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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МАРА ЈАНКОВИЋ“ КУСИЋ
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
_______________________________
ВЕЛИЧКОВИЋ ЖИВА

Увод
Полазне основе рада
- Годишњи план рада:
Закон о основама система образовања и васпитања („СЛ.РС број 72/09 , 52/11и
55/13) члан 89 и статут основне школе. Закон о основном образовању и васпитању
(„СЛ.РС број 55/13)
- Наставни планови и програми:
Закон о основама система образовања и васпитања („СЛ.РС број 72/09 ,52/11 и
55/13) члан 72 , 73 и 74. Закон о основном образовању и васпитању („СЛ.РС број 55/13)
- Школски програм
Закон о основама система образовања и васпитања („СЛ.РС број 72/09 ,52/11 и
55/13) члан 69 став 2, члан 76 и 81 став 1. Закон о основном образовању и васпитању
(„СЛ.РС број 55/13)
- Развојни план установе
Закон о основама система образовања и васпитања („СЛ.РС број 72/09 ,52/11 и
55/13) члан 49. Закон о основном образовању и васпитању („СЛ.РС број 55/13)
- Индивидуални програми рада
Закон о основама система образовања и васпитања („СЛ.РС број 72/09 ,52/11 и
55/13) члан 77. Закон о основном образовању и васпитању („СЛ.РС број 55/13)
- Календар школе
Закон о основама система образовања и васпитања („СЛ.РС број 72/09 ,52/11 и
55/13) члан 88
- Вредновање и самовредновање школе

Матерјално – технички и просторни услови рада

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Школа је прошле године радила у отежаним условима.Финансијска средства
којима је школа располагала нису била довољна за матерјално - техничку основу
наставе и укупног школског рада.Зараде наставника нису побољшане у односу на
предходни период недовољне су да стимулишу наставнике на веће стваралаштво.
И у таквим условима школа је остварила врло добре радне резултате.На
такмичењима наши ученици остварили су добре резултате.
Све је ово постигнуто захваљујући наставничком колективу.
Досадашњи радни резултати су веома поуздана основа за планирање рада у
следећој школској години.
МАТЕРЈАЛНИ УСЛОВИ РАДА
Редни
број

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

Назив објекта

Учионица
Ходници
Кухиња
Трпезарија
Канцеларије
Зборница
Котларница
Фискултурна сала
Магацин
Угљара
Терен за мали фудбал
Терен за кошарку
Терен за одбојку
Санитарни чвор
Кабинет за информатику

Број

Површина
у m2

4
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

248
62
12
25
26
25
20
60
60
23
900
600
400
30
20

Стање објекта

врлодобро
врлодобро
врлодобро
врлодобро
добро
врлодобро
добро
врлодобро
задовољавајуће
задовољавајуће
одличан
одличан
одличан
врлодобро
одличан

ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ

Број

Опремљеност у
процентима у односу на
норматив
50%
20%
50%
50%
60%
50%
10%
30%
80%
80%
20%
30%
30%
100%

Предмет
1.
2.
3.
4
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Српски језик
Математика
Физика
Хемија
Биологија
Географија
Историја
Техничко образовање
Физичко васпитање
Музичка култура
Ликовна Култура
Руски језик
Енглески језик
Информатика и рачунарство

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРЈАЛНО - ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА

Време
Током године
Током године

Место
Кабинет за ТО
Школска зграда

Начин
Конкурс
Конкурс

Носиоци
Директор
Општина Бела
Црква и
директор ОШ

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
НАСТАВНИ КАДАР
Име и презиме
Снежана
Влајковац
ОлгицаСтошић

Врста стручне
спреме
висока
висока

Год. Рад.
стажа
21

Лиценца Ангажовање Ангажовање у
у школи у % др.школи у %
да
100
-

32

да

100

-

4

да

100

-

35

да

100

-

8

да

20

60

7

да

40

60

10

да

95

-

историја
историја,
информатика
географија
руски језик

31
13

да
да

30
30

70
-

10
10

да
да

35
44

65
56

музичка
култура
физика

6

да

25

65

6

не

30

-

18

да

40

60

37

да

25

75

висока

физичко
васпитање
ликовна
култура
математика

12

да

88

12

висока

биологија

33

да

40

60

висока

енглески
језик
енглески
језик
верска
настава
физичко в.

6

да

64

46

15

да

20

80

17

не

40

-

6

да

20

80

Милица
Арашков
Олгица
Срдановић
Снежана
Стојанов
Рогач Драгица

висока

Марија
Тодоровић
Милован Ракић
Зорица
Влајковац
Игор Јовановић
Санела
Ђурђевић
Данијела
Стрнад
Јелена
Брадваревић
Никола Мирчов

висока

виша
висока
висока

висока
висока
висока
висока
висока
висока
висока

Јоца Стојановић виша
Драган
Томашевић
Софија
Петровић
Снежана
Милојевић
Драган
Смиљанић
Војислав
Благојевић
Тодор Царан

Предмет који
предаје
Разредна
настава
Разредна
настава
Разредна
настава
Разредна
настава
хемија,
физика
Техничко и
инф. Образ.
српски језик

висока
виша
висока

ВАННАСТАВНИ КАДАР

Име и
презиме
Бранислав
Арашков
Љиљана
драган
Видановић
Драгана
Аленка
Ировић
Влајковац
Зорица
Виторка
Живанчев
Негица
Уршикић
Младен
Живанчев
Божидар
Дрндар

Врста
стручне
спреме
Професор
разредне
наставе
Дипломирани
правник
Дипломирани
педагог
Економиста
Професор
разредне
наставе
помоћни
радник
помоћни
радник
ложач
средња

Послови на
којима ради

Год. Рад.
стажа

Лиценца

Ангажовање
у школи у %

Ангажовање у
др.школи у %

Директор

32

да

100

Не

Секретар

31

да

50

50

Педагог

2

не

50

50

Шеф
рачуноводства
Библиотекар

10

да

50

50

13

да

25

-

одржавање
хигијене
одржавање
хигијене
послови ложења

26

не

100

-

26

не

50

-

36

да

100

-

домар

8

не

100

-

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ

Број ученика и одељења у школској 2014-2015
Разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Укупно

Број одељења
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Број ученика
16
13
12
10
11
11
13
10
96

КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА
Школска година
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Укупан број ученика у школи
124
121
109
109
105
96
96
91
89
92
96

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
Час

Пре подне

800 - 845
850 - 935
945 - 1030
1035 - 1120
1125 - 1210
1215 - 1300

1.
2.
3.
4.
5.
6.

По подне

1300
1350
1445
1535
1625
1715

- 1345
1435
- 1530
- 1620
- 1710
- 1800

РАСПОРЕД СМЕНА

Месец
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун

Пре подне
Од 1 до 4 разреда
Од 5 до 8 разреда
Од 1 до 4 разреда
Од 5 до 8 разреда
Од 1 до 4 разреда
Од 1 до 4 разреда
Од 5 до 8 разреда
Од 1 до 4 разреда
Од 5 до 8 разреда
Од 5 до 8 разреда

По подне
Од 5 до 8 разреда
Од 1 до 4 разреда
Од 5 до 8 разреда
Од 1 до 4 разреда
Од 5 до 8 разреда
Од 5 до 8 разреда
Од 1 до 4 разреда
Од 5 до 8 разреда
Од 1 до 4 разреда
Од 1 до 4 разреда

Школа слави Дан школе 4 новембра као дан сећања на рођење
Маре Јанковић чије име школа носи.

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ОДЕЉЕЊА ПО НАСТАВНИЦИМА

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Снежана Влајковац
ОлгицаСтошић
Милица Арашков
Олгица Срдановић
Снежана Стојанов
Брадваревић Јелена
Марија Тодоровић

Милован Ракић
Зорица Влајковац
Игор Јовановић
Иштванић Вилма
Данијела Стрнад
Рогач Драгица
Никола Мирчов
Јоца Стојановић
Драган Томашевић
Софија Петровић
Снежана Милојевић
Драган Смиљанић
Војислав Благојевић
Тодор Царан

Предмет
који предаје

Раз. и
одељ. у
ком
предаје
1
2
3
4
7,8
6,7,8
5,6,7,8
6,7,8
5,6,7,8
5,6,7,8
5,6,7,8
5,6,7,8
5,6,7,8
5,6,7,8
5,6,7,8
5,6,7,8
5,6,7,8

Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
Разредна настава
хемија
физика
српски језик
историја
историја,информатика
географија
руски језик
музичка култура
техничко образовање
физичко васпитање
ликовна култура
математика
биологија
2,3,5,6,7,8
енглески језик
енглески језик
1,4
1,2,3,4,5,6,7,8
верска настава
физичко васпитање
6,7

Разредни
старешина

Број
часова

2
3
4
1

18
18
18
17
4
6
17
6
7
7
8
5
8
8
5
16
8
8
8
8
4

8
7

5
6

СТРУКТУРА 40 – ЧАСОВНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА

2
1

1
1

1
1
1
1

0,5

0,5

0,5

0,5

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

4

2

1
1
1
1

1
1
1
1

2
4

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

36
36
12
16
24
10
16
8
8
8
16
10
2,5
8
8
16
16
14
40
40
40
40

Часови стр. усаврш.

