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ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Израда годишњег плана рада је обавеза која је утврђена Законом о основама система
образовања и васпитања1






























Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019);
Закон о основном образовању и васпитању ("Службени Гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 и 10/2019);
Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, бр. 27/2018);
Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др.закон);
Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр.22/2009);
Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања васпитања и програму наставе и учења за први
разред основног образовања и васпитања("Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018,
18/2018 и 1/2019);
Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС –
Просветни гласник“, бр. 16/2018 и 3/2019)
Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка („Службени гласник РС“, бр.
77/2014);
Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред и наставном програму за трећи разред основног
образовања и васпитања ( '' Службени гласник РС – Просветни гласник'', бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010,
3/2011- др.правилник, 7/2011- др.правилник, 1/2013, 11-2014, 11/2016 и 12/2018);
Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања ( ''Службени гласник РС –
Просветни гласник'' бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011- др.правилник, 7/2011- др.правилник, 1/2013, 11-2014 , 11/2016,
7/2017 и 12/2018.);
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења
за пети и шести разред основног образовања и васпитања("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр.15/2018, 18/2018 и
3/2019);
Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред
основног образовања и васпитања („службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010-др.правилник,
3/2011-др.правилник, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017, 9/2017, 12/2018 и 15/2018-др.правилник);
Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања ( „Службени гласник РС – Просветни
гласник'', бр. 6/2009, 3/2011- др.правилник, 8/2013, 11/2016, 12/2018 3/2019 и 12/2019);
Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања, (Службени гласник РС – Просветни
гласник'', бр. 2/2010, 3/2011- др.правилник, 8/2013, 5/2014 , 11/2016, 7/2017 и 12/2018.);
Правилник о календару образовно – васпитног рада основне школе за за школску 2019/2020. годину ("Службени гласник
РС - Просветни гласник" број 5/2019 и 13/2019);
Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи ("Сл.
гласник РС", бр. 46/2001);
Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи
("Просветни гласник" бр. 2/92 и 2/2000);
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ("Просветни гласник" РС, бр. 5/2012);
Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи ( „Службени гласник РС “, бр.
30/2019);
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник
РС“, бр.46/2019);
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник
РС“, бр. 80/2018);
Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја ("Службени гласник
РС - Просветни гласник", бр. 5/2011)
Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр.38/2013);
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних
сарадника(,,Службени гласник РС“, бр.81/2017 и 48/2018);
Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Сл.гланик РС- Просветни гласник“, бр.
1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 и 2/2018);
Правилник о вредновању квалитета рада установе („Службени гланик РС“, бр.10/2019);
Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС – Просветни гласник “, бр.14/2018);
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 67/2013);
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одредбом који гласи: " Годишњи план рада установа доноси у складу са школским
календаром, развојним планом и предшколским, школским и васпитним програмом, до 15.
септембра".
Годишњи план рада представља основни радни инструмент којим се обезбеђује
синхронизована, рационална и ефикасно организована делатност свих учесника у раду на
реализацији образовно-васпитних активности, одређују се носиоци тих активности у току
школске године. Њиме се утврђује организација и динамика остваривања образовноваспитних активности, одређују се носиоци тих активности, омогућује унапређење
образовно-васпитног рада, обезбеђује праћење остваривања циљева и задатака као и
евалуација стручних, руководећих и управних органа школе.
Полазне основе годишњег плана рада су: Закон о основама система образовања и
васпитања, пратећи важећи подзаконски акти, Правилници о наставним плановима и
програмима са изменама и допунама2, школски календар, нормативи, основи програма рада,
упутства и остали педагошко-стручни и управни прописи који одређују структуру и садржај
годишњег плана рада основне школе.
За примену ових полазних основа при планирању и програмирању рада школе
одговоран је руководећи и управни орган школе.





















Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 34/2019);
Правилник о образовним стандардима за крај 1. циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математика и
природа и друштво(„Службени гласник РС - Просветни гласник", бр.5/2011);
Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик(,,Службени гласник РС“
бр.78/2017);
Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање („Службени гласник РС –
Просветни гласник“, бр.74/2018);
Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са
сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици („Службени гласник РС“, бр.
70/2018);
Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основнешколе ("Сл. гласник РС Просветни гласник", бр.5/2019);
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и
вапситања („Службеник гласник РС“, бр. 73/2016 и 45/2018);
Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада ("Службени гласник РС ",бр.68/2018);
Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и
достојанства личности(„ Службени гласник РС", бр. 65/2018);
Правилник о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу („Службени гласник РС“, бр.
66/2018);
Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи („Службени
гласник РС“, р. 68/2018);
Правилник о општинском савету родитеља („Службени гласник РС“, бр. 72/2018);
Правилник о дозволи за рад наставника, вастпиача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 22/2005, 51/2008,
88/2015, 105/2015 и 48/2016);
Правила понашања у Основној школи "Лазар Саватић" (дел.бр. 827 од 20.11.2018.)
Статут Основне школе „Лазар Саватић“ (пречишћени текст, бр. 637 од 21.08.2019. године);
Школски развојни план Основне школе“Лазар Саватић“ за период од 2019-2021 год.
Школски програми од 1.до 8.разреда Основне школе“Лазар Саватић“;
Правилник о оцењивању, Службени гласник бр. 59 од 22. априла 2020. године
Извештај о самовредновању/вредновању школе Основне школе “Лазар Саватић“:
Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину
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Директор школе је одговоран за законитост рада школе (члан 126. Закона о основама
система образовања и васпитања).
Одредбама члана 62. истог Закона о основама система образовања и васпитања
регулисано је питање доношења годишњег плана рада школе и усвајање извештаја о
његовом остваривању. Школски одбор доноси Годишњи план рада школе и усваја извештај
о његовом остваривању (члан 119, став 1. тачка 2. истог закона).
Министарство просвете Републике Србије прописује основне елементе, структуре и
садржаја годишњег плана рада и извештаја о раду школе ради стандардизације оквира за све
основне школе на територији Републике Србије.
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УВОД

Циљеви образовања и васпитања 3

Циљеви образовања и васпитања јесу:
Основни циљеви образовања и васпитања су:
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;
2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и
одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према
насиљу;
3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна
укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне
средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;
6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања
заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;
7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се
мења;
8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета,
ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и
интересовањима;
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција
и стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и
развојем савремене науке и технологије;
10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за
учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и
изражавања свог мишљења;
11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања,
сопственог развоја и будућег живота;
12) развијање позитивних људских вредности;
13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и
3

Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, бр.72/2009, бр.55/2013, бр.
27/2018 и 10/2019
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14)

15)
16)

17)

18)

неговање другарства и пријатељства;
развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права,
грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном
друштву;
развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и
узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости;
развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности
Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције
и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности,
поштовање и очување националне и светске културне баштине;
повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање
образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и
смањеним напуштањем школовања;
повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа
становништва Републике Србије као државе засноване на знању.
Полазне основе рада школе

Циљеви и задаци образовања и васпитања су стицање општег образовања и васпитања
и припрема за стицање даљег општег образовања и васпитања. Основним образовањем и
васпитањем остварује се нарочито:
- развој интелектуалних капацитета знања деце и ученика нужних за разумевање
природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним
потребама, могућностима и интересовањима;
- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;
- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење у складу са начелима
сталног усавршавања и начелима доживотног учења;
- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на
сопствени развој и будући живот;
- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције
и културе, као и традиције и културе националних мањина;
- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања;
- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;
- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности
демократски уређеног, хуманог и толерантног душтва;
- уважавање плурализма вредности, подстицање и изградња сопственог система
вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и
добробити за све;
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- поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање
способности за живот у демократски уређеном друштву;
- развијање код деце и ученика радозналост и отвореност за културе традиционалних
цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења
међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање
права на различитост
развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког
живота и подстицање индивидуалне одговорности 4
Такође, у току сачињавања овог Годишњег плана рада школе за ову школску годину
нарочито се имало у виду, поред осталог, и следеће:
- да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике васпитно-образовног
рада утврђене Правилником о наставном плану и програму да у том циљу доноси свој
Годишњи план рада;
- да се Годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци остваривања
наставног плана и програма;
- да се и ове школске године остварује наставни план и програм у свим разредима од I
до VIII разреда. Исто тако, педагошка организација живота и рада школе биће у
целости усаглашена са основним педагошким документима, тј. са њиховим
захтевима, ставовима, стандардима и усмерењима;
- да се од I до VIII разреда завршило са у реформисаним плановима и програмима и да
ће се од ове школске године реализовати школски програми који ће важити наредне
године, а које је школа донела у складу са општим и посебним основама школског
програма;
- да ће се организација образовно-васпитног рада у свим одељењима I и II разреда (4+4)
остваривати заснована на принципима целодневног рада школе. Родитељи ових
ученика су прихватили овакав начин боравка њихове деце у школи;
- да је праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години уочено да нека
питања из живота и рада школе у наредном периоду треба успешније остваривати,
као што су: организованије чување и рационалније коришћење материјалне основе
рада; осмишљеније предузимање мера да се расположива литература користи
благовремено и ставалачки; редовније посећивање угледних часова; да се редовније и
отвореније разматрају искуства; много студиозније прилажење пословима у вези са
непосредним радом одељенских старешина са ученицима; боља сарадња са
родитељима појединих ученика који имају проблема у школи; боља организација
слободног времена, благовременије реаговање на све проблеме; рад стручних актива
довести на виши ниво и сл.;
4

Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, бр.55/2013.
Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РСрбије бр 62/03, 64/03, 58/04,
62/04,72/09,55/13,88/2017, 10/2019,6/2020,.
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- да ће ове школске године бити 15 одељења млађих разреда од којих ће 8 радити на
принципима целодневног организовања наставе док је број одељења у старијим
разредима 15;
- да ће се страни језик (енглески) изучавати oд I до VIII разреда као обавезни наставни
предмет;
- да ће се настава француског језика изучавати oд V до VIII разреду са по 2 часа
недељно као обавезни изборни наставни предмет;
- да ће се од I до VIII разреда од ове школске године остваривати изборна верска
настава и настава предмета грађанско васпитање;
- да ће се од V до VIII разреду остваривати слободне наставне активности и изборни
програми које ће школа понудити ученицима , а који ће се определити за један на
почетку школске године,
- да ће просторни услови бити задовољавајући, а припремљеност школе релативно
добра, с обзиром на чињеницу да су остварена потребна материјална средства за
значајније уређење школског простора;
- кабинети информатике опремљени рачунарима користити ће се и као учионички
простор ( једно одељење шестог и седмог разреда),
- да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма бити
на завидном нивоу;
- да избор нових наставника гарантује бољи рад на остваривању задатака на
реализацији наставних садржаја;
- да је нужно побољшати резултате на такмичењима у школи и ван ње и да обухват
ученика из појединих дисциплина треба повећати с обзиром и на чињеницу да додела
Дипломе "Вук Караџић"5 зависи од пласмана ученика на овим такмичењима;
- да је потребна организована и стална помоћ ученицима VIII разреда ради постизања
добрих резултата на завршном испитиу и то пре свега предметних наставника српског
језика и математике, стручних сарадника и директора школе;
- да постоје могућности укључивања родитеља у остваривање одређених програмских
садржаја и других захтева, а што се показало и у протреклој школској години;
-

да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе особе које имају
воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини.

