нижих разреда
наставник
ученици
библиотекар
Стручно веће
ученици
наставник
ученици
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19.2.ПРОГРАМ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ
Активности/ теме

Начин реализације

Носиоци реализације

Ликовни конкурси
Уређење школских паноа
Прослава Дана школе
Прослава Св.Саве
Припрема радова за
Новогодишње,Ускршње
празнике,Нушићев
вашар.8.март

Индивидуални рад са
ученицима
Вршњачка подршка у учењу
Тимски рад
Рад у природи

Наставници
Ученици
Родитељи

Цртање у природи
Посете галеријама, музејима
Реализатор програма: Јадранка Бежановић Совиљ, професор ликовне културе
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19.3.ПРОГРАМИ ТЕХНИЧКИХ И РАДНО-ПРОИЗВОДНИХ АКТИВНОСТИ
Активности / теме
Архитектура и
грађевинарство
Моделарство за пети разред
Шта знаш о саобраћају
Бродомоделарство
Аутомоделарство

Начин реализације
- индивидуална израда техничке
документације и макета
- тестирање ученика
- индивидуална израда техничке
документације и модела
- тестирање ученика
- тестирање ученика
- практична вежба вожње
бицикла на полигону
- израда модела брода
- тестирање ученика
- израда такмичарског модела
- тестирање ученика

Носиоци реализације
Наташа Јанковић
Слађана Лукијановић
Слађана Лукијановић
Сања Радовановић
Сања Радовановић

19.4.ПЛАН И ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКОРЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ
Активности / теме

Начин реализације

Ученици/це
од V до VIII разреда

Програм се реализује кроз
„Недељу школског спорта“,
по једном у току полугодишта,
кроз такмичења у планираним спортским
дисциплинама:

Такмичења у спортским
дисциплинама, које су
прилагођене узрасту,
могућностима и афинитетима -I полугодиште:
ученика, сходно просторнотакмичења индивидуалног карактера у
техничким условима школе.
атлетским дисциплинама:
скок у даљ из места и трчање на 30m
Спортске дисциплине у
(дечаци и девојчице, од V до VIII разреда)
којима ће се ученици
-Оријентациони план термина одржавања:
такмичити усклађене су са
крај септембра / почетак октобра
програмом такмичења
(5 радних дана).
„Савеза за школски спорт и
организацију такмичења“:
- II полугодиште:
међуодељенска такмичења (Куп-систем) у
• атлетске дисциплине: фудбалу (дечаци, од V до VIII разреда) и
одбојци (девојчице, од V до VIII разреда).
- скок у даљ из места

Носиоци
реализације

-наставници
физичког
васпитања
-ученици/це
од V до VIII
разреда
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- трчање на 30 m
•

колективне спортске
гране:
- фудбал (дечаци)
- одбојка (девојчице).

-Оријентациони план термина одржавања:
друга, трећа и четврта недеља маја
(10 радних дана).
-Сва такмичења реализују се у школским
спортским вежбалиштима, у међусмени.

20. ПРОГРАМИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
20.1.Програм допунске наставе српског језика у 1. и 2. разреду
Aктивности / теме

Начин реализације
Садржаји ће се реализовати
кроз индивидуални рад прилагођен
могућностима ученика,рад у пару,групни
рад, вршњачко подучавање.
Задаци су диференцирани,прилагођени
појединачном ученику или групи,повезани са
реалним животом,са циљем да буду део
функционалног знања ученика,да ојачају
ученичке компетенције вештине
комуникације и сарадње и
компетенције за целоживотно учење.

Носиоци
реализације
-наставници
првог
разреда
-наставници
другог
разреда
-педагошки
асистент
-дефектолог

Припрема за читање и
писање
-специфично за први
разред

-Ученици вежбају:
*посматрање и слушање,правилно
изговарање гласова,покрете
руку,шаке,прстију
-Подстицање ученика да правилно изводе
графомоторичке вежбе,да говоре,исказују
мишљење

Учење читања и писања
ћириличног писма у
првом разреду и
латиничног писма у
другом разред

-ученици
који
пружају
вршњачку
подршку у
учењу

-анализа графичке структуре слова
-вежбе шчитавања
Ученици:
-преписују, пишу по диктату, одговарају на
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питања, илиструју прочитано,допуњавају
реченице, састављају кратке реченице,
препричавају
Граматика

-Обучавају се :
*у препознавању основних граматичких
појмова: реч, глас и слово, реченица,
реченица по значењу и облику, основних
делова реченице
*у првом разреду у препознавању,
разликовању врста речи (речи које значе
имена бића и речи које значе радњу),
*у другом разреду у
препознавању,разликовању врста речи према
карактеристикама (род –број-врста; радња –
стање- збивање-време)

Правопис

*у употреби великог почетног слова и
знакова интерпункције
*у примени научених правописних правила

Књижевност

*у разликовању врста књижевног дела према
њиховим основним обележјима: прича,
песма, басна, бајка
*у анализи књижевног текста- место, време,
ликови
*рад на разумевању прочитаног текста
-Подстицање ученика да изразе сопствени
утисак о прочитаном тексту
-Вежбе концентрације и памћења путем
казивања напамет научених кратких
књижевних садржаја
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20.2.Допунска настава из српског језика од V до VIII разреда
Активности (теме)
Анализа резултата са
допунске наставе
Језичке јединице
Врсте речи
Облици речи
Реченица и њени чланови
Правопис
(интерпункција;управни
говор;писање великог
слова;речца НЕ)
Књижевнотеоријске основе
(род;врста;облици
изражавања;писац-дело...)
Писање састава са освртом
на форму, садржај и стил
Процена напредовања
ученика
Обавештавање родитеља
(формативна писана
процена)

Начин реализације
Извештаји са допунске
наставе
Менторски рад на
једноставним примерима

Носиоци реализације
Стручно веће

Вршњачко учење
Индивидуализовани приступ

Наставник српског
језика
Ученици

Рад у пару
Представљање једноставних
садржаја на различите начине
(цртање, глума, певање)
Пропитивање
Прилагођени краћи тестови
Разговор
Самопроцена

Наставник српског
језика
Ученици

Сви чланови Стручног већа наставника српског језика

20.3.ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ОД 5. ДО 8.
РАЗРЕДА
Активности/теме

Начин релизације

Анализа
Стручно веће енглеског
језика је утврдило кључне
- дискусија
теме/садржаје у оквиру
- анализа ученичких постигнућа
предметне области које ће
бити заступљене на
часовима допунске наставе у
току школске 2019/2020.
Планирање
Утврђене теме/садржаји су
следећи:
V и VI разред:

- индивидуализовани рад
- диференцирана настава
- фронтална настава
- групни рад

Носиоци реализације

- наставници – чланови
стручног већа

- наставници
- ученици
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- личне заменице
- множина именица
- to be / have got
- Present Simple / Present
Continuous
- бројеви
- боје
- дани и месеци
- породица
VII и VIII разред:
- утврђивање граматичких и
лексичких садржаја из V и
VI разреда
- поређење придева
- Past Simple
- Future
- храна
- свакодневне активности
- представљање

Подршка ученицима
укљученим у допунску
наставу

Обезбеђивање подршке
породице праћењу учемика
укључених у допунску
наставу

- вршњачко учење / менторски
рад
- индивидуални рад
- формативно оцењивање
(описна оцена тренутног
напредовања ученика и
препорука за даљи рад)
- формативно оцењивање
(родитељи својим потписом
потврђују да су упознати са
напредовањем ученика и са
препоруком за даљи рад)
- редовно информисање
родитеља о постигнућима
ученика (отворена врата)
- давање инструкција
родитељима за додатни рад код
куће

- наставници
- ученици

- наставници
- родитељи
- ученици
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20.4.ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА ОД 5. ДО 8.
РАЗРЕДА
Активности (теме)

Начин реализације

Анализа резултата са допунске наставе

Извештаји са допунске
наставе
Менторски рад на
једноставним
примерима

Читање иразумевање текста
Правилни глаголи

Носиоци
реализације
Стручно веће

Вршњачко учење

Неправилни глаголи

Индивидуализовани
Чланови:(одређени,неодређени,партитивни) приступ
Детерминативи

Наставник
француског језика

Рад у пару

Основна правила правописа

Род и број именица
Процена напредовања ученика
Обавештавање родитеља (формативна
писана процена)

Представљање
једноставних садржаја
на различите начине
(цртање, глума,
певање)
Пропитивање
Прилагођени краћи
тестови
Разговор
Самопроцена

Наставник
француског језика
Ученик

20.5.ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ У I И II РАЗРЕДУ
Активности / теме

Начин реализације
•

Садржаји ће се реализовати
поступно кроз индивидуални
рад,рад у пару,групни
рад,вршњачко подучавање,кроз
игровне активности.
Задаци су
диференцирани,прилагођени
појединачном ученику или
групи,повезани са реалним

Носиоци
реализације
-наставници
првог разреда
-наставници
другог
разреда
-педагошки
136

животом,са циљем да буду део
функционалног знања ученика,да
ојачају ученичке компетенције
вештине комуникације и сарадње и
компетенције за целоживотно
учење.
Ученици вежбају :
Предмети у простору и
односи међу њима