1
8

1
1

1

2

Укупно;

0,5

1

1
1

Рад по налогу дир.

0,5

1
1
1
1
1
1

Рад у комисијама

0,5

Дежурство

0,5

1
1

Вођење летописа

1

1
1
1
1

Рад са родитељима

2

2

Стручно усаврш.

9
8
3
5
6
2
4
2
2
5
4
3
0,5
2
2
4
4
4
10
10
10
10

Рад у сруч. орган.

Планирање и
припремање наставе

4
4

Вођење школске
евиденције

Преглед писмених
задатака

Библиотека

0,5

1

Јавна и културна
делатност

1
1
1

Припрема за такмичење

1
1
1
1
0,5

Изборна настава

Историја
Биологија
Физичко в.
Географија
Разредна н.
Разредна н.
Разредна н.
Разредна н.

1
1
1

Друштвено користне
активности

Информатика

5
1
4
4
8
4
7
17
18
18
18

1
1

Секција и слободне
активности

Ракић Милован
Петровић Софија
Мирчов Никола
Јовановић Игор
Срдановић Олгица
Влајковац Снежана
Стошић Олгица
Арашков Милица

17
16
6
8
12
5
8
4
4
4

Додатна настава

14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Српски језик
математика
физика
ТО
Енглески ј.
Музичка к.
Верска наст.
енглески ј.
Хемија
физичко в.
Руски ј.
Ликовна к.
Историја

Допунска настава

Тодоровић Марија
Томашевић Драган
Брадваревић Јелена
Рогач Драгица
Милојевић Снежана
Стрнад Данијела
Благојевић Војислав
Смиљанић Драган
Стојанов Снежана
Царан Тодор
Ђурђевић Санела
Стојановић Јоца
Влајковац Зорица

Хор и орк.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Назив
предмета

Чос

Презиме
и
Име

Обавезна настава

Ред
бр.

РАСПОРЕД ЧАСОВА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА
Презиме и Име

Наставни
предмет

Разред
и
одеље
ња

Укупно
часова

% радног
времена

1.

Тодоровић Марија

Српски језик

5,6,7,8

8.раз

17

95

2.

Томашевић Драган

Математика

5,6,7,8

5.раз.

16

88

3.

Рогач Драгица

ТИО

5,6,7,8

8

40

4.

Стојанов Снежана

Хемија

7,8

4

20

5.
6.

Брадваревић Јелена
Ракић Милован

физика
Историја

6,7
6,7

6
4

30
20

7.

Иштванић Вилма

Руски ј.

5,6,7,8

8

44

5 8 7 6 5

Одељенски
старешина..

Ред
број

ПОНЕДЕЉАК

1

УТОРАК

2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
5 6 6 8 8 5

7

8

8

7
6 5 6 8
7
8 8 7

ПЕТАК

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

7 8 5 6

7 6

5 8 5 7

6 5

5 7

8 7 6 5 8 7
5 5 6 6
8 7 7 8

6 6
7 6 8 6 7 8

Јовановић Игор

Географија

5,6,7,8

7

35

7 6 8

9.

Петровић Софија

Биологија

5,6,7,8

8

40

6 7 5

10

Милијевић Снежана

Енглески ј.

5,6,7,8

8

44

11.

Мирчов Никола

Физичко в.

5,6,7,8

8

40

12.

Царан Тодор

физичко в.

7,8

4

20

13.

Стојановић Јоца

Ликовна к.

5,6,7,8

5

25

14.

Јокановић
Данијела

Музичка к.

5,6,7,8

5

25

15

Благојевић Војислав

Верска наст.

6,7,8

3

15

16

Влајковац Зорица

Историја

5,8

3

15

Инф. и рач.

5,6,7,8

4

20

8 7 6
6 5 7 8

7 5

8 8 6
5 6 7 8 7 8

6

6 8 5 7 5

5

5 6 7 8

6 5
6 5
7 8 8 7

5 6
7. раз.

ЧЕТВРТАК

7 7 8

8.

6.раз.

СРЕДА

7 8 5

7

8

6
5

6

5
8

7
5 8

Дежурство
18
100

2.
Стошић Олгица
Разредна
настава

3
да

18
100
Природа и друштво

3.
Арашков Милица
Разредна
настава

4
да

18
100
Природа и друштво
Физичко в.

4.
Срдановић Олгица
Разредна
настава

1
да

17
100
Свет око нас
Физичко в.

Срдановић
Олгица

Енглески ј.
Математика

Српски језик

Верска настава
Допунска н.
Српски језик
Математика
Природа и друштво
Физичко в.
Чос
Математика

Музичка култура
Допунска н.
Српски језик

Влајковац
Снежана

Математика
Свет око нас
Народна традиција

Физичко в.
Српски језик

Стошић
Олгица
Арашков
Милица

Физичко в.
Допунска настава

Енглески ј.

Енглески језик
Математика

Физичко в.

Српски језик

Енглески језик
Српски језик

Физичко в.

Народна традиција

Математика

Ликовна к.

Ликовна к.

Српски језик
Математика

Ликовна к.

Ликовна к.
Чос

Допунска настава

Математика
Физичко в.

Српски језик

Енглески ј.

Чос

Музичка к.

Српски језик

ЧЕТВРТАК

Енглески језик
Енглески језик

Енглески ј.
Математика

Српски језик
Од игре да рач.
Ликовна к.

СРЕДА

Математика

Од игре да рач.

Физичко в.

Свет око нас
Физичко в.

УТОРАК

Чос

Математика

Математика
Природа и друштво

Српски језик

5

Српски језик

Ликовна култура

4 5 6 1 2 3 4

Допунска н.

Ликовна култура

Српски језик

ПОНЕДЕЉАК

Музичка к.

Верска настава

Музичка култура
Математика

Математика
Верска настава
Математика

Математика

Српски језик

Српски језик
Српски језик

Секција

Свет око нас

Верска настава

Секција

3

Физичко в.

Физичко в.

Математика

2

Секција

да

Математика

1

Секција

2

Математика

% радног
времена

Разредна
настава

Математика

Разред
и
одељења

Српски језик

Наставни
предмет

Српски језик

Презиме и Име
Укупно
часова

Влајковац Снежана

Српски језик

Ред
број
Одељенски
старешина..

1.

Српски језик

РАСПОРЕД ЧАСОВА МЛАЂИХ РАЗРЕДА
ПЕТАК

6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Смиљанић
Драган

Ред.број

Распоред часова осталих облика образовно васпитног рада
Презиме и име
наставника

1.

Томашевић
Драган

Наставни
предмет

Назив облика
образовно –
васпитног
рада

математика

Допунска
настава
Додатна
настава

Разред
и
одељења

Понедељак
од

до

Тодоровић
Марија

српски
језик

од

до

Среда
од
715
1215

715
1215

до

4.

5.

Милојевић
Снежана

Јовановић
Игор

руски
језик

енглески
језик

географија

до

715
1215

715
1215

7.

Петровић
Софија

Влајковац
Зорица

биологија

историја

715
1215
715
1215

800
1300

секција

715
1215

800
1300

Допунска
настава

715
1215

800
1300

Додатна
настава

715
1215

800
1300

715
1215

800
1300

715
1215

715
1215

800
1300

800
1300

800
1300

Допунска
настава

715
1215

800
1300

секција

715
1215

800
1300

Додатна
настава

до

800
1300

Додатна
настава
6.

од

800
1300

Допунска
настава

Допунска
настава

Петак

800
1300

секција
Иштванић Вилма

од

Допунска
настава
Додатна
настава

3.

Четвртак

800
1300

секција
2

Уторак

715
1215

800
1300

8.
9.

10.

Рогач Драгица

техничко и
инф. обр.