5

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи, Службени гласник РС бр.
37/93/42/93
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МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Основни подаци о школи
Пун назив школе

Основна школа „Лазар Саватић“

Адреса

Кеј ослобођења 27, 11080, Земун, Београд

Телефон

011/31-60-989, 21-97-077, 21-97-061

Сајт

www.lazarsavatic.edu.rs

Е-mail

lazarsavatic@gmail.com

Лого школе

Унутрашња површина школе

5.719

Површина околног земљишта

870 m2

Број ученика

840
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Историјат школе
Основна школа „Лазар Саватић“ почела је са радом 1962. године у Земуну. Пројектовао
ју је познати архитекта Алексеј Бркић, а подигнута је на парцели 121, те регистрована код
Окружног привредног суда 3. јануара 1966. године, под бројем 62/66 у Београду.
Предан рад запослених, као и труд и залагање њених ученика, учинили су да школа у
претходних педесет седам година свога рада постане позната и препознатљива по својим
резултатима у раду са ученицима, угледним наставним и ваннаставним активностима,
спортским и културно-уметничким достигнућима. У складу са наведеним ОШ „Лазар
Саватић“ кроз своје вишедеценијско трајање постала је носилац више признања и награда
(Октобарска награда Града Београда „Доситеј Обрадовић“; Светосавска награда
Министарства просвете; Орден Светог Саве другог степена; признање за најуспешнију школу
на основу резултата на квалификационом испиту, од стране Министарства просвете; Вукову
награду, као и Сретењско одликовање председника Републике Србије).
У току претходних деценија школа је угостила велики број угледних гостију који су се у
њој обрели кроз различите улоге. Тако школска историја бележи посете значајних
књижевника (Десанке Максимовић, Мирослава Антића, Љубивоја Ршумовића, Јасминке
Петровић и др.), духовника (Владете Јеротића), спортиста (фудбалске репрезентације
Србије), државних представника, као што су председник државе, министри просвете и многи
други.
У досадашњем периоду у школи је радио велики број наставника, као и ненаставног
особља. Колектив је увек чинио низ посвећених појединаца, окренутих ученицима и
побољшању рада школе. Треба посебно истаћи да је у ОШ „Лазар Саватић“ дужи низ година
наставник ликовне културе био значајни српски сликар из друге половине 20. века Владислав
Шиља Тодоровић. Уз рад са таквим наставницима, као и осталим запосленима, школа данас
препознаје велики број успешних бивших ученика који су своје место пронашли у многим
областима спорта, науке, уметности и др.
Тренутно је Основна школа „Лазар Саватић“ модерни образовни центар за ученике
двадесет првог века који су усмерени ка свим вредностима и тековинама грађанског друштва,
модерним технологијама и информатичкој писмености, као и значајним културним и
спортским активностима.

Специфичности школе

ОШ „Лазар Саватић“ наставу изводи у једној (преподневној) смени. Часови почињу у
8.00 часова. Ученици првог и другог разреда обухваћени су програмом целодневне наставе.

ОШ „Лазар Саватић“Земун
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С обзиром на то да се налази у културно-историјском језгру Земуна, на самој обали
реке Дунав, уз битне државне и културне институције, верске објекте различитих конфесија,
пространи земунски Велики трг и пешачку зону Господске улице и земунског Кеја
ослобођења, Основна школа „Лазар Саватић“ годинама овакве повољности умешно користи
како би образовање и васпитање својих ученика, као и рад наставника, унапредила и
развијала у духу културе и уметности, науке и спорта и тако се приближила врхунским
друштвеним вредностима, као што су толеранција и међусобно уважавање, без обзира на
различитости било које врсте.
Школа тежи да своје просторе за различите намене опреми што савременијом опремом
како би унапредила своју наставну праксу и постигнућа ученика.
У простору школске зграде који је некада служио као подрумска, помоћна просторија
(ложионица) изграђен је својеврсни мултимедијални центар са просторијама вишеструке
намене. У њему се налази тзв. велики амфитеатар са осамдесет места за седење и тзв. мали
амфитеатар са четрдесет места. Поред тога, простор употпуњују клуб и дискотека коју
ученици школе користе за своје новогодишње, рођенданске и друге прославе.
Мултимедијални центар је место где се одржавају семинари, предавања, рецитаторска
такмичења, наставничка већа и др. активности које подразумевају већи број учесника.
Кров школске зграде у последњој деценији преуређен је у отворену терасу на којој се у
току повољних временских прилика одржавају часови, матурске вечери и сл. У плану је
реконструкција ове површине у својеврсну еко-учионицу и опсерваторију.
Школска библиотека садржи значајан библиотечки фонд који користе ученици и
наставници. Овај фонд обогаћен је и издањима саме ОШ „Лазар Саватић“.
У школи ради стоматолошка амбуланта која припада Дому здравља у Земуну.
Простор фискултурне сале користе ученици и наставници наше школе за редовну
наставу, као и за ваннаставне спортске активности.
Свечана сала школе користи се за припрему и извођење представа и свечаности за
ученике, родитеље и наставнике школе. Поседује позоришну сцену/бину, а њене зидове красе
репродукције слика Шиље Тодоровића.
Школа има сопствену кухињу и трпезарију за своје ученике.
У школи ради образован наставни кадар, као и стручни сарадници. Наставници и
стручни сарадници афирмативно приступају својим радним задужењима, стручно се
усавршавају, даље образују, учествују у раду Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања и Завода за унапређивање квалитета образовања и васпитања. Наставница
математике Дејана Војиновић, као и директор школе мр Горан Петровић добитници су
Светосавске награде.

ОШ „Лазар Саватић“Земун
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Више школских секција у оквирима свог рада (ваннаставних активности) бележи добре
резултате, вредне продукте и лепа ученичка искуства. У школи постоје два хора (хор млађих
и хор старијих разреда), ученици са наставницима припремају приредбе, учествују у
базарима, на музичким, ликовним и литерарним конкурсима; посећују музеје, позоришта,
биоскопе, концерте.
Сваке школске године изводе се једнодневни излети и рекреативна настава (за ученике
млађих разреда), као и дводневне/тродневне екскурзије и једнодневни излети (за ученике
старијих разреда).
Последњих година ученици постижу добре резултате на такмичењима и завршним
испитима, а добар успех оствараују и на крају школске године.
Школа је претходних година била део ширег пројекта Развионица, те је унапредила свој
рад кроз стручне обуке и усавршавање рада запослених, као и кроз добијање већег броја
наставних средстава за кабинете и ИКТ опреме.
Кроз читаво своје трајање школа је имала коректну сарадњу са представницима локалне
заједнице (Општине Земун).
Активно учешће у хуманитарним акцијама, као и сарадња са Црвеним крстом једна је од
похвалних константи у раду школе.
Школа бележи дугогодишњу сарадњу са Пријатељима деце Земуна, градском
библиотеком „Свети Сава“, Завичајним музејом, позориштем Мадленианум и другим
установама културе.
Честа су предавања инспектора МУП-а којима се врши едукација ученика о безбедности
у саобраћају и превенција различитих облика насиља, злоупотребе психоактивних супстанци
и др.
Сваке године КУД школе припрема свечану светосавску академију у којој учествује
више наставника, као и велики број ученика. У духу својеврсног пројекта припрема се богат
музичко-драмско-литерарни програм за ученике, родитеље и (друге) пријатеље и госте
школе.
Школа је присутна у различитим гласилима и медијима поводом различитих догађаја, а
поседује и свој сајт, као и једну званичну фејсбук и инстаграм страницу.