•
•
•

Линија и област

•
•
•

Класификација предмета
према својствима

•
•
•
•

Геометријски облици
(ДРУГИ РАЗРЕД – цртање
квадрата и правоугаоника)
•

•

асистент
-дефектолог
-ученици који
пружају
вршњачку
подршку у
учењу

посматрањем предмета са циљем:
уочавања величине, односа,
положаја .
примену усвојених појмова на
ситуације у свакодневном животу
разликовање предмета по облику
Подстицање ученика да закључују
о сличностима и разликама међу
различитим линијама и областима
Обука ученика у коришћењу
геометријског прибора
Цртање линија и области слободном
руком и уз помоћ геометријског
прибора
Подстицање ученика да уоче
различита својства предмета
Класификација предмета на основу
једног или два својства
Вежбање способности логичког
размишљања
Подстицање ученика да уочавају и
закључују о сличностима и
разликама различитих
геометријских облика(квадрат и
правоугаоник)
Обука и вежбање цртања квадрата
и правоугаоника уз правилно
коришћење геометријског прибора
на квадратној мрежи
Вежбе формирања појма броја у
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Природни бројеви до 100

•
•

•

•

•
Мерење и мере
•

првом разреду (на припремљеним
сликовним материјалима пребројавање елемената на слици,
повезивање количине са
одговарајућим бројем)
У првом разреду вежбе писања
цифара и бројева
Вежбање :одређивање места броја
на бројевној правој и примена
релација међу бројевима: веће,
мање и једнако
Упознавање својстава основних
рачунских операција: сабирање и
одузимање – први разред и
множење и дељење – други разред)
У првом разреду обука
израчунавање непознатог сабирка,
умањеника, умањиоца;а у другом
разреду чиниоца, дељеника,
делиоца
Упознају мере и јединице мере
(дужина,време,маса)и обучавају се у
мерењу на очигледним примерима и
материјалима
Вежбају изражавање одређене суме
новца преко различитих апоена и
рачунање на конкретним примерима
из свакодневног живота
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20.6.ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ОД 5. -8.
РАЗРЕДА
Активности/ теме
V разред –скупови и скуповне операције
Бројеви и операције са њима
V разред- природни, разломци.
VI разред- цели и рационални .
VII разред- рационални и реални.
VIII разред – реални бројеви.
Израчунавање бројевне вредности
различитих израза.
Алгебра и функције
V и VI разред- једначине и неједначине.
VII разред- једначине и неједначине,
квадрат бинома и разлика квадрата.
VIII разред – једначине и неједначине,
квадрат бинома и разлика квадрата,
системи једначина.
Геометрија
V разред- дуж, полуправа, права, раван,
угао , круг , кружница.
VI разред троугао и четвороугао.
VII разред-многоугао , круг , кружница.
VIII разред -призма , пирамида , ваљак,
купа , лопта.

Начин
реализације

Носиоци реализације

Индивидуални
рад са
ученицима
Решавање
диференцираних
задатака

Наставници
Ученици
Родитељи

Вршњачка
подршка у
учењу
Инструкције
родитељима за
додатна
увежбавања код
куће

Мерење
V, VI, VII, и VIII разред- јединице за
мерење дужине , површине ,запремине,
масе , времена и углова.
Обрада података
V разред –размера, аритметичка средина.
VI разред- процентни рачун.
VII и VIII разред – графикони,
координатни систем, средња вредност,
медијана , процентни рачун, размера.
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20.7.ПЛАНСКИ ОКВИР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ
ХЕМИЈЕ ЗА 7. И 8. РАЗРЕД
Области деловања
АНАЛИЗА
На састанки стручног већа
предметни наставници су
утврдили који садржаји ће се
обрађивати на часовима
допунске наставе.
ПЛАНИРАЊЕ
Током школске 2015-2016. на
часовима допунске наставе
фокусираћемо се на следеће
теме
-лабораторијски прибор и
посуђе 7. и 8.разред
-основни хемијски појмови,7.
и 8.разред
-структура супстанце 7. и 8.
разред
-раствори и хемијске
једначине 7. и 8.разред
-неметали и метали (њихова
једињења) 8.разред
-угљоводоници 8.разред

Начини реализације
-Састанак стручног већа

Носиоци реализације
-Наставници хемије

Кроз различите
приступе у раду
-идивидуално
-фронтално
-групно
-практично.
Кроз диференциране
задатке.

-Наставници хемије и
ученици

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
УКЉУЧЕНИМ У
ДОПУНСКУ НАСТАВУ
-Вршњачко учење.
-Кроз формативно
оцењивање,писањем
извештаја у току сваког
класификационог периода.

-Инструкције
-Наставници хемији и
ученицима који
ученици
реализују подршку при
вршњачком учењу.
-Писање извештаја о
тренутном постигнућу
ученика и мерама које
треба да преузме да би
напредовао.
-Давање извештаја
-Наставници хемије,
ученицима. Родитељ је у ученици и родитељи
обавези да потпише
извештај.
-Давање писмених
диференцираних
задатака и материјала за
рад код куће.

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ПОДРШКЕ ПОРОДИЦЕ
ПРАЋЕЊУ УЧЕНИКА
УКЉУЧЕНИХ У
ДОПУНСКУ НАСТАВУ
Редовно информисање
родитеља о напредовању
детета.
Инструкције родитељима за
додатна увежбавања код куће
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20.8.ПЛАНСКИ ОКВИР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ ФИЗИКЕ
ЗА 6, 7. И 8. РАЗРЕД
Области деловања
АНАЛИЗА
На састанки стручног већа
предметни наставници су
утврдили који садржаји ће се
обрађивати на часовима
допунске наставе.
ПЛАНИРАЊЕ
Током школске 2015-2016. на
часовима допунске наставе
фокусираћемо се на следеће
теме
-мерење 6,7. и 8.разред
-кретање 6,7. и 8.разред
-силе 6. и 7.разред
-равнотежа 7. и 8.разред
-рад,снага и енергија7. и
8.разред
-електрична струја 8.разред

Начини реализације
-Састанак стручног већа

Носиоци реализације
-Наставници физике

Кроз различите
приступе у раду
-идивидуално
-фронтално
-групно
Кроз диференциране
задатке.

-Наставници физике и
ученици

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
УКЉУЧЕНИМ У
ДОПУНСКУ НАСТАВУ
-Вршњачко учење.
-Кроз формативно
оцењивање,писањем
извештаја у току сваког
класификационог периода.

-Инструкције
-Наставници физике и
ученицима који
ученици
реализују подршку при
вршњачком учењу.
-Писање извештаја о
тренутном постигнућу
ученика и мерама које
треба да преузме да би
напредовао.
-Давање извештаја
-Наставници физике,
ученицима. Родитељ је у ученици и родитељи
обавези да потпише
извештај.
-Давање писмених
диференцираних
задатака и материјала за
рад код куће.

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ПОДРШКЕ ПОРОДИЦЕ
ПРАЋЕЊУ УЧЕНИКА
УКЉУЧЕНИХ У
ДОПУНСКУ НАСТАВУ
Редовно информисање
родитеља о напредовању
детета.
Инструкције родитељима за
додатна увежбавања код куће
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21. ПРОГРАМИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
21.1.ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Области деловања
Анализа интересовања и
потреба ученика
На крају школске
2018/2019. године
утврђене су кључне
теме/садржаји којима се
ученици могу бавити на
часовима додатне наставе
у току школске 2019/2020.
Планиране су следеће
теме:
*Израда материјала за
вршњачко учење (тестови,
асоцијације, квизови,
сликовнице, туторијали,
сиже, скривено благо...)
*Начини представљања
граматичких садржаја
*Богаћење речника
*Граматички појмовник
*Књижевни речник
*Писци, дела, време и
простор
*Историја српског језика
до 19. века
*Извори за проучевење
књижевних дела
Саморегулисано учење

Начини реализације
- анкета
- дискусија

Носиоци реализације
- наставници
- ученици

- групни рад
- наставници
- тематска/интердисциплинарна - ученици
настава
- пројектна настава
- менторски/индивидуални рад
са посебно даровитим
ученицима
- припрема за такмичење кроз
израду тестова
- обука у коришћењу ИКТ у
учењу и истраживачком раду
- амбијентално учење

- разрада критеријума процене
резултата рада
- повезивање школског градива
са личним искуством ученика
- повезивање наставних
садржаја са свакодневним
животом
- сарадничко/вршњачко учење
- дискусија (развијање језичке
културе)
- учење путем открића
- мапе ума

- наставници
- ученици
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- временске осе
- панои, постери
Коришћење различитих
извора информација за
учење на додатној
настави

- интернет
- видео записи
- наставници
- енциклопедије
- ученици
- речници
- свакодневна комуникација
- књижевноуметнички текстови

Додатна настава на
терену – ван учионице

-прикупљање грађе за
истраживачки рад

Обавештавање

- упознавање родитеља са
темама које ће бити обрађиване
у току школске године
-упознавање наставничког већа
са темама које ће бити
обрађиване у току школске
године
-Изложбе ученичких радова
-презентација
радова
на
сајтовима посвећеним учењу