Додатна
настава

715
1215

800
1300

Стојанов
Снежана

хемија

Допунска
настава

715
1215

800
1300

Додатна

715
1215

800
1300

Брадваревић
Јелена

физика

Допунска
настава

715
1215

800
1300

Додатна
настава
11.

Јокановић
Данијела

музичка
култура

хор и
оркестар

хор

хор

оркестар

оркестар

715
1215

800
1300

715
1215

800
1300

Класификациони периоду у овој школској години

Датум и време трајања

Први
Други
Трећи
Четврти
Припремна настава
Такмичења
Значајне културне активности које школа реализује:

До 24.10.2014.
До 23.12.2014.
До 24.03.2015.
До 12.06.2015
Од 01.06. до 12.06.2015.
Утоку другог полугодишта
Дан школе,Дан Светог Саве, Завршна
приредба,изложбе у граду,посета
Румунији.

Екскурзије по разредима
Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред
Пети разред
Шести разред
Седми разред
Осми разред

Датум
29.05.2014. Пожаревац
29.05.2014. Пожаревац
29.05.2014. Пожаревац
29.05.2014. Пожаревац
29.05.2014. Пожаревац
29.05.2014. Пожаревац
29.05.2014. Пожаревац
01– 03. 09.2014. Златибор

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР И ЗНАЧАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о
основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 72/09, 52/11 и
55/2013) и члана 21. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 40/2012 – пречишћен текст), покрајински
секретар за образовање, управу и националне заједнице доноси
ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ
Члан 1.
Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у
току школске 2014/2015. године и време и трајање школског распуста ученика у
основним школама са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Остали обавезни и факултативни облици образовно - васпитног рада предвиђени
наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом
рада.
Члан 2.
Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се
остварују у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 1. септембра 2014. године, а завршава се
у уторак, 23. децембра 2014. године. У првом полугодишту има 82 наставна дана.
Друго полугодиште почиње у четвртак, 15. јануара 2015. године и завршава се:
- у петак, 12. јуна 2015. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 98
наставних дана
- у петак, 29. маја 2015. године, за ученике осмог разреда и има 88 наставних
дана
Члан 3.
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36
петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне
наставне недеље, односно 170 наставних дана.
Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на
територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2014/2015. годину, који се
налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је у полугодиштима
и квартално.
Први квартал има 40, други 42, трећи 48 наставних дана.
Четврти квартал има 50 наставних дана за ученике од првог до седмог разреда, а
40 наставних дана за ученике осмог разреда.
Члан 4.
Основна музичка и балетска школа може да изводи наставу и у току шест
наставних дана у недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом.
Члан 5.
У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада
највише четири наставне суботе и то у случају ако се:
- у наставни дан обележава дан школе, или
- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије,
- у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној
манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске
манифестације, или

- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски
празник, или празник националне мањине утврђен од стране националног савета
одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано
извођење наставе.
Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог
члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.
У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да
поступа у складу са чланом 88. и 90. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 72/09, 52/11 и 55/2013).
Члан 6.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у среду 24. децембра 2014. године, а завршава се у среду,
14. јануара 2015. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 03. априла 2015. године, а завршава се у
понедељак, 13. априла 2015. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у суботу, 13. јуна
2015, а завршава се у понедељак, 31. августа 2015. године. За ученике осмог разреда
летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак 31.
августа 2015. године.
Члан 7.
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и
диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим
планом рада.
Члан 8.
У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним
и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07
и 92/11).
У школи се обележава:
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у уторак 21.
октобра 2014. године и наставни је дан
- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у уторак, 11. новембра 2014.
године нерадни је и ненаставни дан
- Свети Сава – Дан духовности, који пада у уторак, 27. јануара 2015. године и
радни је, а ненаставни дан
- Сретење - Дан државности, који пада у недељу и понедељак, 15. и 16. фебруара
2015, обележава се у понедељак, 16. и уторак 17. фебруара 2015. године, као нерадни и
ненаставни дан
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату, који пада у среду 22. априла 2015. године као радни и наставни дан
- Празник рада, који пада у петак и суботу, 1. и 2. маја 2015. године као нерадни и
ненаставни дан
- Дан победе, који пада у суботу, 9. маја 2015. године
- Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у недељу, 28. јуна 2015. године.
У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у суботу, 8.
новембра 2014. године.
Члан 9.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не
раде, у дане верских празника:
- православци - на први дан крсне славе
- припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском
односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника
почев од Великог петка закључно са другим даном празника
- припадници Исламске заједнице - 04. октобра 2014. године, на први дан Курбанског

Бајрама и 18. јула 2015. године, на први дан Рамазанског Бајрама
- припадници Јеврејске заједнице – 04. октобра 2014. године, на први дан Јом Кипура
и 04. априла 2015. године на Пасху или Песах
Члан 10.
Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи национални
празници националних мањина:
- за мађарску националну заједницу:
*15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49
* 20. август - Дан Светог Стевана и
* 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године
- за бошњачку националну заједницу:
* 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе
* први дан Рамазанског бајрама
* први дан Курбанског бајрама и
* 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а
- за буњевачку националну заједницу:
* 2. фебруар - Дан великог прела
* 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета
* 15. август - Дан Дужијанце и
* 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика
Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена
- за хрватску националну заједницу:
* 19. март - благдан Светог Јосипа
* 15. август - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића
* 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и
* 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа
- за румунску националну заједницу:
* 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа
* 4. септембар - празник Велике госпојине
* 1. децембар - Национални празник Румуније и
* 7. децембар - Дан националног савета.
- за русинску националну заједницу:
* 17. јануар - Дан Русина
- за украјинску националну заједницу:
* 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и
* 14. октобар - Дан украјинских хероја
- за македонску националну заједницу:
* 2. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака
* 8. септембар - Дан државности Републике Македоније
* 11. октобар - Дан борца и
* 16. децембар – Дан Националног савета
- за немачку националну заједницу:
* 15. децембар - Дан оснивања националног савета.
- за ромску националну заједницу:
* 14. јануар-Василица
* 3. петак у марту - Бибија
* 8. април - Међународни дан Рома и
* 6. мај-Ђурђевдан
- за бугарску националну заједницу:
*3. март –Дан ослобођења од турског ропства
*24. мај – Дан Кирила и Методија и
*1. новембар – Дан народних будитеља
- за чешку националну заједницу:

*4. фебруар – Дан чешке књижевности
*28. март – Дан образовања
*16. мај – Дан националног савета
*28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и
*4. октобар – Дан чешког језика
-за словачку националну заједницу
*први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.
Члан 11.
На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом
полугодишту, школа је у обавези да у року од осам дана од дана завршетка квартала,
писмено обавести родитеље или старатеље ученика о постигнутом успеху у учењу и
владању (оцене, број изостанака са наставе и изречене васпитно-дисциплинске мере).
Обавештење се доставља лично, на родитељском састанку, или препорученом
пошиљком.
Члан 12.
За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног рада са
ученицима, а у обавези је да планира реализовање допунског рада са ученицима, који
заостају у савладавању наставног градива.
О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског
рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује
директор.
Члан 13.
Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету
међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду, за ученике осмих разреда и
уједно, ако се ова активност реализује у наставни дан, утврди начин надокнађивања
пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је организована
посета.
Путовање ученика, који нису из Новог Сада, на наведену манифестацију из става
1. овог члана, школа организује у складу са одредбама који се односе на безбедност
ученика у путовању у Правилнику o измени Правилника о наставном плану и
програму основног образовања и васпитања (''Службени гласник РС - Просветни
гласник'', број: 1/2009).
Члан 14.
Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу
школске године (субота - 06. или 13. септембар 2014. године у првом полугодишту и
субота - 23. или 30. мај 2015. године у другом полугодишту) за организовање и
реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска
настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и
заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример:
- одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови,
- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,
- обилазак етно кућа, историјских налазишта,
- одлазак у национални парк, природне резервате,
- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,
- активности у локалној заједници,
- спортски сусрети,
- сусрети школа,
- организован одлазак на едукативне и креативне радионице,
- организовање мини истраживачких пројеката,
- забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана, игранке) и
слично.
Члан 15.
У суботу, 15. новембра 2014. године и 31. јануара 2015. године настава се изводи

према распореду часова за уторак, у суботу 21. фебруара 2015. године настава се
изводи према распореду часова за понедељак, а у четвртак, 02. априла 2015. године
настава се изводи према распореду часова за петак.
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу АП Војводине", а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (''Службени
гласник РС'', бр: 20/92, 48/93, 79/05, 101/05 и 87/11), биће објављен и у ''Службеном
гласнику РС''.
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице
Број: 128-610-1/2014-01
У Новом Саду, 26. мај 2014. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Mgr. Deli Andor,
(мр Андор Дели)

ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ,УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ
ОРГАНА ШКОЛЕ

Програм рада педагошког колегијума:
Полазне основе: У скалду са члан 66 Законом о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник,Просветни гласник РС”,број 72/09,52/11 и 55/13)

новембар

октобар

септембар

време

активности/теме
-формирање колегијума,
планирање ваннаставног рада и
распореда писмених задатака,
корелације у настави,
планирање такмичења.
сагледати стање стручног
усавршавања наставника и
усвојити нацрт ГПР .У оквиру
реализације ШРП осмислити
организацију часова уз
употребу савремених
информационих технологије
-усвајање предложених ИОП-а
-договор о начину праћења
огледних часова, иновација,
имплементације новина и сл.
-у оквиру реализације ШРП а
према договору приложити број
припрема за часове које су
доказ примене савремених
облика и метода рада
- усвајање предложених ИОП-а
-договор о терминима,броју
екипа које ће се такмичити на
спортским сусретима /у оквиру
реализације ШРП/
реализација спортских сусрета
за Дан школе/ У оквиру
реализације ШРП/.
- доношење одлуке о
награђивању поводом дана
Школе

начин реализације

носиоци

- чланови ПК и
директор
-седница

-стручна дискусија
- интерни
носилац
промена

-седница
-формирање базе
података

-чланови ПК и
директор

-наставници

-дискусија
-запланирани
кораци у
реализацији

физичког
васпитања,
чланови ПК
екстерни
носилац
промена

децембар

Анализа реализације ГПР и
ШРП и квалитета рада,
припрема прославе Савиндана
- у оквиру реализације ШРП
припремити извештај о
квалитету и квантитеу
архивираних припрема
реализованих часова по
методама активног учења,
известити већа
- усвајање предложених ИОП-а

-председник
-седница

-стручна дискусија

стручног актива
за развојно
планирање,
чланови ПК,
директор

август

јун

април

март

фебруар

-чланови ПК,
сагледавање стања у стручном
ППС и тим
усавршавању наставника и
-седница
лидери
запослених, анализа такмичења, -презентација
интерни носилац
школска такмичења,
промена
представљање и анализа рада
тимова и самовредновања.
-усвајање предложених ИОП-а
-разматрање реализације
акционих планова тимова за
самовредновање и Стручног
-чланови ПК, актива за развојно планирање,
тим лидери за
планирање екскурзија
седница
самовредновање
Прикупити податке о томе
стручна дискусија
-председник
колико наставника (колико
стручног актива
часова) се припрема у оквиру
за развојно
реализације часова по методама
планирање
активног учења (у оквиру
ШРП)
-усвајање предложених ИОП-а
анализа реализације ГПР и
-чланови ПК
педагошко инструктивног
седница
-екстерни и
увида и надзора, припрема
стручна дискусија
интерни
промоције школе кроз
носилац
реализацију квизова знања
промена
-усвајање предложених ИОП-а
-анализа резултата такмичења и
утврђивање списка за
презентација
чланови ПК,
награђивање, подела задужења седница
педагог
за израду ГПР, билтена и
извештаја
-план стручног усавршавања и
унапређења рада у наредној
седница
чланови ПК,
школској години. Израда
израда и
педагог,
информатора, извештаја и
достављање
библиотекар
нацрта ГПР за идућу школску
података
годину
Начини праћења реализације програма рада педагошког колегијума: записници са
састанака педагошког колегијума

ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Време
реализације

Септембар

Октобар
Новембар

Децембар
Јануар

Април

Јун

Август

Активности
Теме
Организација рада школе у овој школској години –
школски календар
Годишњи програм рада школе
Утврђивање структуре радног времена наставника –
подела предмета на наставнике, разредног старешинства и
слободних активности
Разматрање и одобравање планова ученичких екскурзија,
излета и посета
Анализа успеха ученика
Реализација допунске наставе и слободних активности
Изрицање васпитних и дисциплинских мера ученицима
Мере за побољшање успеха и дисциплине
Положај ученика
Анализа успеха ученика, допунске наставе и слободних
активности
Изрицање васпитних и дисциплинских мера
Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика
Рад на професионалној орјентацији
Анализа успеха ученика на трећем тромесечју
Анализа допунске наставе и слободних активности
Анализа васпитног рада
Изрицање васпитно дисциплинских мера
Мере за побољшање успеха и дисциплине
Анализа узрока изостајања ученика
Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта
Анализа допунске наставе и слободних активности
Изрицање васпитних и дисциплинских мера
Организација припрене наставе и поправних испита
Доношење одлуке о додели диплома и других признања
ученицима
Коначно утврђивање успеха ученика и крај школске
године

Начин
Носиоци
реализације реализације
Кроз
седнице

Наставници

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА
Време
реализације

Активности
Теме
Договор о начину планираа наставног рада

Септембар
Октобар
Новембар

Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај

Јун

Доношења пограма рада одељенског већа
Предлог плана ученичких екскурзија,посета и излета
Преддлог за организацију ваннаставних,слободних
активности,додатне и допунске наставе
Договор о прослави Дана школе
Реалиѕација васпитно – образовних задатака
Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине
Утврђивање успеха и дисциплине на крају првог
полугодишта
Реализација васпитно – образовних задатака
Предлог похвала, награда и казни
Припрема за прославу Дана Светог Саве
Информација о ученицима који имају посебне потребе
Анализа додатног и допунског рада и залагања ученика у
реализацији ваннаставних активности
Анализа сарадње са родитељима
Прослава Дана жена
Анализа сарадње наставика и ученика у разреднао настви
Договор око задавања домаћег рада у одељењу
Анализа успеха и дисциплине у одељењу
Реализација васпитних задатака
Реализација часа одељенског старешине
Анализа успеха ученика
Утврђивање оцена успеха и владања
Реализација васпитно образовног рада
Одлука о наградама,похвалама и дисциплинским мерама
Предлог о додели диплома и других награда

Начин
Носиоци
реализације реализације
Кроз
седнице

Наставници

План рада школског педагога

време

Септембар

Септембар

Током
Године

Током
године

активности/теме
учешће у изради
школског програма
учешће у планирању и
програмирању рада
одељенских старешина
учествовање у изради
концепције ГПР

начин реализације
састанци актива за
развој ШП

Носиоци
-чланови актива

-састанак са ОС
-дијалог
-анализа

-ОС,педагог

-израда програма рада
шк.педагога
сарадња са наставницима
у изради планова рада
редовне,
допунске и додатне
наставе,ОЗ,секција,
екскурзија...
-организација
педагошког рада школе:
-примењивање педагошко
псих. принципа у изради
распореда часова и
смена,подели
ОС,организовање
ваннаставног рада и др.
-предлагање нових
решења ОВ рада
праћење реализације
плана и програма ОВ
рада,развојног плана и
вредновање рада школе:
-опсервирање наставних
часова
-опсервирање додатне и
допунске наставе
-индивидуални разговори
са наставницима
-консултације у стручним
активима
-праћење поступака
оцењивања

увид у постојећу
документацију

-педагог

-дијалог
-анализа

-педагог
-наставници

-дијалог
-анализа

-педагог
-наставници

посете часовима

педагог

посете часовима

педагог

-по реализацији
посете часовима
-састанци актива

педагог
наставници
чланови актива

-увид у
документацију
-посете часовима
-инструменти

-педагог

-праћење реализације
циљева и задатака
појединих наставних
предмета и области

-педагог

-постигнућа ученика у
наставном и
ваннаставном раду
-усклађеност програмских
захтева са узрасним
карактеристикама
ученика
-ефекти нових
садржаја,облика,метода и
средстава ОВ рада
-ефекти примене нових наставних
пл.и про.
-праћење корелације
садржаја програма у
оквиру једног и више
наст.предмета
-праћење организације
ОВ рада школе (посебно
нових облика рада)
-учешће у активностима
везаним за реализацију
развојног плана школе
-учешће у изради
акционих планова
(самовредновање)
унапређивање ОВ рада
и инструктивни рад са
наставницима:
-рад са наставницима у
Током
планирању и припремању
Године
непосредног ОВ рада
И
(планирање и
По потреби
припремање часа,избор
метода,средстава и
организације рада)
-анализа часова којима је
присуствовао педагог и
других облика ОВ рада и
сагледавање њихове
дид.метотичке
заснованости
-пед.инструктивни рад са
Током
наставницима
Године
(упознавање са пед.дид. и
И
мет.иновацијама и
По потреби
могућностима
унапређења васпитног
рада са ученицима
-давање упутстава ОС за

анализа
-извештаји

-педагог
-чланови већа,
актива

-посете часовима
-анализа истих

-педагог

рад на
пед.документ.