ОШ „Лазар Саватић“Земун
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Преглед постојећих ресурса школе Материјално-технички ресурси
Ресурс

Бројно стање

Учионица

26

Кабинет за физику/хемију

1

Кабинет за информатику
Кабинет за биологију

1

Кабинет за музичку културу

1

Радионица за техничко образовање

2

Фискултурна сала

1

Свечана сала

1

Библиотека са читаоницом

1

Дидактички кабинет

1

Радни кабинети за припремање наставника за рад

9

Просторије за стручне сараднике, директора, секретара школе и
административно-финансијску службу

5

Кухиња

1

Трпезарија

1

Стоматолошка амбуланта

1

Мултимедијални центар

1

Људски ресурси школе
Орган управљања школе је Школски одбор који чине следећи чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Матија Карахасан, председник ШО (представник локалне заједнице),
Милош Ђоковић, потпредседник (професор физичког и здравственог васпитања)
Драгана Пешић (професор разредне наставе),
Жељко Тешић (професор српског језика и књижевности)
Оливера Мајдич (представник родитеља)
Олгица Милошевић (представник родитеља)
Тијана Jан Синђелић (представник родитеља)
ОШ „Лазар Саватић“Земун
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8. Ана Перић (представник локалне заједнице)
9. Андријана Стевић (представник локалне заједнице)

Директор школе је мр Горан Петровић, професор физичког и здравственог васпитања.
Табеларни приказ запослених у ОШ „Лазар Саватић“:
Извршилац посла

Број извршилаца

Наставник разредне нставе

23

Наставник предметне наставе

32

Стручни сарадници

3

Директор школе

1

Административно-финансијско особље

3

Техничко особље за одржавање хигијене

13

Домар

1

Укупно

75

Подаци о образовно-васпитном процесу
Бројно стање ученика на почетку школске 2021/22. године
Разред

Број одељења у разреду

Укупан број ученика

Први

4

115

Други

4

119

Трећи

4

115

Четврти

3

86

Пети

4

113

Шести

4

114

Седми

4

98

Осми

3

80

Укупно

30

840

ОШ „Лазар Саватић“Земун
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Информатичко-технолошка и мултимедијална опрема

Школа је у солидној мери опремљена рачунарском опремом.Постоји потреба за
набавком већег броја интерактивних табли. Тренутно су овом опремом опремљени
мултимедијални центар, библиотека, наставничке просторије, просторије у управи школе и
један број учионица. Школа је покривена интернет мрежом.

Фактори који утичу на развој школе - Функционисање школе у оквирима локалне
заједнице

ОШ „Лазар Саватић“ има добру сарадњу са Општином Земун и представницима
различитих њених сектора. Школа се укључује, по позиву или самоиницијативно, у све
активности у оквиру локалне заједнице где би се очекивало учешће једне основне школе.
У протеклом периоду ученици школе посећивали су Општину Земун из више разлога.
Између осталог могу се поменути доделе награда ученицима награђеним за успехе на
одређеним такмичењима и ученицима носиоцима дипломе Вук Караџић.
По позиву сектора за културу ученици су учествовали у одређеним радионицама које је
организовала или била посредник у организацији Општина (нпр. радионица стрипа у
Библиотеци „Свети Сава“, посета конзерваторског одељења Народне библиотеке Србије и
др.).
Школа узима учешће и уступа своје просторије у току празника Богојављења када се у
организацији Општине приређује пливање за богојављенски крст.

Функционисање у оквирима шире друштвене заједнице Републике Србије

Унутар шире друштвене заједнице која превазилази локалне оквире школа „Лазар
Саватић“ активни је учесник. Постоји вишеструка, повремена или стална сарадња са
различитим институцијама и установама.
Школа има добру сарадњу са представницима Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, као и са представницима школске управе и Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања и Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Школа, као институција или поједини њени представници (стручни сарадници,
наставници), има сарадњу са установама културе и науке. У том смислу долази до
ОШ „Лазар Саватић“Земун
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неформалне сарадње и до тога да ученици ОШ „Лазар Саватић“ посећују Београдски сајам,
многа позоришта, биоскопе, музеје, галерије, филхармоније, верске објекте и др.
Видови функционисања јесу и пројекти на нивоу државе у којима је школа учествовала.
У школи је током прошле године са радом почела и Ученичка задруга ОШ,,Лазар
Саватић“. Такође, школа ће у току ове школске године остваривати активности у оквиру
Обогаћеног једносменског рада пројекта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.
У току излета, екскурзија и наставе у природи, осим упознавања са културноисторијским знаменитостима посећених места, тежи се успостављању и чвршћих веза са
одређеним установама и институцијама у оквиру државе. Организација излета, екскурзија и
наставе у природи у школској 2021/22. години зависиће од тренутне епидемиолошке
ситуације у земљи,

Функционисање у међународним оквирима

Школа јеразвијала сарадњу са институцијама у међународним оквирима. У том смислу
може се навести неколико примера. Школски хор је година учествовао на међународним
музичким фестивалима, те се сарадња остварила са организаторима фестивала.
Претходних година развијала се сарадња са представницима страних амбасада (нпр.
амбасаде Индонезије и амбасаде Словачке). У оквиру сарадње у међународним оквирима
виде се могућности да школа учествује у више домаћих и међународних пројеката.

ОШ „Лазар Саватић“Земун
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Редни
број

Табеларни преглед број радника школске 2021/2022. године

1.
3.
4.

5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
14.
15.

Виша Факултет Специјализаци МагистериДокторат Број
Основна Други
Врста посла и степен
Трећи Четврти Пети школа ја - VII1
јум
и први степе
- VII
- VIII радника
стручности
степен степен степен
VI
степен
- VII2
степен
н
степен
степен укупно
степен
стручности
степен
1
Директор школе
1
Наставник
1
22
23
раз.наставе
Наст.
предм. наставе
2
26
28
4.1. српски јез.
4
4
4.2. француски јез.
2
2
4.3.ликовна кул.1
1
изб.пред.
4.4.
музичка кул.
1
1
2
4.5. историја
2
2
4.6. географија
2
2
4.7. физика
1
1
4.8. математика 1
2
3
инф.биологија
4.9.
3
3
4.10.хемија
1
1
4.11. ТИТ
3
3
4.11. информатика
3
1
4.12. физичко вас.
3
3
4.13. енглески јез.
4
4
4.14. верска настава
2
2
4.15. грађанско вас.
2
2
педагог
1
1
психолог
1
1
Библиотекар
1
1
Секретар школе
1
1
Рачуновођа
1
1
Адм.-фин. радник
1
1
Домар школе
1
1
Сервирка
1
1
2
Помоћни радник
7
6
13
Укупно радника
8
1
2
6
1
8
54
0
0
0
80
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Редни
број

Табеларни преглед процентуалног броја радника школске 2021/2022. године

1.
3.
4.

5
6
7
9
10
11
12
14
15

Основна
Пети Виша Факултет Специјализаци Магистер Докторат
Врста посла и степен
Други Трећи Четврти
ја
ијум
и први
степе школа - - VII
- VIII
стручности
степен степен степен
VI
- VII2
степен
н
степен - VII1 степен
степен
степен
стручности
степен
1,00
Директор школе
Наставник
1,05
21,70
раз.наставе
Наст.
предм. наставе
2,61
25,91
4.1. српски јез.
3,50
4.2. француски јез.
1,70
4.3.ликовна кул.0,95
изб.пред.
4.4.
музичка кул.
0,50
1,00
4.5. историја
1,30
4.6. географија
1,30
4.7. физика
1,10
4.8. математика
3,30
4.9. биологија
1,50
4.10.хемија
0,70
4.11. ТИО
3,00
4.11. информатика
3.00
4.12. физичко вас.
2,25
4.13. енглески јез.
3,50
4.14. верска настава
1,30
4.15. грађанско вас.
0,65
педагог
1,00
психолог
1,00
Библиотекар
1,00
Секретар школе
1,00
Рачуновођа
1,00
Адм.-фин. радник
1,00
Домар школе
1,00
Сервирка
1,00
Помоћни радник
7,00
6,00
Укупно радника
8.00
1
6.00
4,66
53.61
0
0
0
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Број
радника
укупно

НАПОМЕНА
(приправници)

1,00
22,75
28,52
3,55
1,70
0,95
1,50
1,30
1,30
1,10
3,30
1,50
0,70
3,00
1,50
2,25
3,50
1,30
0,65
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
13,00
73,92
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II
ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19 и 6/20),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси
ПРАВИЛНИК
о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022.
годину
Члан 1.
Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада
основне школе за школску 2021/2022. годину.
Члан 2.
Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним
планом и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада.
Члан 3.
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у
току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у
четвртак, 30. децембра 2021. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године.
Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог
разреда, односно у уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда.
Члан 4.
Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за
ученике од првог до седмог разреда, остварују се у 36 петодневних наставних седмица,
односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне
наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није
могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју
наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју
до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да
годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када
због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у
седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.
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Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у
случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није
могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.
Члан 5.
План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу
остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним
наставним седмицама, у складу са законом.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није
могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју
наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју
до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
Члан 6.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у четвртак, 11. новембра 2021. године, а завршава се у
петак, 12. новембра 2021. године
Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак,
21. јануара 2022. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак,
3. маја 2022. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна
2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда
летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31.
августа 2022. године.
Члан 7.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним
и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и
92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,
Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других
жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску
битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2021.
године, Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида
и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2022. године, Дан победе
9. маја 2022. године и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2022. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на
српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев
кад падају у недељу.
У школама се обележавају: 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника,
21. фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2022.
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године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог
српског министра просвете.
Члан 8.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не
раде у дане следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници исламске заједнице ‒ 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског
бајрама и 9. јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама;
3) припадници јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом
Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по
грегоријанском календару – 25. децембра 2021. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском
календару – 7. јануара 2022. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по
грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим
даном Васкрса (католици – од 15. до 18. априла 2022. године; православни од 22. до 25.
априла 2022. године).
Члан 9.
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће
надокнадити наставне дане у којима су остварене екскурзије.
Aко је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на
начин који утврди годишњим планом рада.
Члан 10.
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог
полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује
годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају
другог полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2022. године.
Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог
полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим
планом рада школе, у складу са овим правилником.
Члан 11.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022.
године и у суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22. јуна 2022.
године, у четвртак, 23. јуна 2022. године и у петак, 24. јуна 2022. године.
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Члан 12.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022.
години спровести следећа међународна испитивања:
1) ICCS 2022 (главно тестирање) – у периоду од 21. марта 2022. године до 21.
априла 2022. године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог
разреда у селектованим школама);
2) TIMMS (пробно тестирање) ‒ у периоду од 1. марта 2022. године до 15. априла
2022. године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у
селектованим школама);
3) ICILS (пробно тестирање) ‒ у периоду од фебруара до априла 2022. године (у
истраживању учествују ученици изабраних одељења осмог разреда у селектованим
школама).
Члан 13.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску
2021/2022. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.
Број 110-00-91/2021-04
У Београду, 31. маја 2021. године
Министар,
Бранко Ружић, с.р.
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Списак уџбеника и приручника
На основу члана 163. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени
гласник РС, број 88/2017.) и члана 73.тачка 8.Статута Основне школе
„Лазар Саватић„ у Земуну Наставничко веће школе је на својој седници, одржаној
11.03.2021. године, а на предлог наставника и сручних већа, донело Одлуку и утврдило
следећи:
СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У НАСТАВИ У ШК. 2021/22.
ПРВИ РАЗРЕД