Промоција

- наставници
- ученици
- наставници
- ученици

- наставници
- ученици

21.2.ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Активности/теме

Начин релизације

Анализа
На крају школске године
утврђене су кључне
- анкета
теме/садржаје у оквиру
предметне области које ће
бити заступљене на
часовима додатне наставе у
току школске 2019/2020.
Планирање
Утврђене теме/садржаји су
следећи:

- групни рад
- тематска/интердисциплинарна
настава

Носиоци реализације

- наставници
- ученици

- наставници
- ученици
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- Свет око мене и ја у њему
- Шаренило култура
- Музика је свуда око нас
- Свет филма – мали
редитељи
- Свет око нас (екологија)
- У здравом телу здрав дух
- садржаји који су
заступљени на
такмичењима

Саморегулисаано учење у
оквиру додатне наставе

Коришћење различитих
извора информација за
учење на додатној настави

Обавештавање

Промоција успеха

- пројектна настава
- менторски/индивидуални рад
са посебно даровитим
ученицима
- припрема за такмичење
- коришћење ИКТ у настави

- повезивање школског градива
са личним искуством ученика
- повезивање наставних
садржаја са свакодневним
животом
- сарадничко/вршњачко учење
- дискусија (развијање језичке
културе)
- учење путем открића
- мапе ума
- временске осе
- ППТ презентације
- панои, постери
- драмски прикази
- интернет
- видео записи
- енциклопедије
- речници
- упознавање родитеља са
темама које ће бити обрађиване
у току школске године
- упознавање наставничког већа
са темама које ће бити
обрађиване у току школске
године
- јавни часови
- примери добре праксе
- похваљивање и награђивање
ученика
- школске новине

- наставници
- ученици

- наставници
- ученици

- наставници
- ученици
- родитељи

- наставници
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21.3.ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
Активности/теме
Анализа
На крају школске године
утврђене су кључне
теме/садржаји који ће бити
фокус рада на часовима
додатне наставе у току
школске 2017/2018.
Планирање
Утврђене теме/садржаји су
следећи:
- Француска цивилизација
- Природа,екологија
- Француска кухиња
- Занимања
-Комуникација;интернет,блог
- Грађевине и институције
у Француској
- садржаји који су заступљени
на такмичењима

Саморегулисано учење у
оквиру додатне наставе

Начин релизације

- анкета

Носиоци
реализације

- наставници
- ученици

- групни рад
- рад у пару
-тематска ,интредисцилинарна
настава
- менторски/индивидуални рад са
посебно даровитим ученицима
- припрема за такмичење
- коришћење ИКТ у настави

- наставници
- ученици

- повезивање школског градива са
претходним знањем ученика
- повезивање наставних садржаја са
свакодневним животом
- сарадничко/вршњачко учење
- дискусија (развијање језичке
културе)
- учење путем открића
- временске осе
- панои, постери
- драмски прикази

- наставници
- ученици

Коришћење различитих
извора информација за учење
на додатној настави

- интернет
- видео записи
- енциклопедије
- речници

Обавештавање

- упознавање родитеља са темама
које ће бити обрађиване у току

- наставници
- ученици
- наставници
- ученици
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школске године
- упознавање наставничког већа са
темама које ће бити обрађиване у
току школске године

Промоција успеха

- јавни часови
- примери добре праксе
- похваљивање и награђивање
ученика

- родитељи

- наставници

Реализатори програма: Тонић Светлана, професор француског језика
Невенка Јоксовић, професор француског језика
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21.4.ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ

Активности/ теме

Начин
реализације

V разред
Скупови, скуповне операције и примене;
дељивост; разломци; проблемски задаци.
VIразред
Дељивост и прости бројеви; цели и
рационални бројеви; проблемски задаци;
Дирихлеов принцип; проценти; троугао и
четвороугао (доказни и конструктивни
задаци.)

VIIразред
Површина троугла и четвороугла;
ирационални бројеви; Питагорина
теорема; многоугао, полиноми; круг;
тангентни и тетивни четвороугао;
директна и обрнута пропорционалност.
VIIIразред
Призма; пирамида; линеарна функција;
једначине са апсолутним вредностима;
системи линеарних једначина; линеарне
диофантске једначине

Носиоци реализације

Индивидуални и
групни рад са
ученицима
Решавање
диференцираних
задатака

Наставници
Ученици
Родитељи

Вршњачка
подршка у
учењу
Инструкције
родитељима за
додатна
увежбавања код
куће

21.5.ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ
Активности/ теме

Начин реализације

Носиоци

Ћелија

Модел биљне ћелије,
микроскопирање,
микрокопски препарати,
панои, цртежи

Наставник
ученици

- грађа биљне и
животињске ћелије,
улога ћелијских органела
и деоба ћелије
Царство биљака
Извођење вежби којима
се доказује дисање и
- биљни органи, основни транспирација код
животни процеси,
биљака, коришћење

Наставник
ученици
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разноврсност
Царство животиња
- бескичмењаци и
кичмењаци, основна
грађа, животни процеси,
разноврсност

Порекло и развој
људске врсте; грађа
човечијег тела
- Органски системи,
упознавање са грађом и
функционисањем органа
Разноврсност и
структура екосистема;
последице загађивања
животне средине
- основни еколошки
појмови, типови
копнених и водених
екосистема

хербаријума, повезивање
садржаја са знањем из
природе и друштва
Коришћење љуштура за
упознавање мекушаца и
инсектаријума за
упознавање основних
врста инсеката,
презентације, панои,
повезивање садржаја са
знањем из географије и
физике
Ученици уче технику
руковања прибором и
дисековања органа(око,
бубрег), панои, цртежи,
повезивање садржаја са
знањем из физике и
хемије
Решавање задатака који
се односе на густину
популације, састављање
ланаца исхране, панои,
повезивање са знањем из
хемије, географије и
физике

Наставник
ученици

Наставник
ученик

Наставник
ученици

21.6.ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ФИЗИКЕ
Активности/теме

Начини реализације

Носиоци активности

АНАЛИЗА
ИНТЕРЕСОВАЊА И
ПОТРЕБА УЧЕНИКА
На састанку стручног већа
предметни наставници су
утврдили који садржаји ће се
обрађивати на часовима
додатне наставе.

-Дискусија на састанку
стручног већа
-Разговор са ученицима.

-Наставници и ученици
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ПЛАНИРАЊЕ
Фокус додатне наставе ће
бити на темама и садржајима
који су заступљени на
општинским,окружним и
републичким такмичењима.

САМОРЕГУЛИСАНО
УЧЕЊЕ У ОКВИРУ
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

-Оспособљавање ученика да
истражује и открива различите
методе у решавању
проблемских задатака
-Обавезно применити
интердисциплинарни приступ
настави и ослонити се на знања
и искуства ученика из области
математике.
-Дефинисање јасног циља
учења и самостално налажење
начина за достизање до
жељеног циља.
-Самостално изналажење
различитих начина за
решавањем проблемских
задатака

-Наставници и ученици

-Наставници и ученици

КОРИШЋЕЊЕ
РАЗЛИЧИТИХ ИЗВОРА
ИНФОРМАЦИЈА ЗА
УЧЕЊЕ НА ДОДАТНОЈ
НАСТАВИ

-Коришћење интернета за
истраживање додатних садржаја Ученици,наставници и
-Израда материјала применом
родитељи.
веб 2,оо алата

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Наставничко веће и родитељи
ученика су обавештени о
активностима и резултатима
.Информације су стављене на
сајт школе.
-Ученици се јавно похваљују за
остварене резултате на
такмичењима.

ПРОМОЦИЈА УСПЕХА

-Наставници, ученици и
родитељи
-Наставници, ученици и
родитељи
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22. ПРОГРАМИ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
22.1.ПРОГРАМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.годину
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
-безбедност деце у саобраћају(подела
пропагандног материјала школама)
-програм“Промоција хуманих
вредности“
-прикупљање чланарине за школску
2019/2020.
-реализацја програма „Борба против
трговине људима“,радионице ( две
школе)

Времереализације

СЕПТЕМБАР

Извршиоци
*ЦрвеникрстВождовац;
*ОсновнаШкола“БраниславНу
шић“:
-директоршколе,
сарадникЦрвеногкрстапришко
ли,

-пријављивање ученика за обуку из
реалистичког приказа
повреда,обољења (шминкање повреда)
-прикупљање чланарине
ОКТОБАР
-програм“Промоција хуманих
вредности“
-реализацја програма „Борба против
трговине људима“,радоинице ( две
школе)
-реализација програма“Смањење
ризика и последице од елементарних
непогода у локалној заједници (једна
школа)

-Ђачкипарламент ,

-промоција хуманих вредности
реализацја програма „Борба против
трговине људима“,радионице ( две
школе)
-основна обука ученика из прве
помоћи
-предавање о болестима зависности
- реализација програма“Смањење
ризика и последице од елементарних
непогода у локалној заједници (једна
школа)
-реализација предавања о АИДС-у

наставницитехничкогобразова
ња;
НОВЕМБАР

-одељењскестарешине,
-наставникликовнекултуре,
-наставницисрпскогјезика,
-наставницибиологије,
наставницифизичкогваспитања
;