-педагог
чл.већа,активи

-реализација
задатака

-актив за развојно
планирање

-дијалог

-тим за
самовредновање

-дијалог
-анализа

-педагог
-наставници

-састанак већа
-извештај

-педагог

-састанак већа
препорука

-педагог

што стручнији
рад,поклањајући посебну
пажњу васпитним
ефектима ЧОСа

Април, мај
септембар
Током године и
по потреби

Октобар
Април
мај

-подстицање наставника
да користе
пед.псих.литературу
-популарисати код
наставника вредност
субјекатске позиције код
ученика,као и вредност
подстицајних средстава
-пужање помоћи
наставницима
почетницима
-праћење и проучавање
развоја ученика и
саветодавни рад са
њима:
-испитивање зрелости за
полазак у I разред
-праћење прилагођавања
деце I разреда у школи
-рад са наставницима на
идентификовању ученика
који заостају у учењу
-подстицати и пратити
рад са талентованим
ученицима
-водити разговоре и
развијати дискусију у
малим групама или са
појединцима који
одступају у понашању
или учењу
-упознати ученике са
рационалним методама
учења,оспособљавати их
за самостални рад и
служење књигом
-учешће у раду ученичких
организација
-испитивање и мерење
ставова ученика
-упознавање ученика са
подручјима рада и
уписном понудом
ср.школа
сарадња и саветодавни

-посете ЧОС-у

-педагог

-набавка списка
литературе,
препорука

-педагог

-састанак већа
-дијалог

-педагог
-чланови већа

-праћење рада
инструкције

-педагог

-тестирање
-упитник
-одговарајући
инструмент
-анализа
-дискусија
-инструмент
-посете часовима
-увид у
документацију
-индивидуални и
групни разговор

-педагог
-педагог

-педагог
-наставници
-педагог
-наставници

-предавање
-предлог тема за
ЧОС

педагог,ОС

-сарадња са УП

-педагог,УП

-инструмент

-педагог

-рад у оквиру
проф.оријент.

-педагог,ОС

Током
Године и по
потреби

септембар

Током
године

Јун

септембар

рад са родитељима:
пружање помоћи у
васпитном раду са децом
(индивидуални или
групни рад са
родитељима)

-инстуктивносаветодавни рад са
родитељима даровитих
ученика и ученика који
имају потешкоћа у учењу
и понашању
-учешће у припреми и
реализацији родитељских
састанака
-истраживање ВО
праксе:
-испитивање опредељења
ученика за рад у
ваннаставним
активностима и
укључивање у изборну
наставу
-учешће у анализи
кварталног,полугодишњег
и годишњег рада и успеха
ученика
-израда инструмената
-обрада статистичких
података
- испитивање актуелног
образовног рада и
проблема школе
-анализа успеха поноваца
сарадња са стручним
инстистуцијама,
друштвеном средином и
стручно усавршавање:
-изграђивање концепције
плана и програма
стр.усавршавања
наставника и
стр.сарадника у школи
-успостављање сарадње
са
образовним,здравственим
и другим институцијама и

-индивид.разг.
-примери добре
праксе

-педагог

-дијалог
састанци ОВ

-педагог,ОС

-анкете

-педагог

-извештаји
-пед.
документација

-педагог,ОС

-оперативни рад

-педагог

-инструменти
анализа

-педагог

-дијалог
-састанци већа

-педагог
-наставници

-контакт са
надлеж.оссбом
-план сарадње

-педагог
сарадници

Током године
По потреби

установама
-присуствовање
састанцима актива
шк.педагога
-предлагање стручне
литературе и периодике
остали послови:
-учешће у раду
одељенских заједница и
седницама одељенских и
наставничких
већа,тимова,актива
-припрема за рад
-вођење документације о
свом раду и израда
извештаја о раду

-одлазак на
састанке

-педагог

- списак литерат.
препоруке

-педагог

састанци
седнице

-педагог,ОС

-припремање
-документација

-педагог

Школски педагог
Снежана Стаменковић

ПРОГРАМ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
АКТИВНОСТИ
Садржаји рада: I Програмирање
1. Учешће у изради идејне скице програмске структуре рада школе
(задуживање појединаца и група програмера у изради програма)
2. Израда годишњег и месечног плана директора
II Организаторска функција
1. Постављање организације рада – иницирање израде распореда свих видова
наставе и рада служби (распоред рада, пријем странака, ученика и сл.)
2. Разрада овлашћења свих руководних места у школи, ко и за шта одговара,
начин праћења и вредновања рада и сл.
3. Постављање ефикасније организације рада директора (распоред рада,
седнице, консултације са стручним службама, педагогом, психологом и
сл.)
4. Учешће у разради и дефинисању информационог система у функцији
ефикасније организације рада школе
5. Праћење спровођења и реализације Развојног плана школе
III Руководна функција
1. Упознавање прописа на којима се заснива руковођење и управљање
(Закона о основној и Закон о средњој школи и сл.)
2. Упознавање личности појединаца, њихових криза и тешкоћа у циљу
индивидуализације руковођења.
3. Припрема седница стручних и управних органа школе.
4. Планирање радних састанака унапред за месец, односно седмицу
(месечни и седмични план)
5. Планирање седмичних и дневних ситуација "случајних" сусрета и
разговора са радницима (снимање планираних интеракција).
6. Остваривање општих циљева Развојног планирања: прикупљање донација
и потписивање уговора за изградњу и руковођење радовима на
асфалтирању спортског терена,
IV Евалуаторска функција
1. Учешће у изради програма вредновања рада школе и његовој реализацији
(израда документација, инструментариј и сл.)
2. Организација израде инструментарија за:
- праћење припремања наставника з наставу,
- сарадња са родитељима,
- усавршавање наставника,
- објективнијег вредновања ученика,
- вредновање рада стручних служби школе,
- инструментариј за вредновање часова.
- Инструменти за самовредновање рада школе

Време
реаизације
Токомм
године

3. Учешће у евалуацији свих видова рада у школи (наставна, службе и сл.)
V Педагошко-инструктивна функција
1. Указивањер педагошко-инструктивне помоћи на етапи припремања
(израда дидактичких материјала, подстицање за примену савремене
образовне технологије).
2. Примена сачињених инструмената у сагледавању дидактичко-методичке
заснованости часова.
Иницирање стручних служби (педагошко-психолошке) и стручних тимова у
изради пројеката и њиховој реализацији а према програму истраживачког
рада.

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Садржаји рада
-доношење статута школе
-доношење ГП рада школе,усвајање извештаја о његовом остваривању
-доноси школски програм,РП, усваја извештаје о њиховом остваривању
-утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета РС
-доноси финансијски план установе,у складу са законом
-усваја извештај о пословању,годишњи обрачун и извештај оизвођењу екскурзија
-расписује конкурс и бира директора
-разматра поштовање општих принципа,остваривање циљева ОВ,предузима мере за
-побољшање услова рада и остваривање ОВ рада
-доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом
остваривању
-одлучује по жалби,односно приговору на решење директора
-обавља и друге послове у складу са законом,актом о оснивању и статутом.

Време
реалиѕације
Током
године

ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
Садржаји рада
1.Конституисање Савета родитеља школе од
представника сваког одељења
2. Разматрање и усвајање Годишњег програмa рада
Савета
3. Разматрање Годишњег програма рада школе и
Извештаја о раду школе за протеклу школску годину
4. Учешће у поступку прописивања мера за заштиту и
безбедност ученика док бораве у школи
IX
1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог
полугодишта и предлагање мера за унапређивање васпитнообразовног рада
2. Укључивање у рад разних хуманитарних активности на
нивоу школе
3. Давање одобрења за програм и организовање
ученичких екскурзија и наставе у природи
II
1. Разматрање Извештаја о реализацији васпитнообразовног рада у току и на крају школске године
2. Утврђивање програмских основа Савета родитеља за
наредну школску годину.
3. Учешће у поступку предлагања изборних предмета за
наредну школску годину
VI
Поред горе наведених послова Савет родитеља обављаће и остале послове
који суму статутом и Законом стављени у надлежност. Рад Савета родитеља ће се
одвијати у седницама које се одржавају 4 пута годишње, а по потреби и више пута.