Зоран Б. Гаврић,
Мирјана Ковачевић
Бранисалв Поповић.
Ненад Вуловић, Петар
Анокић, Мирјана Кандић

„Маша и Раша - различак”
Читанка за 1. разред основне школе
„Маша и Раша” – игра словима,
Буквар за 1. разред осоновне школе
Маша и Раша, Математика, уџбеник за први
разред основне школе (први, други, трећи и
четврти део)

4

Габријела Грујић, Маја
Соколовић Игњачевић

Маша и Раша, музичка култура,
уџбеник за први разред основне школе

Клет

5

Зоран Б. Гаврић, Драгица
Миловановић

МАША И РАША – СВЕТ ОКО НАС,
уџбеник за први разред основне школе

Клет

6

Др Сања Филиповић

Маша и Раша, Свет у мојим рукама
ликовна култура за први разред основне школе

Клет

7

Стела Мејдмент, Лорена
Робертс

HAPPY HOUSE, енглески језик за први разред
основне школе; уџбеник са електронским
додатком

The English Book

8

Наташа Анђелковић,
Биљана Калафатић,
Марина Ињац

Дигитални свет, уџбеник за 1. разред

Нови Логос

Радмила Жежељ Ралић

1
2

3

Клет
Клет
Клет

ДРУГИ РАЗРЕД

1
2
3
4
5
6

Радмила Жежељ Ралић
Радмила Жежељ Ралић
Радмила Жежељ Ралић
Бранислав Поповић,
Ненад Вуловић, Петар
Анокић, Мирјана Кандић
Зоран Б. Гаврић, Драгица
Миловановић
Габријела Грујић, Маја
Соколовић Игњачевић

Читанка "Зов речи"
Граматика ''О језику''
Латиница - "Абецедар" радни уџбеник

Клетт
Клетт
Клетт

Математика 2, уџбеник из 4 дела

Клетт

Свет око нас - уџбеник из 2 дела

Клетт

Музичка култура - уџбеник

Клетт
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7

S.Maidment,L.Roberts

Happy house 2, енглески језик за други разред
основне школе; уџбеник са електронским
додатком

The English Book

8.

Наташа Анђелковић,
Биљана Калафатић,
Марина Ињац

Дигитални свет, уџбеник за 2. разред

Нови Логос

ОШ „Лазар Саватић“

29

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

1

Радмила Жежељ Ралић

Читанка "Искрице речи"

Клетт

2

Радмила Жежељ Ралић

Граматика , Наш језик и
култура изражавања,

Клетт

3

Бранка Јовановић, Јелена Русић,
Наташа Николић Гајић

Математика, уџбеник 1.и
2.део

Бигз

4
5
6
7
8

Бранка Јовановић, Јелена Русић,
Наташа Николић Гајић
Зоран Б. Гаврић, Данијела Т.
Павловић
Габријела Грујић, Маја Соколовић
Игњачевић

Математика, радна свеска

Бигз

Природа и друштво - уџбеник

Клетт

Уџбеник "Музичка култура
3"

Клетт

S.Maidment,L.Roberts
S.Maidment,L.Roberts

Happy street 1, уџбеник
Happy street 1, радна свеска

The English Book
The English Book

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

1.

Радмила Жежељ

2.

Радмила Жежељ

3.

4.

Бранка Јовановић, Јелена
Русић, Наташа Николић
Гајић
Бранка Јовановић, Јелена
Русић, Наташа Николић
Гајић

5.

Винко Ковачевић и др.

6.

Винко Ковачевић и др.

7.

Винко Ковачевић и др.

8.

Силвија Перић и др.

9.

Гордана Илић

10.
11.

Речи чаробнице
читанка за 4. разред основне школе
О језику 4
граматика за 4. разред основне школе

Клет
Клет

Математика, уџбеник 1.и 2.део

Бигз

Математика, радна свеска

Бигз

Маша и Раша, Природа и друштво
уџбеник за 4. разред основне школе
Маша и Раша, Природа и друштво
наставни листови за 4. разред основне школе
Маша и Раша, Природа и друштво
радна свеска за 4. разред основне школе
Друмом ходи водом броди, Народна традиција,
уџбеник за 4. разред основне школе
Музичка култура, Чаробни свет музике
уџбеник за 4. разред основне школе

Клет
Клет
Клет
Завод за
уџбенике
Клет

S.Maidment,L.Roberts

Happy Street 2, Class Book

The English Book

S.Maidment,L.Roberts

Happy Street 2, Activity Book

The English Book
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ПЕТИ РАЗРЕД

1 Зорица Несторовић
2.
Весна Ломпар
З.Несторовић,
3.
В.Ломпар, З.Мркаљ
др Синиша Јешић
4. Александра Росић
Јасна Благојевић
др Синиша Јешић
5. Александра Росић
Јасна Благојевић
6.

Марко Јоксимовић

др Т. Миљановић, С.
Нинковић, мр
7.
В.Миливојевић, др Т.
Прибићевић
8.

Александар
Тодосијевић

Мирјана Савов
Стојановић Јасмина
Чолић
Миливој Мишко
10.
Павловић
9.

Мирослав Парошкај
Слободан Попов
Катарина Вељковић
Милош Бајчетић
12.
Дарко Крсмановић
Катарина Алексић
13. M. Malkoglanni H.Q.
Mitchell
H.Q. Mitchell
14.
M. Malkoglanni
11.

15.

Aurélie Combriat
Katia Coppola

16.

Aurélie Combriat
Katia Coppola

Читанка „Расковник” за 5. разред основне школе
Граматика за пети разред основне школе

Клет
Клет

Радна свеска за 5. разред основне школе

Клет

Математика за 5. разред основне школе

Герундијум

Збирка задатака из математике за 5. разред
основне школе

Герундијум

Географија 5
уџбеник за 5. разред основне школе

Нови Логос

Биологија 5
за 5. разред основне школе

Герундијум

Историја – уџбеник са одабраним историјским
изворима за 5. разред основне школе

Едука

Музичко 5
музичка култура за 5. разред основне школе

Наша кућа знања

Ликовна култура 5
уџбеник за 5. разред основне школе

БИГЗ - школство

Техника и технологија за пети разред основне
школе уџбеник

ЈП – Завод за
уџбенике

Информатика и рачунарство са дигиталним
материјалима на CD-у
за 5. разред основне школе

Едука

To The top plus 1, workbook

Дата статус

To The top plus 1, classbook

Дата Статус

CLUB ADOS 1
Француски језик за пети разред основне школе
уџбенички комплет (уџбеник два аудио ЦД-а који
прате уџбeник)
CLUB ADOS 1
Француски језик за пети разред основне школе
уџбенички комплет ( радна свеска )

ОШ „Лазар Саватић“
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ШЕСТИ РАЗРЕД

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

З.Мркаљ, З.Несторовић
В.Ломпар
З.Мркаљ, З.Несторовић,
В.Ломпар
Синиша Јешић, Јасна
Благојевић, Александра
Росић
С. Вујадиновић, Р. Голић, Д.
Шабић
др Александар Узелац,
Немања Цвитковац,
Миломир Максимовић
Љубиша Нешић, Марина
Најдановић Лукић, Татјана
Мишић
Т.Прибићевић, Т.Лазаревић
Слободан Попов,
Мирослав Парошкај,
Владимир Попов

12

С.Мандић

13
14
15
16
17
18

В.Илић
Миливоје Мишко Павловић
H.Q. Mitchell, Marileni
Malkogianni
Sylvie Schmitt.
Stéphanie Callet.

Читанка "Извор"
Граматика

Клетт
Клетт

Радна свеска

Клетт

Математика Уџбеник

Герундијум

Збирка задатака из математике

Герундијум

Географија Уџбеник

Нови логос

Историја Уџбеник

DATA STATUS

Физика Уџбеник

Вулкан

Збирка задатака из физике

издаваштво

Уџбеник

Герундијум

Техника и технологија
Уџбеник

Завод за уџбенике

Информатика и
рачунарство Радни уџбеник
Музичка култура -уџбеник
Ликовна култура -уџбеник
To the Top Plus 2- уџбеник
To the Top Plus 2- радна свеска
Nouveau Pixel 2 - уџбеник
Nouveau Pixel 2 - радна свеска
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Креативни центар
Бигз
DATA STATUS
DATA STATUS
DATA STATUS
DATA STATUS
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СЕДМИ РАЗРЕД

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

З.Мркаљ, З.Несторовић
В.Ломпар
З.Мркаљ, З.Несторовић,
В.Ломпар
Синиша Јешић, Јасна
Благојевић, А. Росић
Љубиша Нешић, Марина
Најдановић, Татјана Мишић
Р.Поповић, Е.Живковић...
С. Вујадиновић,Д. Шабић
Т.Миљановић,В.Миливојевић,
Т.Лазаревић, Т.Пребићевић

11 Н.Миховић, М.Козић, Н.