*Домздравља;
*МУП-Вождовац;
*Родитељи
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ОШ уз пројекције видео материјала

-пријављивање ученика за обуку из
реалистичког приказа
повреда,обољења (шминкање повреда)
-програм“Промоција хуманих
ДЕЦЕМБАР
вредности“
-реализација акције „Један
пакетић,много љубави“,прикупљање
по школама,прављење
пакетића,позоришна представа,подела
-обележавање 01.децембра-Дан борбе
притив СИДЕ,трибине у ОШ
-реализацја програма „Борба против
трговине људима“,радионице ( две
школе)

телефоном,итокрозразнеактивн
ости:
-прикупљањаматеријалних и
финанцијскихсредстава
помоћипоодељењима:
помоћсоцијалноугроженимуче
ницима,школскимдругарима у
школскомприбору,одећи

-реализација програма“Смањење
ризика и последице од елементарних
непогода у локалној заједници (једна
школа)

-завршетак акције“Један
пакетић,много љубави“
-програм“Промоција хуманих
вредности“
-обука из прве помоћи (ученици ОШ)
-окупљање заинтересованих ученика
средњих школа за обуку из прве
помоћи
-реализацја програма „Борба против
трговине људима“,радоинице ( две

Свипланиранисадржајићесереа
лизовати у
смеруЦрвеникрстВождовац,кој
иобавештава и ступа у
контактсадиректоромШколе и
сарадникомзаЦрвеникрст у
школипреносећиинформације,
упутства
директно,путеммеиловаили

ЈАНУАР

материјалнапомоћзалечењеуче
ника...
обукаузприпремљенраднимате
ријал,демонстативнеметоде,ко
раци,какопоступатиуследпопла
ве
,пожара...елементарнихнепогод

151

школе)
-реализација програма“Смањење
ризика и последице од елементарних
непогода у локалној заједници (једна
школа)
-обука из РППО-а
-обука из прве помоћи (ученици ОШа)
-расписивање ликовно-литерарног
конкурса“Крв живот значи“
-програм“Промоција хуманих
вредности“
-реализацја програма „Борба против
трговине људима“,радоинице ( две
школе)
-реализација програма“Смањење
ризика и последице од елементарних
непогода у локалној заједници (једна
школа)
-завршетак обуке из реалистичког
приказа повреда и обољења
-обука из прве помоћи (ученици ОШа)
-почетак обуке за „петлиће“ из прве
помоћи (ученици 3. И 4.разреда)
-припреме за квиз“Шта знаш о
Црвеном крсту“,
дистрибуција материјала по школама
-конкурс „Крв живот значи“
- програм“Промоција хуманих
вредности“
-реализацја програма „Борба против
трговине људима“,радоинице ( две
школе)
-предавања о болестима зависности
-реализација програма“Смањење
ризика и последице од елементарних
непогода у локалној заједници (једна
школа)

а
-информисањапрекоплаката
-предавања,трибине о
болестима,
долазакстручнихљудиизобласт
издравственезаштите и
првепомоћиученикавишихразр
еда
ФЕБРУАР

-такмичења(квизови) ученика
4.разреда
савећосмишљенимнаправљени
ми
прослеђенимматеријалимазапр
ипреме
такмичара
-обукедемонстрирањапрвепомоћигру
паученикавишихразреда у
школи

МАРТ

обележавањасветскиважнихдат
уманачасовимаодељењскихзаје
дница,
часовимабиологије,кроз
дискусије,прављењеплаката,пи
сање и
излагањесеминарскихрадова,ко
ристећиинформацијесаинтерне
та,изенциклопедија,
-промоцијехуманихакција у
школитокомцелегодине
радионицеосмишљенеодстране
активистаЦрвеногкрста
саученицимавишихразреда,
-укључивањеученика у рад
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Црвеногкрста(волонтирање)
-припреме за квиз“Шта знаш о
Црвеном крсту“
АПРИЛ
-обележавање 07.априла светског Дана
здравља
-затварање конкурса „Крв живот
значи“ и слање радова на градски и
државни конкурс
-обука из прве помоћи
-обука за „петлиће“ из прве помоћи
(ученици 3. и 4.разреда)
-програм“Промоција хуманих
вредности“
-реализацја програма „Борба против
трговине људима“,радоинице ( једна
школа)
- реализација програма“Смањење
ризика и последице од елементарних
непогода у локалној заједници (једна
школа)

-Квиз „Шта знаш о Црвеном
крсту“,општинско такмичење
-општинско такмичење екипа прве
помоћи
-припрема победничких екипа за
учешће на градском такмичењу екипа
прве помоћи
-обележавање 11.маја националног
дана добровољних давалаца крви
-реализацја програма „Борба против
трговине људима“,радоинице ( две
школе)
-програм „Промоција хуманих
вредности“,у одређеним школама

АПРИЛ

*у
зависностиодрасположивихсре
дставатокомшколске
2017/2018.годинепланирасереа
лизацијарадионица и
предавањаизобластиздравихст
иловаживота,превенцијеболест
изависности и
другихздравственихтемаактуел
нихмладима

МАЈ
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-учешће на градском такмичењу екипа
прве помоћи и реалистичког приказа
-укључивање заинтересованих
учесника који су прошли обуку из
прве помоћи у Клуб младих Црвеног
крста Вождовца и упознавање са
осталим активностима

ЈУН

Реализатори програма: Сузана Полимац
Љиљана Јовановић – Ђоровић
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22.2. КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ДЕЧЈЕГ САВЕЗА

.
СЕПТЕМБАР:
• Правци даљег развоја удружења
- Операционализација програма Дечијег савеза у школи и општини за школску
2019/2020. годину , његови основни циљеви и задаци, реализатори програма ..
2. Програмирање Дечије недеље
➢ Припреме за обележавање Дечије недеље и припреме ученика првих разреда
основних школа за приступање Дечијем савезу, обезбеђивање одговарајуће
литературе: добродошлица, беџева, организација изложби дечијих радова,
припремање и емитовање ведрих музичких програма преко разгласних станица.

ОКТОБАР:
1. ДЕЧИЈА НЕДЕЉА – од 2 до 8. октобра
- Активности у дечијим установама, школама, општини и граду Београду,
литерарни и ликковни конкурси.
➢ Приступање ученика првих разреда Дечијем савезу
➢ Програм примене Конвенције о правима детета – пројекат Буквар
Дечијих права
➢ Свечани програми поводом Светског дана Детета 5. октобра
➢ Пријем деце код Председника Скупштине општине Вождовац
➢ Сусрет Радост Европе
➢ Инструктивни рад са просветним радницима и активистима организације
➢ ДЕМУС – Дечије музичке свечаности Београда – семинар за наставнике музичке
културе
➢ Семинар за спровођење програма еколошких активности
➢ "Говори лепо" – семинар за учитеље, наставнике и професоре српског језика у
припреми такмичења рецитатора и драмског стваралаштва
➢
НОВЕМБАР:
➢ Дечије музичке свечаности ДЕМУС
- Соло певачи и мали вокални састави – школска такмичења
- "Најраспеваније одељење" (3. и 4. разреди) разредна и школска такмичења
➢ "Песниче народа мог" – школска такмичења рецитатора
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ДЕЦЕМБАР:
➢ Дечије музичке свечаности ДЕМУС
− Општинско такмичење "Најраспеваније одељење"
2. Припреме за обележавање Савиндана у школама
− Завршница литерарно – ликовног конкурса
− Драмски прикази – свечаности за децу и родитеље
3.Новогодишњи програми у дечијим групама, одељењима, школама дечијим
вртићима и општини
ЈАНУАР:
1. Весели зимски распуст
− Програми у слободном времену деце у институцијама за децу
2. Јануарски дани просветних радника
- Инструктивни програми за просветне раднике и активисте Дечијег савеза
3. Прослава Светог Саве – школске славе у вртићима, школамa, библиотеци, општини и
граду
4. Радионице за време зимског распуста.
5. Општинско такмичење сопо певала «Златна сирена» и малих вокалних састава
ФЕБРУАР:
1. ДЕМУС – "Најраспеваније одељење" – градско такмичење
2. "Песниче народа мог" – општинско такмичење рецитатора
3. Програми у слободном времену деце у институцијама за децу.
4. Радионица за време зимског распуста.
МАРТ:
1. ДЕМУС - ДЕЧИЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ
- Општинско такмичење хорова ученика млађих и старијих разреда
- Општинско такмичење малих инструменталних састава и оркестара
- Општинско такмичење соло певача, малих вокалних састава и група певача.

-

2. Мајска песничка сусретања - припреме у школама
4 Поздрав пролећу
- Литерарно-ликовни конкурс
- Еколошки програми - уређење школских дворишта и дечијих вртића, сађење стабала
и цвећа
- Припрема за светски дан екологије - израда цртежа, кучица за птице, квизови.
5 У сусрет Ускрсу
- осликавање ускршњих јаја и израда цртежа са ускршњим мотивима
6. Градско такмичење рецитатора «Песниче народа мог»-
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АПРИЛ
ДЕМУС - дечије музичке свечаности
- Градско такмичење хорова ученика млађих и старијих разреда
- Мали инструментални састави и оркестри - градско такмичење
- "Златна сирена" градско такмичење соло певача, малих вокалних састава и група
певача
-Читалачка значка – такмичење у школама.
7. АПРИЛ - светски Дан здравља
8.
.