Време
реализације
Током
године

Стручни тим за инклузивно образовање-програм рада:

У школи у којој стичу образовање ученици са сметњама у развоју,директор образује стручни тим за
инклузивно образовање (Закон о основма система образовања и васпитања „Службени гласник
,Просветни гласник РС ” број 72/09,члан 66.)
активности/теме
-информисање свих чланова
колектива,Савет родитеља,
Школски одбор о законској
регулативи
-формирање стручног тима за
инклузивно образовање
-формирање педагошког
колегијума
-информисање ПК о
циљевима,садржајима обуке и
активностима након ње
-информисање НВ о
циљевима,садржајима обуке и
активностима након ње
-информисање ШО о
циљевима,садржајима обуке и
активностима након ње
-информисање Света родитеља о
циљевима,садржајима обуке и
активностима након ње
-информисање уч.парламента о
цициљевима,садржајима обуке и
активностима након ње
-анализа реализације Плана уписа
ученика у I разред
-израда ГПР школе са
операционализацијом активности
у вези са инкл.образовањем
-по потреби израда додатка ШП
План за израду ИОП-а
-процена стања потребе за ИОПом
(бр.ученика,врста ометености)
-израда оперативног плана
стручног тима за инклузију
-оформљавање Тимова за додатну
подршку (ИОП тим)

ок
то
ба
рју
н

септембар

август

јун

време

начин
реализације

носиоци

-седнице
-презентација

-директор

-седнице НВ

-чланови НВ

-седница ПК
-презентација

-директор

-седнице
-састанци
-презентација
-подела
материјала

-директор
-стручни тим
за ИОП

-састанак
-презентација
-седница ПК
-дијалог
-анализа

-педагог
-директор
-педагог
-чланови ПК
- актив за
развој ШПа

-састанак
-дијалог
-дијалог
-анализа
-у зависности од
детета

-педагог,ОС
-стручни тим
за инклузију
-педагог,ОС

-ИОП тим прикупља
податке,анализира ситуацију и
израђује пед.профил ученика
-процена потреба за подршком и
приоритетних области за које
треба радити ИОП
-разрада стратегија подршке и
детаљног плана активности за
поједине области/предмете раде
појединачни чланови ИОП
тима,стручњаци за ту
област,предмет,уз учешће
родитеља
-одобравање ИОПа од стране
стручног тима за ИО

мај
јун

- инструменти

-чланови ИОП
тима

-састанак ИОП
тима
-дијалог

-чланови ИОП
тима

-састанак ИОП
тима
-подела задужења

-чланови ИОП
тима
-родитељ

-састанак стручног -чланови
тима за ИО
стучног тима
за ИО

-усвајање ИОПа од стране ПК

-седница ПК

Израда извештаја по
реализованим плановима ИОПа

-писање извештаја

-чланови ПК

-чланови
стучног тима
за ИО
Начини праћења реализације програма: табела за праћење реализација активности
Носиоци праћења: стручни тим за ИО

Програм рада тима за самовредновање и вредновање рада школе
Полазне основе: Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Министарства просвете и
спорта,Београд,2005.год.
И у овој школској години наставиће се са реализацијом свих ранијих акционих планова,али ће се започети и са
реализацијом акционог плана „Настава и учење”

Програм рада тима за самовредновање и вредновање рада школе
време
носиоци
начин
током школске године

чланови тима

кроз редовне активности
реализацијом активности
из акционог плана

Циљ и задаци:
Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад,анализирајући шта је и
како је урађено.
Овај процес почива на 3 питања: колико је добра наша школа?
Како то знамо?Шта треба да учинимо да буде још боља?
Одговоре на ова питања првенствено могу и треба да дају наставници, ученици, руководиоци и
родитељи.
Самовредновање представља један од најделотворнијих механизама за обезбеђивање квалитета рада ОВ
установа.

Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе.

Активности:
Ове године наша школа је изабрала следеће подручје вредновања:
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Циљ вредновања области настава и учење је анализа постојећег стања ради
унапређења успешности ученика у савладавању наставног градива,унапређење самог
наставног процеса,унапређење поцеса учења...
То се постиже увидом у показатеље и анализом резултата на основу којих се прави
даљи акциони план.
Област настава и учење може да се разложи на 4 подобласти:
-Планирање и припремање
-Праћење напредовања ученика
-Наставни процес
-Учење
Активности акционог плана биће усмерене на унапређивање глобалних и оперативних
планова рада наставника отклањањем евиднтираних недостатака,повећање квалитета
наставе израдом квалитетнијеприпреме за час,усаглашавањем критеријума за
оцењивање...
Тим за самовредновање и вредновање рада школе за ову школску годину планирао је
следеће активности:
Анкетирање свих учесника: ученика,наставника и родитеља
Увид и анализа релевантне документације.
Обрада и анализа података
Извештавање свих заинересованих страна.
Предлагање мера за превазилажење уочених недостатака и проблема
(акциони план за побољшање квалитета рада школе)
Акциони план,по његовој изради, приложићемо као анекс ГПР школе.

Програм рада ученичког парламента

Полазне основе:У складу са законом о основама система обарзовања и васпитања („Службени
гласник,Просветни гласник РС”72/09,члан 105), доноси се програм рада ученичког парламента.
време реализације

септембар

септембарјун

септембарјун
октобар

новембар

активности/теме
-конституисање
ученичког
парламентa,избор
председника УП
-израда плана рада
ученичког
парламента
-предлози везани за
ГПР и ШП
-давање предлога о
слободним
активностима
ученика
Реализација
планираних
активности:
размена и набавка
уџбеника, учешће у
планирању и
организације
екскурзије.
Организација
спортских
активности и
других културних
манифестација
Побољшање
положаја ученика у
школи

-обележавање Дечје
недеље
-Дечја права,
размењивање
сазнања и искуства
међу ученицима
-организација

начин реализације

носиоци

одабир чланова

одељенске
заједнице, VII,VIII

дијалог

чланови УП
педагог

учешће на
седницама
стручних органа
школе

Школске акције

Иницијативе УП,
учешће
председника УП у
раду Стручних
органа Школе,
састанак УП
-учешће у низу
активности
-предавања
радионице

чланови УП

чланови УП

Председник УП,
чланови УП
чланови УП

чланови УП

децембар и јун

јануар

културног живота у
школи,предлози за
садржај програма
поводом Дана школе
-анализа успеха и
дисциплине
ученика у
школи,предлози за
побољшање
-организација
културног живота у
школи,предлози за
садржај програма
поводом прославе

-дијалог,сарадња са
наставницима

-чланови УП
наст.задужени за
организацију
програма

-састанак УП

-чланови УП

-дијалог,сарадња са
наставницима

-чланови УП
наст.задужени за
организацију
програма

Савиндана

март
април

Заједничке акције,
учешће у
Чланови УП
организованим
акцијама
мај
-учешће у
Заједничка акција
организације
матуранатаЧланови УП
матурске вечери
чланова УП
Начини праћења реализације програма: полугодишње извешавање о раду парламента
на наставничком већу
Носиоци праћења: наставник задужен за рад ученичког парламента, наставничко веће
Сарадња са
организацијама за
младе

Особа задужена за рад парламента: Влајковац Зорица професор разредне наставе

План рада стручног већа за разредну наставу од првог до четвртог разреда
Месец
Септембар
Усвајање плана и програма стручног већа
Израда распореда часова
Планирање одржавања семинара у овој
школској години
Избор штампе за децу
Израда годишњих и месечних планова;
редовне,допунске и додатне наставе
Планирање распореда
екскурзије,рекреативне наставе,посета и
излета;
Договор о активностима обележавања
Дечје недеље
Oктобар
Израда планова и програма слободних
активности на нивоу актива
Описно оцењивање
Договор о критеријуму оцењивања
Анализа успеха и дисциплина ученика на
крају првог квартала
Новембар
Обележавање Дана школе
Обележавање Универзалног дана деце
20.новембар
Децембар
Анализа,разматрање и дискусија
досадашњих активности;
Акција најбољи друг у одељењу
Анализа успеха и дисциплине на крају
првог полугодишта
Припрема прославе Божића, Нове Године
и школске славе св.Сава
Јануар
Прослава школске славе Свети Сава
Фебруар
Планирање сусрета просветних радника
Сусрет просветних радника
Март
Обележавање Дана жена
Општинско такмичење из математике
Април
Одређивање уџбеника за наредну школску
годину
сарадња између стручног већа и педагога
школе