Читанка "Плетисанка"
Граматика

Клетт
Клетт

Радна свеска

Клетт

Математика Уџбеник
Збирка задатака из математике
Физика Уџбеник
Збирка задатака из физике
Историја Уџбеник
Географија Уџбеник

Герундијум
Герундијум
Вулкан
издаваштво
Клетт
Нови логос

Биологија Уџбеник

Герундијум

Хемија Уџбеник

Клетт

12

Томашевић,Д. Крвавац, М.
Младеновић

Лабораторијске вежбе

Клетт

13

Иван Тасић,
Миодраг Ковачевић

ТИТ Уџбеник

Завод за
уџбенике

14 С.Мандић
15 Б. Марковић
16 Миливоје Мишко Павловић
H.Q. Mitchell,
17
Marileni Malkogianni
H.Q. Mitchell,
18
Marileni Malkogianni

Информатика и
рачунарство Радни уџбеник
Музичка култура - ,,Из музичке кутије“
уџбеник
Ликовна култура -уџбеник
To the Top Plus 3- уџбеник
To the Top Plus 3- радна свеска

19 Sylvie Schmitt.

Nouveau Pixel 3 - уџбеник

20 Stéphanie Callet.

Nouveau Pixel 3 - радна свеска

ОШ „Лазар Саватић“
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Бигз
DATA
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DATA
STATUS
DATA
STATUS
DATA
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ОСМИ РАЗРЕД

1
2
3
4

5
6
7

Др Зорица Несторовић
мр Златко Грушановић
Др Весна Ломпар
др Зорица Несторовић
мр Златко Грушановић
Др Весна Ломпар
Др Синиша Н. Јешић
Драгица Д. Мишић
мр Наташа А. Бабачев:
Др Синиша Н. Јешић
Драгица Д. Мишић
мр Наташа А. Бабачев:
Зоран Павловић
Јова Боснић
Зоран Павловић
Јова Боснић

Читанка "Речи мудрости"

Клет

Српски језик 8
Радна свеска

Клет

Граматика 8

Клет

Математика за 8.разред
уџбеник

Герундијум

Збирка решених задатака за
8 разред

Герундијум

Мозаик прошлости 8
уџбеник за историју
Мозаик прошлости 8
радна свеска
Географија
уџбеник са картом
Србије

БИГЗ
БИГЗ

8

Др Србољуб Ђ. Стаменковић
мр Драгица Р. Гатарић

9

`Др Србољуб Ђ. Стаменковић
мр Драгица Р. Гатарић
Марија Бркић

Радна свеска за географију
за 8. Разред

Зaвод за
уџбенике

10

Ивана Коцић Мирјанић

Моја Србија - вежбанка за
географију (нема карта )

Завод за
уџбенике

11

Верица Матановић
Милица Станковић

Биологија за 8. разред

Герундијум

12

Славица Нинковић

13

Наташа Каделбург

14

Наташа Каделбург

15
16
17

Даринка Раденковић
Милош Раденковић
Даринка Раденковић
Милош Раденковић
Др Вјекослав Сајферт
др Иван Тасић
мр Марина Петровић

18

Project plus /Projekt 5 (OUP)

19

Project plus /Projekt 5 (OUP)

20

Мари Жозе Лопез и др.

21

Мари Жозе Лопез и др.

22

Борис Марковић

23

Јован Глигоријевић

Радна свеска из биологије
за 8. разред
Физика - уџбеник за 8.
разред
Физика 8 - збирка задатака
са лаб. вежбама

Завод за
уџбенике

Герундијум
КРУГ
КРУГ

Хемија 8- уџбеник

Клет

Хемија-збирка задатака са
лаб. вежбама

Клет

Техничко и информатичко
образовање

Завод за
уџбенике

Student s Book - 8. година
учења
Workbook /Workbook& CDROM - 8. година учења
ET TOI? - 4. година учења уџбеник за 8. разред +ЦД
ET TOI? - 4. година учења радна свеска за 8.разред
Музичка култура - ,,Из
музичке кутије“ уџбеник
Ликовна култура 8 –
уџбеник

The English
Book
The English
Book

ОШ „Лазар Саватић“ Земун

Клет
Клет
Едука
БИГЗ

34

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.



Уџбеници, по разредима и предметима, које је Наставничко веће својом Одлуком
утврдило за коришћење у овој школској години, сходно Закону о основама система
образовања и васпитања, поседују Решење министра просвете којим су одобрени за
коришћење у основној школи.
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Табеларни преглед бројног стања ученика
Бројно стање ученика по одељењима
школска 2021/2022. година
Број ученика
М Ж
14 14 28
16 13 29
14

14

28

Одељењски
старешина
Радмила Станишић
Олга Радаковић
Бранка Јовановић

1/4
18
Укупно 62

12
53

30
115
51

Милкица Ивановић
39
90

Разред
1/1
1/2
1/3

Разред
2/1
2/2
2/3
2/4
Укупно

Разред
3/1
3/2
3/3
3/4
Укупно
Разред

Број ученика
Одељењски
старешина
М Ж
16 14 30 Снежана Миленковић
15 14 29
Наташа Мишић
16 14 30
Оливера Бачанац
16 14 30
Тамара Павловић
ЦЕЛОДНЕВНА
53 66 119
НАСТАВА

Разред
5/1
5/2
5/3

Број ученика
М
Ж
15
14
29
15
13
28
13

17

30

Одељењски старешина
Јадранка Чантрић
Данијела Стојилковић
Биљана Ђелић

5/4
Ивана Ристић
12
14
26
Укупно ЦЕЛОДНЕВНА
НАСТАВА
55
58
113
Разред
6/1
6/2
6/3
6/4
Укупно

Број ученика
М Ж
13 16 29
12 18 30
13 16 29
11 17 28
49 67 116

Одељењски
старешина
Драгана Пешић
Гордана Матић
Надежда Благојевић
Наташа Пилчевић

Број ученика
М Ж

Одељењски
старешина

Разред

Разред
7/1
7/2
7/3
7/4
Укупно

Број ученика
М
Ж
14
16
30
11
17
28
11
17
28
13 15
28
49

65

Одељењски старешина
Ивана Јоковић
Велисав Митровић
Славка Вучићевић
Ана Бабић Сретеновић

114

Број ученика
М
Ж
11
14
25
12
11
23
13
13
26
14
10
24
50
48
98
Број ученика
М
Ж

Одељењски старешина
Виолета Костовић
Небојша Раичковић
Милош Ђоковић
Весна Поповић

Одељењски старешина

4/1

17

13

30

Виолета Булатовић

8/1

11

17

28

Предраг Каблар

4/2
4/3

15
18

13
10

28
28

Биљана Генцел
Наташа Опачић

8/2
8/3

12
11

15
14

27
25

Марија Аћимовић
Дејана Војиновић

Укупно

50

36

86

Укупно

34

46

80

Укупно

841
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А/ РАЗРЕДНА НАСТАВА 2021/22.

Остала годишња задужења ( до 1760 часова) за пуно радно време
Радне суботе
Планирање и програмирање
Замене
Комисије и такмичења
Припремна настава - поправни испити

20
24
20
15
55

Техничка припрема
Стручно усавршавање ван установе
Излети, екскурзије и посете
Завршни испити, дежурства и комисије
Културна и јавна делатност

ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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30
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Б / Предметна настава 2021/22.

2.5.

Распоред часова

Распоред часова за ову школску годину урадиће задужени наставници Николае
Паулица - за млађе разреде и Иван Костић - за старије разреде и то за све видовe васпитнообразовног рада. За педагошко-психолошку осмишљеност и укупну структуру распореда
часова одговорни су педагог и психолог школе.
На почетку школске године одељењске старешине ће упознати ученике и родитеље са
ташкоћама у изради распореда и о неким решењима која се нису могла избећи. Распоредом
часова ће се тражити оптимална решења која ће, пре свега, одговараи ученицима школе.
ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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Сви распореди часова, као и претходних година, биће доступни ченицима, родитељима
ученика и другим чиниоцима који прате живот и рад школе. Замене за одсутне наставнике
одређвиваће, по правилу, директор, односно педагог школе. Распоредом часова ће бити
утврђене по четири обавезне паузе сваком наставнику ради замена одсутних наставника. И
ове године, наставници ће по 10 часова замењивати солидарно, односно без новчане
надокнаде. Такође, распоредом ће се наставницима истог актива омогућити постојање
пауза у исто време како би међусобна сарадња могла да се остварује на најбољи начин.
Распоред часова старијих разреда

ОШ „Лазар Саватић“ Земун

39

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

Распоред часова млађих разреда
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Распоред дежурних наставника у школској 2021-22. години

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Н. Пилчевић

Б. Генцел

С. Вучићевић

Ј. Гверо

А. Бабић
Сретеновић

М. Мишић

М. Романић

И. Јоковић

С. Јовановић

Ј. Марковић

Двориште

И. Ристић
Н. Кузмановић

М.Ђоковић
В. Митровић

Н.
Димитријевић
П. Каблар

Н. Паулица
А. Вујичић

Љ. Радовић
Н. Раичковић

Мала врата

Д. Пешић

Г. Матић

В. Булатовић

С. Миленковић

М. Ивановић

Велика врата

В. Костовић

В. Поповић

М. Аћимовић

Ј. Чантрић

В. Стаменковић

Трпезарија

Д. Стојилковић

А. Стојановић

К. Цвијић

Д. Дугалић

О. Бачанац

В. Јеринкић

А. Николић

М. Драгић

А. Василевска

Д. Војиновић

Б. Ђелић

С. Рајковић

М. Божовић

И. Јовић

Н. Опачић

Р. Станишић

А. Комазец

О. Радаковић

Д. Павићевић
Ђоковић

Б. Јовановић

С. Јовановић
Б. Шкундрић

Т. Павловић
Д. Бјеличић

Главни
дежурни
(7:00-10:30)
Главни
дежурни
(10:30-14:00)

Први спрат
(велике
степенице)
Први спрат
(мале
степенице)
Други спрат

Замене

С. Узелац

Н. Мишић

Н. Благојевић
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План спортских, културних и рекреативних активности
Одредбама Правилника о школском календару школа планира пет термина за
остваривање спорских, културних и рекреативних активности ученика. Ова могућност
ће се за ученике наше школе користити на следећи начин, уколико то дозволи
епидемиолошка ситуација:
- излет у ближу околину од I до VIII
- октобар
1 дан
разреда
- екскурзија за ученике VIII разеда
- мај
3 дана
- екскурзија за ученике VIIразреда
- мај
2 дана
- излет за ученикe од I до VI разреда
- мај
1 дан
- утакмица наставници-ученици
- јун
1 дан

* План спортских, културних и рекреативних активности зависиће од тренутне
епидемиолошке ситуације и препорука Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.
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2.8.