Превентивни програми у спречавану алкохолизма и наркоманије,
пушeњa i SIDE међу децом
Свечани програми и изложбе осликаних ускршњих јаја
поводом Васкршњих празникаa

MAJ:
Ђачка песничка сусретања - сусрети у школама и на општини
ЈУНИ:
1. Републичко такмичење хорова основних школа
ЈУЛИ и АВГУСТ:
1. Организовање Дечијих стваралачких кампова и спортско-рекреативних активности деце
2. Радионице за време летњег распуста.
ТОКОМ ГОДИНЕ:
1. Акције солидарности
2. Активности из области социјално-здравствене заштите
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23. ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
Излети за ученике млађих разреда значајан су део наставних и ваннаствнихактивности, а у
функцији су остваривања предвиђеног плана и програм арада.План извођења екскурзија и
наставе у природи предложила су одељењска већа, а усвојило Наставничко веће и Савет
родитеља на Седници од 17.03.2018. године.
Циљ екскурзије:
✓ Остваривање сврхе, циљева и задатака образовања, као и циљева и задатак
наставних предмета;
✓ Да ученици напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних
постигнућа;
✓ Да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама;
✓ Д аразвију мотивисаност за учење и заинтересованост за наставне садржаје,
✓ Непосредно упознавање са појавама и односима у природној и друштвеној средини,
упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем и привредним
достигнућима.
Задаци:
✓ Развијање љубави према отаџбини, њеној историји и природним лепотама
✓ Неговање позитивног однос апрема националним и културниметичким и естетским
вредностима, спортским потребама и навикама
✓ Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;
✓ Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
✓ Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским
вредностима;
✓ продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика;
✓ оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примењивање знања и умења;
✓ неговање солидарности хуманизма, другарства и осећаја заједништва;
✓ успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика
међусобно;
✓ развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и
навика заштите животиња;
✓ уочавање и именовање биљака и животиња различитих станишта
✓ подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање;
✓ проучавање објеката и феномена у природи;
✓ уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним
условима;
✓ развијање способности орјентације у простору;
✓ задовољење спортских потреба и стварање спортских навика;
✓ развијање позитивних социјалних односа;
✓ разумевање значаја здравља и здравог начина живота;

Програм екскурзије ученика 1.разреда
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Дестинација: Београд– Музеј – Стари Аранђеловац у новом времену–Рисовачка пећина
– Аранђеловац – Буковичка бања – Београд
Садржаји:
✓ посета значајним објектима који суприлагођени потребама едукације деце;
✓ обилазак и разгледање Музеја у Аранђеловцу;
✓ проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, повезивање и
примењивање знања и умења;
✓ обилазак Рисовачке пећине, разгледање унутрашњости пећине;
✓ ручак и слободне активности у Аранђеловачком парку, дружење и спортске
активности;
✓ повратак за Београд.

Програм екскурзије ученика 2.разреда
Дестинација: Београд– Пећинци– „Музејхлеба“ – Засавица – Београд
Садржаји:
✓ посета значајним објектима који су прилагођени потребама едукације деце;
✓ обилазак и разгледање Музеја хлеба;
✓ проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, повезивање и
примењивање знања и умења;
✓ упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева у прошлости;
✓ упознавање са резерватом Засавица и њеним ретким биљним и животињским
врстама;
✓ ручак, дружење и спортске активности у Засавици;
✓ повратак за Београд.

Програм екскурзије ученика 3.разреда
Дестинација: Београд– Кикинда – Београд
Садржаји:
✓ Посета Музеја у Кикинди где би ученици видели скелет мамута и одгледали
анимирани филм са 3ДЕ наочарима;
✓ Посета Етно кући,,Сувача“ (сувимлин)
✓ упознавање с начином живота и рада људи појединихкрајеваупрошлости;
✓ проширивање и обогаћивањезнања и искуставаученика, повезивање и
примењивањезнања и умења;
✓ ручак у Ресторану „Ловац“ или „Белавила“
✓ слободно време у игри н а комплексу Старог језера
✓ шетња до градског трга где се налази највеће зимовалиште на свету соваутина –
ушара
✓ повратак у Београд у вечерњим сатима.
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Програм екскурзије ученика 4.разреда
Дестинација: Београд– Топола – Опленац–Орашац– Крагујевац–Београд
Садржаји:
✓
✓
✓
✓

обилазак Карађорђевог конака и цркве на Опленцу;
обилазак Музеја краља Петра у Тополи;
Ручак, дружење и спортске активности;
У повратку обићи Музеј посвећен Првом српском устанку у Орашцу и Марићевића
јаругу у којој је споменик посвећен Првом српском устанку;
✓ Обилазак Музеја „21. октобар“ и Споменпарк „Крагујевачки октобар“ у Шумарицама;
✓ проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, повезивање и
примењивање знања и умења;

Програм екскурзије ученика 5. Разреда
Дестинација: КОВАЧИЦА, ИДВОР, ДУНЂЕРСКИ
Полазак из Београда
Путовање до Ковачице
Посета Удружењу жена из Ковачице (где добродошлицу уз колаче пожеле
представнице удружења и презентовују своје рукотворине)
Посета уметничкој радионици за израду виолина
Посета Галерији наивне уметности и Музеју Мартина Јонаша, једног од најзначајнијих
аутора у свету наивног сликарства
Полазак ка Идвору
Посета музеју Михајла Пупина и његовој родној кући
Дворац Дунђерски
Повратак за Београд

Програм екскурзије ученика 6. Разреда
Дестинација: БЕОГРАД – ТЕКЕРИШ – ТРШИЋ – БАЊА КОВИЉАЧА
Полазак из Београда
Путовање преко Руме и Шапца до Текериша.
Текериш – обилазак спомен комлекса српским јунацима из Церске битке.
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Обилазак манастира Троноша.
Тршић – родно место Вука Караџића.
Бања Ковиљача – обилазак етно села ''Сунчана река''.
Повратак за Београд

Програм екскурзије ученика 7. Разреда
Дводневна екскурзија( Према одлуци Савета родитеља)
Дестинација: ЗАЈЕЧАР, ФЕЛИКС РОМУЛИЈАНА, НЕГОТИН, МАЈДАНПЕК
1 дан :
Зајечар, Феликс ромулијана
Долазак у Неготин, разгледање Неготина (Мокрањчева кућа, Музеј Хајдук- Вељка,
стара црква, нова црква...), Кисјак
Мајданпек
2 дан :
Мајданпек
Обилазак града
Обилазак Рајкове пећине и околине (понор и извор Рајкове реке, место где настаје
река Пек...)
Наставак пута за Београд

Програм екскурзије ученика 8. разреда
Тродневнна екскурзија
Дестинација: ПОЖАРЕВАЦ, ЂАВОЉА ВАРОШ, НИШ, НИШКА БАЊА, РАВАНИЦА,
ЋУПРИЈА
1 дан :
Пожаревац – музеј кућа Милене Павловић Барили.
Ђавоља Варош.
Долазак у Ниш
Смештај. ноћење.
2 дан :
Медијана – римско утврђење.
Ћеле кула.
Нишка тврђава.
Слободно време, ноћење.
3 дан :
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Чегар.
Нишка бања.
Раваница, Ћуприја.
Повратак за Београд.

Програм зимовања, летовања и кампа
Задаци: развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање
начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према:
националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама,
позитивним социјалним дносима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова
живота; подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.
Ове програме реализаоваће заинетереспвани учитељи и наставници који ће у сарадњи
са лиценцираним организацијама и агенцијама, у време зимског или летњег распуста.
За ову школску годину родитељи из Савета родитеља су на Седници од 25.05.2019., на
основу добрих искустава из претходних година, желели да Школа организацију ових
активности препусти Агенцији „Весели распуст“.

НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ
Програм наставе у природи
Дестинација
Према Школском програму ОШ“Бранислав Нушић“ –друга година: Сирогојно
(Златибор) – октобар 2019. године
Циљеви
✓ очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика,
њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја ;
✓ стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и
организовања слободног времена;
✓ проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном
природном окружењу ;
✓ развијање еколошке свести и подстицање ученика на ангажман у заштити природе;
✓ социјализација ученика, развијање толеранције и одговорног односа према себи,
другима и окружењу;
✓ развијање позитивних односа према националним, културним и естетским
✓ вредностима .
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Задаци и садржаји
✓ побољшање здравља и развијање физичких и моторичкихс пособности ученика ;
✓ задовољавање основних дечијих потребa за кретањем и игром;
✓ очување природне дечије радозналост и за појаве у природи и њихово упознавање
кроз одговарајуће активности;
✓ развијање способности запажања појава и процеса у окружењу и уочавање њихове
повезаности у конкретним природним и друштвеним условима;
✓ подстицање самосталности кроз непосредне истраживачке задатке;
✓ развијање свести о потреби заштите животне средине и изграђивање еколошких
навика;
✓ упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте
места и околине;
✓ упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
✓ упознавање разноврсности биљног и животињскогсвета и уочавање њихове
повезаности;
✓ упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање
временских прилика;
✓ развијање способности сналажења у простору и времену;
✓ развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности
у обављању личне хигијене и бриге о себи;
✓ стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у
природи;
✓ формирање навика редовне и правилне исхране;
✓ разумевање и уважавање различитости међу ученицима;
✓ подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима кроз одговарајуће
активности.

24. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА

24.1. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Тема/Садржај

Изграђивање
самопоштовања

Здрава храна

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Дискусије и игровне
активности са фокусом на:
Сазнању о себи
Правилном вредновању
властитог понашања
Препознавању властитих
осећања
У оквиру предмета

Подручја
интердисциплинарности
Грађанско васпитање
Веронаука
Часови одељењске заједнице

Свет око нас
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Брига о телу

Физичка активност
и здравље

Безбедно понашање

Односи са другима

организовање дебата,
паноа, презентација на
теме:
Разноврсна исхрана
Препознавање различитих
физичких способности у вези
са исхраном
Правилан ритам исхране
Формирање навика у вези са
правилном исхраном
У сарадњи са партнерским
инситуцијама реализација
едукативних трибина и
презентацина на теме
Стицање основних
хигијенских навика
Хигијена тела и уста
Хигијена одевања
Хигијена становања
Промене телесне шеме у
пубертету
Физичка активност =
задовољство+ здравље
Упознавање правилног ритма
обавеза, рекреације и одмора
У сарадњи са партенрским
институцијама,
родитељима, на часовима
редовне наставе и
специјално организованим
едукативним трибинама и
радионицама обрадити:
Упознати основна правила
безбедног понашања
➢ У кући
➢ У школи
➢ У окружењу
Безбедно кретање у
саобраћају
Кроз радионице, пројектну
наставу и форум театар:
Савладати широк дијапазон
интеракција са људима
различитих узраста, култура
и традиције
Конструктивно решавање

Физичко васпитање
Природа и друштво
Домаћинство
Биологија
Чувари природе

Физичко васпитање
Свет око нас
Природа и друштво
Часови одељењске заједнице

Физичко васпитање
Програми школског спорта
Свет око нас,Природа и
друштво
Часови одељењске заједнице
Волонтерски ангажман
родитеља стручњака

Грађанско васпитање
Веронаука
Српски језик
Свет око нас
Природа и друштво
Историја
Ђачки парламент
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конфликата и фрустрације
Неговање односа сарадње у
породици и школи
Сарадња са Домом здравља
Вождовац и родитељима
ученика. Индивидуални
разговори са ученицима и
Правилно
родитељима, едукативна
коришћење
предавања на теме:
здравствених служби Формирање навика у вези са
одласком код лекара и зубара
Превентивно саветодавни
рад у здравственим
уставовама
Кроз часове редовне
наставе и истраживачке
задатке:
Еколошки садржаји Упознавање основних
еколошких постулата
Развијање одговорног односа
према животној стедини

Свет око нас, Природа и
друштво,
Часови одељењске заједнице,
Разговори са родитељима,
Родитељски састнаци

Свет око нас
Природа и друштво
Биологија
Чувари природе

24.2.ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ

Понуђени програм превенције малолетничке деликвенције биће реализован кроз узрасно
прилагођене методе и садржаје рада са ученицима од другог до осмог разреда. Сматрамо
да је за ефикасно деловање у овом подручју васпитног рада неопходно одговарајуће
педагошко-психолошко образовање родитеља и наставника, па стога планирамо и
актовности на том плану. Носиоци активности у превенцији малолетничке деликвенције су
: одељењске старешине, педагог, психолог, директор, помоћник директора, координатори
Ђачког парламента, представници у Савету родитеља Школе.

II

Садржај активности
Тематски осмишљени часови одељењске заједнице:
• Подстицање позитивних ставова у међуљудским
односима, неговање толерантног односа према
друговима и старијима
• Увежбавање стратегија избегавања непожељних
особина у властитом понашању:
себичност, уображеност, агресивност

Време
реализације

ОКТОБАР
МАРТ

Разред
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VI

VII

Тематски осмишљен час одељењске заједнице:
• Облици насиља, насилници и жртве, подстицање
ученика да износе своје ставове
Трибина за ученике и родитеље:
• „Алкохолизам младих и последице“

VIII

Трибина за ученике и родитеље:
• „Злоупотреба дрога – замке и последице“
Тематски осмишљен час одељењске заједнице:
• Групне туче, узроци, последице

НОВЕМБАР

Тематски осмишљен час одељењске заједнице:
• Изостајање са наставе, узроци и последице
Радионица из програма „Учионица добре воље“
• „Ненасилна комуникација – како да превазиђемо
сукобе и свађе“
Тематски осмишљен час одељењске заједнице:
• Агресивно понашање – вербална и физичка агресија
Радионица из програма „Учионица добре воље“
• „Може ли се сукоб спречити“
Едукативна трибина за родитеље:
• „Пубертет, криза идентификације и облици
деликвентног понашања овог развојног доба“

ОКТОБАР НОВЕМБАР
МАРТ
МАРТ

V

ФЕБРУАР
МАЈ

Радионица из програма „Учионица добре воље“
• „Извини и хвала“
Тематски осмишљен час одељењске заједнице:
• Штетности пушења

НОВЕМБАР
МАРТ

IV

МАРТ

Радионица из програма „Учионица добре воље“
• „Ја сам ја, а ко си ти?“
• Изложба дечјих радова – продукти радионице

ОКТОБАР

III

166

24.3. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Тема/Садржај

Брига о заштити
животиња

Рециклажа и
депоније

Култура здравља
природе и човека

Брига о заштити
биљака

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Посета зоолошком врту
Обележавање светског дана
станишта – 6.октобар
Истараживачки радови
ученика на тему „Веза
између живих бића и
места где станују“
Истраживачки радови на
тему „Чување енергије и
редукција загађења“
Ученици припремају
презентацију на
тему“Значај рециклаже у
савременом друштву“
• Изложба предмета
од природних
материјала
Едукативно предавање у
сарадњи са МУП-ом и
другим
стручњацима:“Превенцијаја
злоупотребе болести
зависности“
Изложбе поводом:
• 31. марта-Светског
дана пушења
• 7.априла- Светског
дана здравља
• 22. априла Дана
планете Земље
• 5.јуна Светског дана
заштите животне
средине
Сађење јелке са бусеном у
школској башти у поводу

Подручја
интердисциплинарности
Биологија
Чувари природе
Свет око нас
Природа и друштво

Биологија
Чувари природе

Биологија
Чувари природе
Ликовна култура
Информатика и рачунарство

Биологија
Чувари природе
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Еколошке
разгледнице

Нове године
Сакупљање, селекција и
израда слика од пресованог
биља
Сликање на тему заштите
животне средине
Посета ботаничкој башти и
изложба фотографија
Посета природњачком
музеју и изложба
фотографија
БИРАМО НАЈЛЕПШУ
ЕКОЛОШКУ ПОРУКУ

Ликовно
Биологија
Фото-кино секција

24.4.ПЛАН ВАСПИТНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА И ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
Васпитни рад са ученицима ће се реализовати на два нивоа – превентивном и корективном.
Превентивни рад
Област и садржај рада
Начин реализације
Носиоци активности
Јачање ученичких
- индивидуални разговори
- одељењске старешине
компетенција за
- дискусија
- наставници
комуникацију и сарадњу,
- радионица
- психолог
неконфликтно решавање
- дебата
- педагог
проблема, вршњачку
- вршњачка медијација
- ученици
медијацију, живот у
- метода „шест шешира“
- родитељи
демократском друштву
Позитивно везивање за
- ваннаставне активности
- одељењске старешине
школу
- секције
- наставници
- пројекти
- психолог
- акције
- педагог
- трибине
- ученици
- стручна предавања
- родитељи
- надлежне институције

Област и садржај рада
Праћење и вођење
евиденције о ученицима са
специфичним поремећајима
у понашању и дисциплини

Корективни рад
Начин реализације
- формирање педагошке
документације за сваког
ученика са специфичним
поремећајима у понашању –
евиденциони картони

Носиоци активности
- директор школе
- одељењске старешине
- наставници
- психолог
- педагог
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Корективни рад са
ученицима који имају
специфичне поремећаје у
понашању и дисциплини

- израда ИПЗ-а за ученике са
специфичним поремећајима
у понашању
- индивидуални разговори
- групни разговори
- радионица
- разговори са родитељима
- вршњачка медијација

- ученици
- родитељи
- тим за безбедност
- директор школе
- одељењске старешине
- наставници
- психолог
- педагог
- ученици
- родитељи
- тим за безбедност
- надлежне институције

25.ПЛАН И ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА И ПЛАН МЕРА
ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА
ЗА 2019/2020. ГОДИНУ

Програмски
садржаји
Свечани пријем
првака

Обележавање
Дечје недеље

Организовање
свечаности

Начин
реализације
• договор на
седницама
одељењских већа
• припрема програма
• извођење приредбе
• представљање на
сајту школе
• техничка подршка
реализацији
• афирмација школе
кроз рад Дечјег
савеза
• обележавање Дечје
недеље кроз
осмишљавање
различитих
активности
• договор на стручним,
Одељењским и