Носиоци
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа,педагог
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Учитељица првог разреда и педагог
Чланови већа,педагог
Чланови већа,педагог
Чланови већа
Чланови већа,педагог
Чланови већа,ученици
Чланови већа,ученици
Чланови већа,ученици
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Учитељи 3. и 4.разреда
Чланови већа
Чланови већа,педагог

Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају трећег квартала
Мај
Пријем деце из вртића и упознавање са
школом и мколским обавезама
Једнодневни излет ученика од првог до
четвртог разреда
Излет
Јун
Анализа успеха и дисциплине ученика у
наставним и ваннаставним активностима
Обележавање светског дана животне
средине
Анализа рада актива учитеља у протеклој
школској години
пријем ђака првака,организовање
приредбе
Завршна приредба ученика од првог до
четбртог разреда
Банкет ученика четвртог разреда
Учествовање на Карневалу цвећа

Чланови већа
Чланови већа,ученици
Чланови већа,ученици,директор
Чланови већа,ученици
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа,ученици
Чланови већа,ученици
Чланови већа,ученици
Чланови већа,ученици

Чланови већа: IV разред – Арашков Милица
I разред - Срдановић Олгица
II разред – Влајковац Снежана
III разред – Стошић Oлгица
проф.енглеског језика – Милојевић Снежана и Смиљанић Драган
Председник стручног већа Олгица Стошић

План рада стручног већа за области предмета:
Стручно веће за српски и стране језике историју и географију:

Време
реализације
септембар
новембар
децембар
април
јун
септембар
октобар
септембар
новембар
фебруар
април
октобар
јануар
март
септембар
октобар
новембар
децембар
јануар
април
мај

новембар
март
април
новембар
март
април
октобар
новембар
децембар

Активности/теме

начин реализације

Конституисање стручног
већа
Усвајање годишњег
програма рада актива
Анализа успеха и предлог
мера
Избор семинара за стручно
усавршавање
Израда распореда
контролних задатака и
часова корелације
Избор тема за писмене
задатке
Усаглашавање критеријума
оцењивања
Договор у вези општинског
и школског такмичења
Анализа реализације свих
видова наставе

Договор на
наставничком већу

Утврђивање облика метода
и средстава коришћења
адекватне шк.опреме и
наставних средстава
Предлагање примене нових
метода и начина
интерпретације наставних
садржаја
Праћење остваривања
програма ОВ рада и
предлагање
иновација,измена и допуна
-одабир активности за
прославу Дана школе и
подела задужења
-извештаји са такмичења
-реализација огледног часа
-ангажовање на помоћи
ученицима за такмичење из
географије

носиоци
реализације
Наставничко
веће

Дискусуја на нивоу
већа

Чланови већа

Дискусија на нивоу
већа

Чланови већа

Дискусија

Проф. српског
и страних
језика

Дискусија
Дискусија на нивоу
већа

Чланови већа
Чланови већа

Дискусија на нивоу
већа

Дискусија на нивоу
већа
извештај по
реализацији

Чланови већа

проф. српског
и стр. језика
Проф. српског
и стр.језика

рад у настави
проф.

јануар
фебруар
током шк.године
фебруар
март
мај
март
током шк.године
март
април
јун
септембар

јун

јун
август

географије
-примена интернета и
рачунара у настави
географије
-организација такмичења
на нивоу школе
-одабир књига за наредну
годину
-анализа резултата ученика
на школском и
општинском такмичењу
-примена програмиране
наставе
-обележавање светског
дана воде
-обележавање дана планете
Земље
-обележавање дана
животне средине
-обележавање дана
озонског омотача
-анализа рада стручног
већа
-израда годишњег
извештаја о резултатима
рада већа
-израда школских програма
и наставних планова
-утврђивање наставних
целина и наставних
јединица и усаглашавање
остваривања наставних
садржаја предмета

реализација
такмичења

проф.
географије

дискусија на нивоу
већа
дискусија на нивоу
већа

проф. српског
и стр.језика
проф.
географије

рад у настави

проф.
географије

рад у настави

дискусија на нивоу
већа
подношење
извештаја
увид у Правилник о
наставном програму
за ОШ

проф.
географије

чланови већа
председник
већа

Чланови већа

Чланови већа: Марија Тодоровић,проф.српског језика - председник већа
Иштванић Вилма, проф,руског језика
Снежана Милојевић, проф.енглеског језика
Игор Јовановић, проф.географије
Милован Ракић, Јадранка Милованов,проф. историје

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ и информатику
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

Активност(садржај)

Време

Носиоци

1 . Израда Годишњег програма рада
стручног већа за природне науке
2. Договор о распореду писмених и
контролних задатака
3. Договор о коришћењу уџбеника,
методских приручника и друге литературе у
настави и секцијама
4. Договор око начина реализације
образовних стандарда,критеријумски тест
,иницијални тест на почетку године.
1. Укључивање ученика у рад секција:
млади математичари, физичари, хемичари и
биолози
2. Усаглашавање критеријума оцењивања
на нивоу стручног већа
3. Примена активног учења у предметима
математика,физика,хемија,биологија,инфор
матика
1. Анализа успеха ученика из предмета
математике,физике,хемије и биологије на
крају 1. квартала и предлог мера за
постизање бољих резултата
2. Процена остварености стандарда из
различити наставних предмета
3. Процена остварености стандарда из свих
предмета стручног већа за природне науке
и информатику
4. Угледни час из математике „Основне
конструкције троугла“ – 6 разред
1.Анализа успеха ученика из предмета
математике,физике,хемије
,биологије,информатике на крају 1.
полугодишта и предлог мера за постизање
бољих резултата, уједначавање критеријума
оцењивања и оствареност стандарда
постигнућа
2. Договор о начину припреме ученик 8.
разред за завршни испит у току другог
полугодишта
1.Припрема за школска такмичења и
математике,физике,хемије и биологије
2. Реализација плана и програма из

Септембар

Чланови
већа

Октобар

Координато
р

Новембар

Координато
р
Томашевић
Драган

Децембар

Координато
р

Јануар

Координато
р

Начин
праћења и
реализације
Праћење
реализације
програма рада
стручног већа
за природне
науке и
информатику,
остварује се
кроз
извештаје,пос
ете часовима,
записнике,пре
глед
документациј
е, разговор са
члановима
већа

предмета природних наука
3. Анализа договорених критеријума
оцењивања ученика
1. Организовање школских такмичења
2.Припрема за општинска и регионална
такмичења
3.Разматрање реализације и ефеката рада на
часовима допунске наставе
1.Анализа постигнутих резултата са досада
одржаних такмичења и договор о
такмичењима која следе – општинска и
регионална
2. Професионална оријентација ученикаупознавање занимања која захтевају
примену знања из природних наука
1. Анализа успеха (негативне оцене)
ученикна крају трећег квартала
2. Договор о начину припреме ученик 8.
разред за квалификациони испит за упис у
средњу школу
1. Анализа заступњености активне наставе
у реализацији наставних садржаја у току
школске године
2. Анализа постигнутих резултата на
такмичењима и предлог најуспешнијих
ученика за награде
3. Процена остварености стандарда из
различитих наставних предмет
1. Анализа успеха ученика из математике,
физике, хемије и биологије у односу на
успех ученика из других наставних
предмета
2. Анализа рада већа за природне науке и
договор о раду у наредном периоду
3. Стручно усавршавање-планирање за
нареду годину
Чланови већа:

Фебрурар

Координато
р

Март

Координато
р

Април

Координато
р

Мај

Координато
р

Јун

Координато
р

Томашевић Драган проф. Математике,председник већа
Софија Петровић проф. Биологије
Снежана Стојанов проф.хемије
Јелена Брадваревић нас. Физике
Зорица Влајковац проф. Информатике

План рада стручног већа за вештине,техничко и информатичко образовање
и верску наставу
Време
Активности- теме
реализације
-разматрање и усвајање
програма рада актива
септембар
-организација рада
октобар
слободних активностикорелација и
синхронизација
-планирање учешћа у
јавним и културним
манифестацијама школе
-глобално и тематско
планирање наставе
септембар
-даља искуства у примени
корективног рада
(корективне вежбе лакшег
деформитета кичме)
-сарадња са стручним
новембар
већем разредне наставе у
вези са адекватним
избором вежби за
отклањање појединих
неправилности у држању
делова тела
-организовање спортских
сусрета приликом
обележавања Дана школе
-индивидуализација
наставе-могућности
испецифичности у настави
техничког и информ.образ.

Начин
реализације

-излагање
-дискусија

проф.техничког и
информатичког о.