Дневна артикулација радног времена ученика
Дневна артикулација
Прихватање
ученика- доручак
1.час

8:00 – 8:45

2.час

8:50 – 9:35

7:00 - 7:50

Велики одмор - ужина
3.час

9:50 – 10:35
Велики одмор - ужина

4.час

10:55 – 11:40

5.час

11:45 – 12:30

6.час

12:35 – 13:20

7. час

13:25-14:05

7. час у
целодневној
13:45-14:30
настави
8. час у
целодневној
14:35 - 15:20
настави
* Целодневна настава у првом и другом разреду завршава се у 15:20 часова.
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III
ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
На основу члана 14. став 1. тачка 5) подтачка (3) Закона о основама образовања и
васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 52/11),
Национални просветни савет доноси
Правилник о Стандардима компетенција директора установа образовања и
васпитања
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 38/2013 од 26.4.2013.
године, а ступио је на снагу 4.5.2013.
Члан 1.
Овим правилником утврђују се Стандарди компетенција директора установа
образовања и васпитања.
Члан 2.
Стандарди компетенција директора установа образовања
одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

и

васпитања

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".
Број 110-00-85/2013-02

У Београду, 12. марта 2013. године
Председник Националног просветног савета,
проф. др Десанка Радуновић, с.р.
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СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА
УВОД
Компетенције директора дефинисане су као функционално интегрисана знања,
способности, вештине и систем вредности који су основа за успешно обављање
послова и задатака у установама предшколског, основног и средњег образовања и
васпитања.
Стандарди компетенција директора утврђују оне критеријуме којима се
обезбеђује успешно управљање, организовање, руковођење, извршавање и
контролисање рада наведених установа.
Стандарди компетенција детаљно описују кључне активности за које директор
мора бити оспособљен како би успешно руководио установом и обезбедио
остваривање њених циљева.
Сврха Стандарда је осигурање и унапређивање квалитета рада, чиме се
доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања дефинисаних
Законом.
Индикатори су квалитативни и квантитативни показатељи реализованих
активности у оквиру дефинисаних задатака.
Оцењивање компетентности директора обавља се утврђивањем да ли су
његове способности и понашања наведена у индикатору компетенције у довољној
мери присутна у његовом раду да би се могло поуздано закључити да он
располаже одређеном компетенцијом.
Стандарди се односе на:
- руковођење процесом васпитања и учења детета у предшколској установи,
односно руковођење васпитно-образовним процесом у школи;
- планирање, организовање и контролу рада установе;
- праћење и унапређивање рада запослених;
- развој
сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања,
репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
- финансијско и административно управљање радом установе;
- обезбеђивање законитости рада установе.
Стандарди су дати у оквиру шест наведених области рада директора и за сваки
постоји кратак опис и листа индикатора који прецизније дефинишу компетенцију
и имају већи степен конкретности. Испуњеност стандарда се процењује на основу
тога да ли су задовољени индикатори.
Стандарди и индикатори се односе на директоре свих установа, с тим да је
само у оквиру прве области направљена разлика између стандарда који се односе
на директоре предшколских установа и директоре школа, што одговара разликама
које постоје у природи делатности ових установа.
Стандарди се примењују у процедури лиценцирања директора и представљају
основу за доношење програма обуке, програма испита за директоре и за
самоевалуацију.
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Стандарди су усклађени са Законом о основама система образовања и
васпитања (члан 5. и члан 59.) и другим документима значајним за област
унапређивања квалитета образовања и васпитања.
I Област:
РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСОМ ВАСПИТАЊА И УЧЕЊА
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, ОДНОСНО РУКОВОЂЕЊЕ
ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ

ДЕТЕТА У
ВАСПИТНО-

1.1. РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСОМ ВАСПИТАЊА И УЧЕЊА ДЕТЕТА6
Стандарди:
1.1.1.
Развој културе васпитно-образовног рада
1.1.2.
Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој детета
1.1.3.
Развој и осигурање квалитета васпитно-образовног процеса
предшколској установи
1.1.4.
Обезбеђивање инклузивног приступа у васпитно-образовном процесу
1.1.5.
Обезбеђивање и праћење добробити и развоја детета

у

1.1.1.

Развој културе васпитно-образовног рада

Опис
стандарда

Директор развија и промовише вредности васпитања и
образовања и предшколску установу као заједницу целоживотног
учења.
-

Индикатори:

-

Ствара услове за унапређивање васпитно-образовног процеса
у складу са потребама и могућностима детета;
Прати савремена кретања у развоју васпитања и образовања и
стално се стручно усавршава;
Мотивише и инспирише запослене на критичко прихватање
нових идеја и проширивање искустава;
Подстиче креативну атмосферу васпитно-образовног процеса
кроз активности у којима се води рачуна о добробити детета;
Подстиче сарадњу и размену искустава и ширење добре
праксе у предшколској установи и заједници.

1.1.2.

Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој детета

Опис
стандарда

Директор ствара безбедно и здраво радно окружење у коме дете
може да се квалитетно развија и учи

Индикатори:

Осигурава примењивање превентивних активности које се
односе на безбедност и поштовање права детета;
- Обезбеђује услове да предшколска установа буде безбедно
окружење за свакога и да је свако дете заштићено од насиља,
злостављања и дискриминације;
- Обезбеђује да се у раду поштују међународне конвенције и
уговори о људским правима и правима детета;
- Обезбеђује да вртић буде здрава средина са високим
хигијенским стандардима.

1.1.3.

Развој и обезбеђивање квалитета васпитно-образовног процеса у
предшколској установи

-

6

Стандарди 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, и 1.1.5. односе се само на директоре предшколских
установа.
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Опис
стандарда

Директор обезбеђује и унапређује квалитет васпитно-образовног
процеса.
Уме да користи стратешка документа о развоју васпитања и
образовања у Републици Србији;
- Промовише иновације и подстиче васпитаче и стручне
сараднике да користе савремене методе и технике васпитања и
учења и примењују савремене технологије у васпитнообразовном раду;
-

Индикатори:

Обезбеђује услове и подржава васпитаче и стручне сараднике
да раде тако да подстичу децу да развијају вештине учења;
- У сарадњи са стручним сарадницима и васпитачима
обезбеђује
да
васпитно-образовни
процес
подстиче
креативност детета, стицање функционалних знања, развој
здравих животних стилова и њихових социјалних вештина;
- Обезбеђује и развија самоевалуацију свога рада и
систематичну самоевалуацију и евалуацију рада васпитача,
стручних сарадника и васпитно-образовног процеса.
-

1.1.4.

Обезбеђивање инклузивног приступа у васпитно-образовном
процесу

Опис
стандарда

Директор ствара услове и подстиче процес квалитетног
васпитања и образовања за свако дете.

1.1.5.

Познаје законитости дечјег развоја и ствара услове за
уважавање различитости;
- Ствара климу и услове за прихватање и уважавање
специфичности и различитости деце и промовисање
толеранције;
- Разуме потребе деце (талентоване и надарене, деце са
сметњама у развоју, инвалидитетом и оне из осетљивих
друштвених група) и омогућава најбоље услове за развој
сваког детета;
- Осигурава да се код детета препознају потребе на основу
којих ће се израдити индивидуални образовни планови;
- Обезбеђује примену програма васпитања и образовања који ће
бити прилагођени претходним искуствима детета и уважавати
разноликост средине из које оно долази.
Обезбеђивање и праћење добробити и развоја детета

Опис
стандарда

Директор успоставља радно окружење у коме се подстиче и
прати дечји развој и напредовање.

-

Индикатори:

-

Индикатори:

-

-

-

Обезбеђује право на упис и боравак деце у предшколској
установи у сагласности са прописаним критеријумима;
Ствара оптимално подстицајну средину за дечји развој и
напредовање кроз обезбеђење потребних ресурса (људских,
материјалних, финансијских);
Подстиче васпитаче да користе различите поступке
вредновања и самовредновања који су у функцији развоја
детета;
Обезбеђује да се расположиви подаци користе за праћење
постигнућа и напредовања детета;
Обезбеђује формирање базе података и портфолиа за свако
дете;
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Промовише резултате дечијег стваралаштва и креативности,
подстичући дечје самопоштовање;
- Унапређује развој установе и ставља потребе и напредовање
детета у први план.
-

1.2. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ7
Стандарди:
1.2.1.
Развој културе учења
1.2.2.
Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
1.2.3.
Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
1.2.4.
Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
1.2.5.
Праћење и подстицање постигнућа ученика
1.2.1.

Развој културе учења

Опис
стандарда

Директор развија и промовише вредности учења и развија школу
као заједницу целоживотног учења.
-

Индикатори:

-

Ствара услове за унапређивање наставе и учења у складу са
образовним и другим потребама ученика;
Прати савремена кретања у развоју образовања и васпитања и
стално се стручно усавршава;
Мотивише и инспирише запослене и ученике на критичко
прихватање нових идеја и проширивање искустава;
Подстиче атмосферу учења у којој ученици постављају
сопствене циљеве учења и прате свој напредак;
Ствара услове да ученици партиципирају у демократским
процесима и доношењу одлука;
Подстиче сарадњу и размену искустава и ширење добре праксе у
школи и заједници.

1.2.2.

Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика

Опис
стандарда

Директор ствара безбедно радно и здраво окружење у коме ученици
могу квалитетно да уче и да се развијају.

1.2.3.