Време
реализације

Извршиоци
- директор школе
- учитељи другог
разреда
- ПП служба

IX

- руководилац
Дечјег савеза
- наставници
- ученици
X

X

- директор школе
- одељењска већа
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поводом Дана
школе

Наставничком већу
о припреми
програма
• осмишљавање
реализације и
представљање
програма
• представљање на
сајту школе
• техничка подршка
реализацији

- стручна већа

Манифестација
„Нушићев
вашар“

• сарадња са локалном
заједницом
• сарадња са
родитељима ученика
• фотографисање/снимање
• представљање на
сајту школе
• техничка подршка
реализацији

- директор школе
- организациони
одбор
- наставници
- ученици

Организовање
школске славе
Свети Сава

Манифестација
„Ја имам
таленат“

• договор на стручним,
Одељењским и
Наставничком већу о
припреми програма
• реализација приредбе
пред публиком ученицима,
родитељима,
пријатељима школе и
локалном заједницом
• учешће на ликовнолитерарном конкурсу
и додела награда
• промоција талената и
склоности малих и
великих ђака пред
публиком –
родитељима,

VI

I

V, VI

- директор школе
- чланови стручног
већа за уметност и
српски језик
- руководиоци
одељењских већа
- руководиоци и
чланови секција

- организациони
одбор
манифестације
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пријатељима Школе
и локалном
заједницом

Промоција и
афирмација
талената и
вештина
ученика

• промовисање
вештина и талената
ученика на свечаним
одељењским
приредбама,
трибинама и
радионицама
• афирмација ученика
који су се истакли у
појединим областима
на родитељским
састанцима,
Школском одбору,
Савету родитеља,
локалној заједници

Пријем
предшколских
група

• сарадња/договор са
предшколским
установама
• осмишљавање
пријема група и
презентације школе

Подмладак
Црвеног крста

• организовање
хуманитарних
акција, предавања,
радионица („Један
пакетић - много
љубави“, „Крв живот
значи“) са циљем
промоције здравих
стилова живота и
развијања свести и
културе добровољног
давалаштва међу
младима

- директор школе
- одељењске
старешине
- ученици
- стручни
сарадници
током школске
године

током школске
године

током школске
године

-

директор школе
педагог
психолог
дефектолог
учитељи
помоћно особље

- чланови тима
Црвеног крста
- одељењске
старешине
- представници
Црвеног крста
- наставници и
ученици 4. разреда
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• припрема екипа и
учешће на
такмичењу „Шта
знаш о Црвеном
крсту“
Зидне новине,
плакати,
изложбе,
приредбе

• постављање
различитих
тематских паноа,
изложбе дечијих
радова, одељењске
приредбе

Интернет
презентација
школе

• редовно ажурирање
сајта
• сарадња са
одељењским
старешинама и
руководиоцима
секција
• промовисање
савремене, ефикасне
и квалитетне наставе,
као и ваннаставних
активности
• презентовање
јавности резултата
примене нових
метода
• афирмација ученика
и школе на основу
постигнутих
резултата

Општинска,
окружна,
републичка
такмичења

Учешће на
спортским
такмичењима

• афирмација ученика
и школе на основу
постигнутих
резултата

Недеља

• афирмација ученика

током школске
године

током школске
године

током школске
године

током школске
године
током школске

- наставници
- стручни
сарадници
- ученици

- директор школе
- ПП служба
- техничка подршка,
наставник
информатике
Катарина Алексић
- наставници
- дефектолог

- наставници
- ученици

- ученици
спортских секција
- наставници

- директор
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школског спорта

и промоција школе
кроз међуодељењска
такмичења у
индивидуалним и
колективним
спортским гранама.

Израда флајера,
постера,
памфлета

• израда поводом
одређених
активности на нивоу
школе

Сарадња са
медијским
кућама

• афирмисање школе
кроз сарадњу са
локалним медијским
кућама
• промовисање
стваралаштва
ученика
• промовисање успеха
и рада ученика

Сарадња са
локалном
заједницом

Публиковање
дечјих радова,
часова, чланака

године

током школске
године

- ученици
спортских секција
- наставници

- директор
- наставници
- ученици

- директор школе
- стручни
сарадници
- наставници
- ученици

током школске
године

• афирмисање школе
кроз сарадњу са
представницима
и
институцијама
у
локалној заједници
• осмишљавање
активности Тима за
сарадњу
са
друштвеном
средином

током школске
године

• афирмисање школе
кроз сарадњу са
издавачким кућама,

током школске
године

- директор школе
- стручни
сарадници
- наставници
- ученици

- наставници
- педагог
- психолог
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факултетима
• промоција школе и
дечијег стваралаштва

- директор школе

Учешће на
• промоција
школе
такмичењима,
кроз
стваралаштво
конференцијама,
ученика и наставника
трибинама
- представљање на
такмичењима,
конференцијама,
трибинама

- директор школе
- стручни
сарадници
- наставници
- ученици

Пројекти у
школи и ван
школе

• промоција ученика и
наставника у
областима предметне
и разредне наставе

Отворена
недеља у ОШ
„Бранислав
Нушић“

• афирмација ученика
и наставника кроз
реализацију
креативних,
стваралачких и
истраживачких
активности и
радионица
• нови систем рада у
ОШ „Бранислав
Нушић“ у оквиру
пилот пројекта

Једносменски
рад од петог до
осмог разреда

током школске
године

током школске
године

децембар

прво полугодиште

- директор школе
- стручни
сарадници
- наставници
- ученици

- директор школе
- стручни
сарадници
- наставници
- ученици
- родитељи

- директор школе
- стручни
сарадници
- наставници
- ученици
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26.ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

Назив
активности

Школске
свечаности

Смотре, изложбе,
конкурси

Садржај активности
Дан Школе
Нушићијада-Нушићев вашар
Пријем ђака првка
Пријем ђака првака у Дечји савез
Прослава Нове године
Светосавска свечаност
Аудиција за Нушићев вашар
Свечаности у поводу краја школске
године
Манифестација РАДОСТ ЕВРОПЕ-у
нашој Школи
Учешће на међународној
манифестацији:
„Нушићу у част“- активности у
оквиру Заједнице школа из
окружења које носе име
Бранислава Нушића
• Литерарно-ликовни конкурс
поводом Дана школе и изложба
одабраних радова
• Литерерно- ликовни
конкурс“Недовршена прича
• ДЕМУС
• „Најраспеваније одељење“
• Такмичење рецитатора „Песниче
народа мог“
• Општинско такмичење „Златна
сирена“

Време реализације
8. октобар
Април - мај
1.септембар
Прва недеља октобра
Крај децембра
27.јануар
Средина маја
Јуни
Октобар

Октобар, април

Прва недеља октобра
Октобар

Октобар
Новембар
Новембар
Новембар
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•

•
•
•
•
•

Школски светосавски литерарно
– ликовни конкурс и изложба
одабраних радова
Смотра драмског стваралаштва –
дечје драмске групе
Ђачка песничка сусретања
Ускришњи конкурс- осликавање
јаја и ликовни радови
Мислиша – мали математичари
Читалачка значка

Децембар

Јануар
Март
Март
Април

7.април
Март
•

Посете културним
манифестацијама у
Граду у
организацији
Школе

•

Током школске
године

Током школске
године
Септембар,мај, јуни

•

Спортски дан на излетишту у
околини града

•

Организовање прославе Нове
године
„Ја имам таленат“-пројектна
активност
Матурско вече за ученике осмог
разреда

Децембар

•

Весели крај школске године
(пригодан простор са програмом)

Посебно разрађени
програми по
разредима за јесењи
и пролећни период

•
•

Уређивање школског сајта
Летопис школских догађања

•
•

Културно забавне
манифестације и
пројекти културе у
оквиру Школе

Упознавање знаменитости
Београда(полудневни излети са
обиласком културних
знаменитости)
Посете позориштима(најмање
две током полугодишта)

О избору пригодног
датума одлучује
Ђачки парламент

Током школске
године
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27. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
27.1.ПЛАНСКИ ОКВИР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА
РОДИТЕЉИМА У ОШ“БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
Области деловања

ИНФОРМИСАЊЕ

Начин реализације
• о раду школе, различитим
средствима оглашавања,
Савет родитеља
• о постигнућу свога детета на
отвореним вратима и
индивидуалним контактима
са одељењским старешином
• -о могућностима у
укључивања у рад школе од
одељењских старшина на
родитељским састанцима,
Савету родитеља

ЕДУКАЦИЈА

• укључивање родитеља у
реализацију пројеката,
• организовање
трибина,радионица и
предавања

ПАРТИЦИПАЦИЈА
У
ОДЛУЧИВАЊУ

• испитивање потреба и
степена задовољства радом
школе кроз анкетирање
• родитељи су подстакнути да
родитељске састанке
искористе да заједнички
разматрају , предлажу
договарају се и доносе
заједничке одлуке на нивоу
одељења

Индикатори-показатељи
промена
• Родитељи су реалнији у
прцењивању свога
детета, обавештенији о
раду школе,
заинтересованији да се
укључе у рад школе

• Родитељи су
заинтересованији да од
школе сазнају више о
родитељству и
адекватном начину
подршке свом детету и
да то примењују
• Савет родитеља има
своју праву улогу, а
управа школе има
реалнији увид у слику
коју родитељи имају
о раду школе
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ПАРТИЦИПАЦИЈА
У
НАСТАВНОМ
ПРОЦЕСУ

• Организовање наставног
процеса у коме ће родитељи
бити у улогама
асистента,волонтера и
експерата у раду са децом

• Родитељи стичу целовит
увид у рад на часу,
појачава се осећај
припадности школи
своје деце.