децембар

-информације из стручне
периодике
-припрема свечаности за
школски празник Дан
светог Саве
-дидактички поступци у
функцији подстицања
креативности ученика

-излагање
-дискусија

чланови већа

-предлог програма
-подела задужења

проф.музичке и
ликовне културе

-индивидуализација рада и
оцењивања у настави

-излагање
-дискусија

јануар
фебруар

март
април

носиоци

-предлог програма
-консултације
-чланови већа
-предлог и
дискусија

-консултације

проф. физичког
васпитања
-консултације
-демонстрација

-дискусија
-проф.ликовне
културе
проф. физичког
васпитања

физичког васпитања
-организовање посете
једној културној
манифестацији
-рад слободних активности
припреме за такмичење
мај
јун

-учешће и разматрање
резултата са појединих
школских такмичења
-евидентирање ученика
8.разреда за специјалне
дипломе
-анализа рада стручног
већа
-подношење извештаја о
раду стручног већа за шк.
2010/11

-предлог
-извештај

проф.музичке и
ликовне културе

рад у настави

-чланови већа

-анализа
-дискусија

чланови већа

-предлог и
дискусија
-анализа

чланови већа
чланови већа

-извештај
председник стручног
већа

Чланови већа за вештине,техничко и информатичко образовање и верску наставу су:
Никола Мирчов,проф.физичког васпитања,председник већа
Данијела Јокановић,проф.музичке културе
Јоца Стојановић,наст.ликовне културе
Јелена Брадваревић,проф.техничког и информатичког образовања
Војислав Благојевић,вероучитељ

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ У
МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА

Садржаји и активности:
Упознавање са правилима понашања у школи.
Када ћу завршити задатке, а када ћу се играти
Разговори на тему: Понашање учесника у разговору
Планирани интервјуи са ученицима у циљу допуне информација
Рад у одељенском већу и стручном активу према програму рада
Вођење педагошке документације
Индивидуални и саветодавни рад са ученицима
Рад у одељенском већу
Индивидуални разговори са родитељима – посете домовима ученика
Вођење педагошке документације
Разговори на тему: Понашање за столом
Како извршавамо задатке – разговор
Рад са ученицима
Рад у одељенском већу –припрема извештаја за тромесечје
Родитељски састанак – сумирање запажања о праћењу напредовања ученика
Вођење педагошке документације
Разговори на тему: Пријатељства, како их неговати.
Колико смо научили у првом полугодишту – квиз знања (АП)
Разговор о занимању "Шта раде моји родитељи и они које познајем
Формирање ставова о подједнакој вредности свих облика рада).
Групни разговори са ученицима који манифестују сличне
неадекватне реакције
Рад у одељенском већу
Рад у одељенском већу
Припрема извештаја за крај I полугодишта
Родитељски састанак –подела упитника
Вођење педагошке документације
Наше хигијенске навике
Култура вербалног опхођења међу вршњацима
Саветодавни разговори са родитељима чији ученици
испољавају тешкоће у учењу
Рад на педагошкој документацији
Културно поздрављање вршњака и старијих – разговор
Разговор на тему: Понашање на излету
Индивидуални саветодавни рад са ученицима и родитељима
Рад у разредном већу
Вођење педагошке документације
Чиме се бавим у слободном времену – мој хоби
Извештај о раду стручног већа за разредну наставу

Шта ми замерамо родитељима, а шта они нама
(тематски разговори)
Рад са ученицима са потешкоћама у раду
Рад у одељенском већу
Вођење педагошке документације
Анализа успеха на крају школске године
Приредба за родитеље и изложба ученичких радова
Припрема извештаја о раду за крај школске године
Сређивање педагошке документације

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ У
СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА

Садржаји и активности
Организација рада у првом полугодишту
Рад на школској документацији
Сарадња са школским педагогом
Рад са родитељима- родитељски састанакУпознавање ученика са правилима живота и рада у школи
Решавање проблема ученика-адаптација на
предметну наставу
Помоћ слабијим и сиромашним ученицима
(прикупљање старих уџбеника и прибора)
Вођење педагошке документације
Дечја недеља и Буквар дечијих права (упознавање
и подсећање деце на Конвенцију о дечијим правима)
Планирање оптерећености ученика домаћим радом и школским задацима
Разговор о негативним особинама личности
(агресивност,уображеност,себичност)
Рационална организација дневног и недељног рада и одмора ученика
Вођење педагошке документације
Примењивање физичких способности у дневним активностима
Шта треба знати о дрогама
Предавање-претерана штетност гледања ТВ програма
Сарадња са родитељима-род.сатанакВођење педагошке документације

Разговор о позитивним особинама личности
(искреност,поштење,хуманост...)
Развијање потребе ученика за културне и образовне вредности:читање књига
и дечје штампе,посете библиотеци,изложбама
Вођење педагошке документације
Професионална оријентација-упознавање са карактеристикама неких
занимања
Слободно време и како га искористити на најбољи могући начин
Како смо учили у првом полугодишту
-анализа резултата рада у првом полугод.
Вођење педагошке документације
Сарадња са педагогом- предавање о основним чиниоцима успешног учења
Час посвећен Светом Сави,учешће у припреми програма посвећеног овој
прослави
Значај оджавања личне хигијене и правилна исхрана
исхрана
Штетност пушења на организам у развоју
Прпрема прославе матурске вечери
Разлози изостајања са часова допунске наст.
Уређење просторија школе и шк.дворишта
Вођење педагошке документације
Припрема прославе Дана школе
Чланови шк.секција о ономе шта су радили
Чиме се бавим у слободном времену – мој хоби
Извештај о раду стручног већа за разредну наставу
Шта ми замерамо родитељима, а шта они нама
(тематски разговори)
Рад са ученицима са потешкоћама у раду
Рад у одељенском већу
Родитељски састанак
Припрема извештаја о раду за крај шк.године
Сређивање педагошке документације

Програм школског маркетинга
садржаји
Интерни маркетинг :
информације и
приказивање
делатности школе
(разглас,школски
лист,изложбе,сајт и сл.)
Екстерни маркетинг
Информације и
приказивање
делатности школе у
средствима јавног
информисања

време

носиоци

директор
током школске
године

облици рада
Планирано је редовно
увођење летописа
школе за који је
задужен наставник
предметне наставе.
Уз ову књигу
прилажу се и
фотографије,као
фотодокументација школских
збивања.
Планирамо да за Дан
школе (у случају
организовања
изложбе на
општинском нивоу)
представимо ликовне
радове ученика,путем
јавне изложбе у
школи и општини.

Програм праћења и евалуације Годишњег програма рада школе
Свечано и јавно саопштавање резултата у свим видовима рада са истицањем најбољих ученика
и одељења по завршетку другог полугодишта.Реализација: додела диплома,доделом књига и
проглашавање ученика генерације- осми разред.
Јавно саопштавање постигнутих резултата у свим видовима рада школе и истицање најбољих
радника и то- додела признања и награђивање према оствареном раду.
На седницама Школског одбора поново ће се донети одлука о писменом обраћању
Министарству просвете и Општинским структурама како би се решило питање грејања
просторија и постављање надстрешнице између два одељења на платоу и бетонирања игралишта за
одбојку
време
носиоци
облици рада
током школске године
директор
кроз редовне активности

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
У школи ће се водити следећа педагошка документација:
1. ПЛАНОВИ
- школски програми по предметима
- глобални планови за све врсте васпитно – образовног рада
- месечни оперативни планови васпитно – образовног рада
- дневне припреме за непосредан васпитно – образовни рад, сценарија
2. ДНЕВНИЦИ И ЗАПИСНИЦИ
- разредне књиге, матичне књиге
- дневници рада директора, педагога
- запажања директора, педагога у домену педагошког и
инструктивног рада
- запажања раз. старешине, педагога о сарадњи са ученицима и
њиховим родитељима
- записници стручних тела
- записници разредних старешина
- књига дежурстава ученика и наставника
- дневник домара
3. ИЗВЕШТАЈИ
- Раз.старешина о реализацији наставног плана и програма, успеха ученика и
ваннаставних активности (екскурзија, наставе у природи)
- Разредних већа и Стручних већа
- Директора , педагога
- Савета родитеља
- Школског одбора
- Извештај о раду школе
ОСТАЛЕ СЛУЖБЕ У ШКОЛИ
Поред наставника и стручних сарадника у школи раде: секретар, рачунополагач,
благајник, сервирка у кухињи, домар и спремачице.
Послови ових радних места утврђени су Правилником о систематизацији, стални
су са мањим изменама, у току године и сви се обављају у оквиру 40 –то часовне
радне недеље.