Осигурава да се примењују превентивне активности које се
односе на безбедност и поштовање права ученика;
- Обезбеђује услове да школа буде безбедно окружење за све и да
су ученици заштићени од насиља, злостављања и
дискриминације;
- Обезбеђује да се у раду поштују међународне конвенције и
уговори о људским правима и правима деце;
- Обезбеђује да школа буде здрава средина са високим
хигијенским
стандардима.
Развој
и обезбеђивање
квалитета наставног и васпитног процеса у
школи

Опис
стандарда

Директор обезбеђује и унапређује квалитет наставног и васпитног
процеса.

-

Индикатори:

7

Стандарди 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, и 1.2.5. односе се само на директоре основних и средњих
школа.
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Уме да користи стратешка документа о развоју образовања и
васпитања у Републици Србији;
- Промовише иновације и подстиче наставнике и стручне
сараднике да користе савремене методе и технике учења и
примењују савремене технологије у образовно-васпитном
процесу;
- Обезбеђује услове и подржава наставнике да раде тако да
подстичу ученике да развијају сопствене вештине учења;
- У сарадњи са стручним сарадницима и наставницима обезбеђује
да настава и ваннаставне активности подстичу креативност
ученика, стицање функционалних знања и развој њихових
социјалних вештина и здравих стилова живота;
- Обезбеђује и развија самоевалуацију свог рада и систематичну
самоевалуацију и евалуацију рада наставника, стручних
сарадника, наставног процеса и исхода учења.
Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном
процесу
Директор ствара услове и подстиче процес квалитетног образовања
и васпитања за све ученике.
-

Индикатори:

1.2.4.
Опис
стандарда

-

-

Индикатори:
-

-

Познаје законитости дечјег и адолесцентског развоја и ствара
услове за уважавање њихове различитости;
Ствара климу и услове за прихватање и уважавање
специфичности и различитости ученика и промовисање
толеранције;
Разуме потребе различитих ученика (талентованих и надарених,
оних са сметњама у развоју, инвалидитетом и ученика из
осетљивих друштвених група) и омогућава најбоље услове за
учење и развој сваког ученика;
Осигурава да код ученика са посебним образовним потребама те
потребе буду препознате и на основу њих израђени
индивидуални образовни планови;
Обезбеђује примену програма учења који ће бити прилагођени
претходним знањима и искуствима ученика и уважавати
разноликост средине из које они долазе.

1.2.5.

Праћење и подстицање постигнућа ученика

Опис
стандарда

Директор прати и подстиче ученике на рад и резултате.
Обезбеђује праћење успешности ученика кроз анализу резултата
на тестовима и увидом у школски успех, у складу са стандардима
постигнућа ученика;
- Подстиче наставнике да користе различите поступке вредновања
и самовредновања који су у функцији даљег учења ученика;
- Обезбеђује да се расположиви подаци о образовно-васпитном
процесу користе за праћење постигнућа и напредовања ученика;
- Прати успешност ученика и промовише њихова постигнућа.
-

Индикатори:
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II Област:
ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
Планирање рада установе
2.1.
Организација установе
2.2.
Контрола рада установе
2.3.
Управљање информационим системом установе
2.4.
Управљање системом обезбеђења квалитета у установи
2.1.

Планирање рада установе

Опис стандарда Директор обезбеђује доношење и спровођење планова рада
установе.
Организује и оперативно спроводи доношење планова
установе: организује процес планирања и додељује задатке
запосленима у том процесу, иницира и надзире израду планова,
обезбеђује поштовање рокова израде планова и непосредно
руководи том израдом;
- Обезбеђује информациону основу планирања: идентификује
изворе информација потребне за планирање и стара се да
информације буду тачне и благовремене;
-

Индикатори:

- Упућује планове установе органу који их доноси.
2.2.

Организација установе

Опис стандарда Директор обезбеђује ефикасну организацију установе
-

-

Индикатори:

-

-

2.3.

Креира организациону структуру установе: систематизацију и
описе радних места, образује стручна тела и тимове и
организационе јединице;
Обезбеђује да су сви запослени упознати са организационом
структуром установе, посебно са описом свог радног места;
Поставља јасне захтеве запосленима у вези са њиховим радним
задацима и компетенцијама и проверава да ли запослени
разумеју те задатке;
Стара се да запослени буду равномерно оптерећени радним
задацима;
Делегира запосленима, руководиоцима стручних органа,
тимова и организационих јединица послове, задатке и обавезе
за њихово извршење;
Координира рад стручних органа, тимова и организационих
јединица и појединаца у установи;
Обезбеђује ефикасну комуникацију између стручних органа,
тимова и организационих јединица и запослених.

Контрола рада установе

Опис стандарда Директор обезбеђује праћење, извештавање, анализу резултата
рада установе и предузимање корективних мера.

ОШ „Лазар Саватић“ Земун

51

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

-

-

Индикатори:
-

-

-

2.4.

Примењује различите методе контроле рада установе, њених
организационих јединица и запослених;
Организује и оперативно спроводи контролу рада установе:
организује процес праћења, извештавања и анализе резултата и
додељује задатке запосленима у том процесу, иницира и
надзире процес израде извештаја и анализа, обезбеђује
поштовање рокова у изради извештаја и анализа;
Обезбеђује информациону основу контроле: идентификује
изворе информација потребне за контролу и стара се да
информације буду тачне и благовремене;
Непосредно прати и заједно са запосленима анализира
остварене резултате установе, анализира рад установе, њених
јединица и запослених;
Предузима корективне мере када остварени резултати
установе, њених јединица и појединачни резултати запослених
одступају од планираних;
Упознаје органе управљања са извештајима и анализама
резултата рада установе и предузетим корективним мерама.

Управљање информационим системом установе

Опис стандарда Директор обезбеђује ефикасно управљање информацијама у
сарадњи са школском управом и локалном самоуправом.
Индикатори:

- Обезбеђује да сви запослени буду правовремено и тачно
информисани о свим важним питањима живота и рада
- установе;
Обезбеђује услове за развој и функционисање информационог

система за управљање (ИСУ): набавку потребне опреме и
програма, организује рад информационог система и његово
коришћење у свакодневном раду установе у складу са
законом;
- Обезбеђује обуку запослених за рад са савременом
информационо- комуникационом технологијом и подстиче их
2.5.
Управљање
системом
квалитета
да је користе
у обезбеђења
раду установе
и каоустанове
подршку процесу
учења/наставе.
Опис стандарда Директор
развија и реализује систем осигурања квалитета рада
установе.
Примењује савремене методе управљања квалитетом;
Обезбеђује изградњу система управљања квалитетом у
установи: израду процедуре управљања квалитетом и
потребне документације, распоређује задатке запосленима у
процесу управљања квалитетом и стара се да их они спроводе;
- Обезбеђује ефикасан процес самовредновања и коришћење
тих резултата за унапређивање квалитета рада установе;
- Заједно са наставницима и стручним сарадницима прати и
анализира успешност ученика на завршним, односно
матурским испитима ради планирања унапређивања рада
школе;
- Обезбеђује сарадњу са тимовима који обављају спољашње
вредновање рада установе и стара се да се резултати тог
вредновања користе за унапређење рада установе.
-

Индикатори:
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III Област:
ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Стандарди:
Планирање, селекција и пријем запослених
3.1. Професионални развој запослених
3.2. Унапређивање међуљудских односа
3.3. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених
3.1.

Планирање, селекција и пријем запослених

Опис
стандарда

Директор обезбеђује потребан број и одговарајућу структуру
запослених у установи

3.2.

Планира људске ресурсе у установи и благовремено предузима
неопходне мере за реализацију плана људских ресурса;
- Стара се да сва радна места у установи буду попуњена
запосленима који својим компетенцијама одговарају захтевима
посла;
- Обезбеђује спровођење поступка пријема запослених у радни
однос;
- Обезбеђује услове за увођење приправника у посао и предузима
мере за њихово успешно прилагођавање радној средини.
Професионални развој запослених

Опис
стандарда

Директор обезбеђује услове и подстиче професионални развој
запослених.

-

Индикатори:

Индикатори:

3.3.
Опис
стандарда

- Подстиче и иницира процес самовредновања рада и
постављања циљева заснованих на високим професионалним
стандардима и подржава континуирани професионални развој;
- Осигурава да сви запослени имају једнаке могућности за учење
на основу личног плана професионалног развоја кроз различите
облике стручног усавршавања;
- Обезбеђује услове да се запослени усавршавају у складу са
годишњим планом стручног усавршавања и могућностима
установе.
Унапређивање међуљудских односа
Директор ствара позитивну и подржавајућу радну атмосферу
- Ствара

Индикатори:

-

-

и подржава радну атмосферу коју карактерише
толеранција, сарадња, посвећеност послу, охрабрење и подршка
за остваривање највиших образовно-васпитних стандарда;
Својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример
запосленима у установи и развија ауторитет заснован на
поверењу и поштовању;
Међу запосленима развија професионалну сарадњу и тимски
рад;
Поставља себи и запосленима остваривање највиших
професионалних стандарда;
Показује поверење у запослене и њихове могућности за
остваривање квалитетног образовно-васпитног рада и
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побољшање учинка;
- Комуницира са запосленима јасно и конструктивно.

3.4.

Вредновање
запослених

резултата

рада,

мотивисање

и

награђивање

Опис
стандарда

Директор систематски прати и вреднује рад запослених,
мотивише их и награђује за постигнуте резултате.
Остварује инструктивни увид и надзор образовно-васпитног
рада у складу са планом рада и потребама установе;
- Користи различите начине за мотивисање запослених;
- Препознаје квалитетан рад запослених и користи различите
облике награђивања, у складу са законом и општим правним
актима.
-

Индикатори:

IV Област:
РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ
УПРАВЉАЊА,
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ
СИНДИКАТОМ
И
ШИРОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
Стандарди:
4.1. Сарадња са родитељима/старатељима
4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у
установи
4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом
4.4. Сарадња са широм заједницом
4.1.