27.2.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТИ

Свечани пријем првака

-договор на седницама одељенских већа
-припрема програма
-извођење приредбе

Пријем предшколских група
(пројекат у прилогу)

-сарадња/договор са предшколским
установама
-осмишљавање пријема група и
презентације школе

Обележавање Дечје недеље

-афирмација школе кроз рад Дечјег савеза,
обележавање Дечје недеље
-осмишљавање активности „ Велики час
цртања“

Организовање свечаности поводом
Дана школе
(пројекат у прилогу)

-договор на стручним, Одељењским и
Наставничком већу о припреми програма
-осмишљавање реализације и
представљање програма

Организовање школске славе Свети
Сава

-договор на стручним, Одељењским и
Наставничком већу о припреми програма
-реализација приредбе пред публикомученицима, родитељима, пријатељима
школе и локалном заједницом
-учешће на ликовно-литерарном конкурсу
и додела награда

Подмладак Црвеног крста

-организовање хуманитарних акција,
предавања, радионица
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(„Један пакетић-много љубави“,
„Крв живот значи“)
са циљем промоције здравих стилова
живота и развијања свести и културе
добровољног давалаштва међу младима
Зидне новине, плакати, изложбе

-постављање различитих паноа на задате
теме

Интернет презентација школе

-редовно ажурирање сајта
-сарадња са одељењским старешинама и
руководиоцима секција
-промовисање савремене, ефикасне и
квалитетне наставе, као и ваннаставне
активности
-презентовање јавности резултата примене
нових метода

Општинска, окружна и републичка
такмичења

-афирмација ученика и школе на основу
постигнутих резултата

Учешће на спортским такмичењима

-афирмација ученика и школе на основу
постигнутих резултата

Учешће на кросу у организацији РТС

-избор ученика
-припрема за крос
-израда поводом одређених активности на
нивоу школе

Израда флајера, постера, памфлета
Сарадња са медијским кућама

-афирмисање школе кроз сарадњу са
локалним медијским кућама
-промовисање стваралаштва ученика
-промовисање успеха и рада ученика

Сарадња са локалном заједницом

-афирмисање школе кроз сарадњу са
представницима и институцијама у
локалној заједници
-осмишљавање активности Тима за
сарадњу са друштвеном средином
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Публиковање дечјих радова

-афирмисање школе кроз сарадњу са
издавачким кућама,
факултетима
-промоција стваралаштва ученика

Пројекат „Нушићев вашар“

-сарадња са локалном заједницом
-сарадња са родитељима Школе

27.3.ПРОГРАМ САРАДЊЕ ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ СА
ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
Активности

Период реализације

❖ Договор са предшколским
установама о сарадњи
❖ Организација Спортског дана и
Великог часа цртања у ОШ
„Бранислав Нушић“
Реализација манифестације „Нушићев
вашар“

Септембар

Организација Спортских игара на снегу
или у фискултурној сали
Реализација манифестације
"Новогодишњи маскембал"

Новембар/децембар

Посете предшколским установамаприпремне групе
Извођење приредбе „Садашњи прваци,
будућим првацима“
Извођење радионица на одређену тему, на
предлог васпитача предшколске групе
Радионице:
- музичка радионица
- ликовна радионица
- спорт и игре у фискултурној сали
- чувари природе
- народна традиција
- рука у тесту
- од играчке до рачунара
- енглески језик
- француски језик
- грађанско васпитање

Октобар

Децембар
Март/април
Март/април

Април/мај
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-

веронаука

28.ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ „БРАНИСЛАВ
НУШИЋ“
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОДИНИ

Назив пројекта

Аутори / координатори

Сарадници на пројекту

I – VIII

Тим анаставника разредне и
предметне наставе,
различитог састава за сваку
школску годину

Школски мoзаик

Родитељ Гордана Хајдин,наставнициЈелена
Топаловић,ЈадранкаБежановићСовиљ и
Вера Каџибанов

Ученици, родитељи,
наставници

Ја имам таленат

Јелена Цупарић
и Велибор Васовић

Чланови жирија

Професионалнаоријентација

Школски психолог

Одељенске старешине 7. и 8.
разреда

Нушићев декупаж

Наташа Јанковић

СањаРадовановић,
СлађанаЛукијановић

Кутак за чаробни тренутак

Наташа Јанковић

СањаРадовановић,
СлађанаЛукијановић

Разговарајмо науком

Сунчица Бекман, Сања Булат

Нушићев вашар

Тима наставника разредне и
предметне наставе,пп
служба, ученици
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Читалачки клуб

Звездана Шевић

Ученици петог и шестог
разреда

МаријанаСтефановић,БоринкаСтојиловић,
Унапређивање
стручни сарадници, одељењске старешине Ученици седмог разреда
менталногздрављаадолесцената 7. разреда

Креативно француски

Majnkraft

Моја магична прашина

Невенка Јоксовић

Ученици 5.6.7. и 8. разреда,
наставници предметне
наставе

Славица Драгославић

Ученици петог и шестог
разреда

Верица Арула, Јелена Цупарић, Светлана
Тонић, Велинор Васовић, Невенка
Јоксовић

Ученици од 5.-8. разреда
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29. ПЛAН ЕВАЛУАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

•

3.УСЛОВИ РАДА

•

4.ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДА

•

Да ли је Годишњи план у
складу са Школским
развојним планом,школским
програмима и са програмом
образовања и васпитања
Да ли су услови рада Школе
наведени у Годишњем плану
у у складу са прописима и
нормативима
Однос планираних и
реализованих активности
непосредног рада са
ученицима
Усклађеност школских
активности са прописаним
календаром
Праћење реализације
значајних школских
активности

•
•

5.ПЛАНОВИ И
ПРОГРАМИ
ОРГАНА
УСТАНОВЕ

•
•

Вођење евиденције о
реализацији планираних
активности
Записници о раду органа
установе

Школски одбор
Директор
Секретар
Стручни
сарадници
Директор

Руководиоци
стручних већа
Директор
Стручни
сарадници

Новембар
Фебруар
Јуни

2.ПОЛАЗНЕ
ОСНОВЕ

Директор
Помоћник
директора
Стручни актив
за развојно
планирање
Школски одбор
Стручни актив за
развојно
планирање

Септембар

Реализација приоритетних
задатака из акционог плана
за школску 2018/19.годину

Септемб
ар

•

Носиоци
активности

Тромесечни извештаји

Подручја и активности праћења
и евалуације

Током
школске
године

Елементи
структуре
Годишњег
програма рада
школе
1. УВОД

Динамика

29.1. ПЛАН ПРАЋЕЊА, ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ
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•
•
•

Директор
Стручни
сарадници
Стручни актив за
развојно
планирање
Руководиоци
стручних већа
Директор
Школски одбор

9.ПОСЕБНИ
ПЛАНОВИ И
ПРОГРАМИ
ВАСПИТНО
ОБРАЗОВНОГ
РАДА
10.ПЛАНОВИ И
ПРОГРАМИ
УНАПРЕЂИВАЊА
ВАСПИТНО
ОБРАЗОВНОГ
РАДА

•

•
•
•

Посете огледним часовима
Јавни часови
Евиденција и извештаји о
посећеним семинарима

11.ПЛАНОВИ И
ПРОГРАМИ
САРАДЊЕ СА
ДРУШТВЕНОМ
СРЕДИНОМ

•

Вођење евиденције о
реализованим активностима
Анализа и процена ефеката
сарадње на плану
унапређења рада Школе –
полугодишњи извештаји

•

Директор
Стручни
сарадници

Током
школске
године

•

Анализа
рада на
крају
полугодиш
та

8.ПЛАНОВИ И
ПРОГРАМИ
ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ

•

Одељењске
старешине
Стручни
сарадници
Директор
Директор
Руководиоци
стручних већа
Стручни
сарадници
Вође пута

Током школске
године

•

Директор
Стручни
сарадници

Током године

7.ПЛАНОВИ И
ПРОГРАМИ
ОДЕЉЕЊСКИХ
ЗАЈЕДНИЦА

•

Извештаји стручних
сарадника
Документација о појединим
сегментима рада стручних
сарадника
Записници и евиденција о
реализованим часовима
одељењских заједница
Посета часовима
одељењских заједница
Посете часовима
ваннаставних активности
Евиденција у дневницима
рада
Резултати ученика на
такмичењима
Извештаји о реализованим
екскурзијама
Евиденција и извештаји о
реализацији планираних
активности

Током школске
године

•

Анализа на
крају
полугодишта

6.ПЛАНОВИ И
ПРОГРАМИ
СТРУЧНИХ
САРАДНИКА
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