Сарадња са родитељима/старатељима

Опис
стандарда

Директор
развија
конструктивне
односе
са
родитељима/старатељима и пружа подршку раду савета родитеља.

4.2.

- Подстиче партнерство установе и родитеља/старатеља и ради
на њиховом активном укључивању ради учења и развоја
детета;
- Обезбеђује
да
установа
редовно
извештава
родитеље/старатеље о свим аспектима свога рада, резултатима
и напредовању њихове деце;
- Обезбеђује
унапређивање
комуникацијских
вештина
запослених ради њихове сарадње са родитељима/старатељима;
- Ствара услове да савет родитеља ефикасно функционише и
развија конструктивне односе са органом управљања и
стручним органима установе.
Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом
у установи

Опис
стандарда

Директор пружа подршку
репрезентативном синдикату.

-

Индикатори:

-

-

раду

органа

управљања

и

Обезбеђује да орган управљања буде правовремено и добро
информисан о новим захтевима и трендовима васпитнообразовне политике и праксе;
- Обезбеђује податке који омогућују органу управљања оцену
резултата постигнућа ученика и добробити деце;
-

Индикатори:
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Обезбеђује израду годишњег извештаја о реализацији
васпитно- образовног програма, школског програма и
годишњег плана рада установе;
- У складу са својим овлашћењима омогућује органу
управљања да обавља послове предвиђене законом;
- Омогућава репрезентативном синдикату у установи да ради у
складу са Посебним колективним уговором и законом.
-

4.3.

Сарадња са државном управом и локалном самоуправом

Опис
стандарда

Директор остварује конструктивну сарадњу са органима државне
управе и локалне самоуправе.

4.4.

Одржава конструктивне односе са представницима државне
управе и локалне самоуправе ради задовољења материјалних,
финансијских и других потреба установе;
- Успоставља и одржава добре везе са локалном заједницом
како би јој омогућио да се укључи у рад установе и да је
подржава;
- Добро познаје расположиве ресурсе, развија односе са
стратешким партнерима у заједници;
- Омогућује да простор установе буде коришћен као ресурс за
остваривање потреба локалне заједнице у складу са законском
процедуром.
Сарадња са широм заједницом

Опис
стандарда

Директор промовише сарадњу установе на националном,
регионалном и међународном нивоу.

-

Индикатори:

Води установу тако да буде отворена за партнерство са
различитим институцијама образовања и васпитања и другим
институцијама,
на
националном,
регионалном
и
међународном нивоу;
- Подстиче учешће установе у националним, регионалним и
међународним пројектима, стручним посетама и разменама
мишљења и искустава.
-

Индикатори:

V Област:
ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО
УСТАНОВЕ
Стандарди:
5.1. Управљање финансијским ресурсима
5.2. Управљање материјалним ресурсима
5.3. Управљање административним процесима
5.1.
Опис стандарда

УПРАВЉАЊЕ

РАДОМ

Управљање финансијским ресурсима
Директор ефикасно управља финансијским ресурсима
У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђује израду и
надзире примену буџета установе у складу са расположивим и
планираним ресурсима;
- Планира финансијске токове: приходе и расходе, приливе и
одливе финансијских средстава;
-

Индикатори:
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-

Управља финансијским токовима, издаје благовремене и тачне
налоге за плаћања и наплате.

Управљање материјалним ресурсима
Опис стандарда Директор ефикасно управља материјалним ресурсима
5.2.

Планира развој материјалних ресурса у складу са оценом
постојећег стања и могућностима прибављања тих ресурса;
- Предузима мере за благовремено и ефикасно одржавање
материјалних ресурса установе, тако да се образовно-васпитни
процес одвија несметано;
- Распоређује материјалне ресурсе на начин који обезбеђује
оптимално извођење образовно-васпитног процеса;
- Сарађује
са локалном самоуправом ради обезбеђења
материјалних ресурса;
- Надзире процесе планирања и поступке јавних набавки које
спроводи установа и обезбеђује њихову ефикасност и
законитост;
- Прати извођење радова у установи који се екстерно
финансирају;
- Обезбеђује ефикасност извођења радова које установа
самостално финансира.
Управљање административним процесима
-

Индикатори:

5.3.

Опис стандарда Директор ефикасно управља административним пословима и
документацијом
Обезбеђује
покривеност
рада
установе
потребном
документацијом и процедурама;
- Стара се о поштовању и примени процедура рада установе и
вођењу прописане документације;
- Обезбеђује
ажурност
и
тачност
административне
документације и њено систематично архивирање, у складу са
законом;
- Припрема извештаје који обухватају све аспекте живота
установе и презентује их надлежним органима установе и шире
заједнице.
-

Индикатори:

VI Област:
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
6.2. Израда општих аката и документације установе
6.3. Примена општих аката и документације установе
6.1.

Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа

Опис
стандарда

Директор познаје, разуме и прати релевантне прописе
-

Индикатори:

Прати измене релевантних закона и подзаконских аката у
области образовања, радних односа, финансија и управног
поступка;
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Разуме импликације законских захтева на начин управљања и
руковођења установом;
- Уме да користи стратешке документе који се односе на
образовање и правце развоја образовања у Републици Србији.
-

6.2.

Израда општих аката и документације установе

Опис
стандарда

Директор обезбеђује израду општих аката и документације која је
у складу са законом и другим прописима, јасна и доступна свима

Индикатори:

Иницира и у сарадњи са секретаром планира припрему општих
аката и документације;
- Обезбеђује услове да општи акти и документација установе
буду законити, потпуни и јасни онима којима су намењени;
- Обезбеђује услове да општи акти и документација установе
буду доступни онима којима су намењени и другим
заинтересованим лицима, у складу са законом.

6.3.

Примена општих аката и документације установе

Опис
стандарда

Директор обезбеђује поштовање и примену прописа, општих аката
и документације установе

-

Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта установе и води
установљена документација;
- Након извршеног инспекцијског и стручно-педагошког надзора
израђује планове за унапређивање рада и извештаје који
показују како су спроведене тражене мере.
-

Индикатори:

3.2. Директор школе
Програм рада директора школе
Програм рада директора школе сачињен је на основу Закона о основном
образовању, Статута школе и других прописа који се односе на рад директора
школе.
Поред редовних задатака који проистичу из горе наведених прописа,
закључака Школског одбора, Савета родитеља, Наставничког већа, обавезе
директора садржане су и у следећим задацима:
организовање образовно-васпитног рада у школи, програмирање,
усклађивање процеса рада, предлагање пословне политике и начина њеног
спровођења,
безбеђивање увида у реализацију свих облика васпитно-образовног рада, који
проистичу из законских прописа, наставних програма, других стручнопедагошких докумената и Годишњег пплана школе,
обезбеђивање увида у реализацију одлука, закључака и мера стручних и
осталих органа школе,
вршење педагошко-инструктивног рада и надзор над свим видовима
образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника.
У том смислу директор школе:
подстиче, педагошки усмерава планирање, програмирање и непосредно
ОШ „Лазар Саватић“ Земун

57

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

-

-

-

-

припремање наставника и стручних сарадника за све облике васпитнообразовног рада,
посећује часове ради увида у организацију наставног рада, квалитета часова,
ангажованости наставника и врши анализу квалитета - продуктивности
посећених часова.
предлаже мере за њихову реализацију у погледу отклањања евентуалних
васпитно- образовних пропуста,
предлаже мере за унапређивање васпитно-образовног рада,
са стручним сарадницима иницира увођење педагошких и дидактичких
иновација,
стара се о организацији свих видова и облика васпитно-образовног рада и
остваривање плана и програма васпитно-образовног рада,
остварује педагошко-инструктивни рад, посебно пружајући помоћ
почетницима,
подстиче стручне способности наставника и доприноси развијању
дидактичко методолошких сазнања у циљу реализације што квалитетнијег
наставног процеса,
подстиче и доприноси побољшању опремљености школе наставним
средствима и залаже се за њихово максимално коришћење,
пре утврђивања разматра предлог програма рада и све појединачне одлуке
везане за извршење програма, дајући мишљење и предлоге за њихово
побољшање,
остварује индивидуалан рад са наставницима ради пружања помоћи у
програмирању, примени метода и употреби наставних средстава,
ангажује се у непосредном раду са ученицима, ученичким заједницама и
организацијама,
обавља саветодавни рад са родитељима,
доноси решења о правима и обавезама радника,
организује сарадњу и помоћ других органа и организација у средини у којој
школа ради, ради потпунијег остваривања задатака школе,
изриче дисциплинске мере ученицима и покреће поступак за утврђивање
повреде радне дужности радника у школи,
сазива и руководи седницама Наставничког већа,
Два пута годишње (на крају I и на крају II полугодишта) подноси извештај
Савету родитеља школе (уз предходну верификацију Наставничког већа), и
Школском одбору о остваривању годишњег програма рада школе,
оствареном педагошко-инструктивном увиду у надзор и предузетим мерама
за унапређивање васпитно-образовног процеса у школи.

У оквиру законских прописа директор је одговоран за:
остваривање Годишњег плана рада школе,
обавезан је да упозори Школски одбор и друге органе на незаконите одлуке и
спречи њихово извршење,
обавезан је да обавља и друге послове који му се Законом, Статутом и
осталим актима школе и одлукама надлежних органа ставе у надлежност.
Директор представља школу и даје пуномоћ другим лицима за вршење
одређених послова и радних задатака.
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3.2.1. Инструктивно-педагошки рад
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Организоавана и педагошка усмеравања у вези са програмирањем,
планирањем у непосредним припремањем за извођење свих видова
педагошког рада у Школи.
На нивоу Наставничког већа разматрати следећа питања, а у смислу
припремања за рад у наредној школској години: упознавање, схватање и
прихватање мера које је утврдило министарство просвете Републике Србије,
а у вези са применом нових наставних планова и програма; организовање
разговора о проблемима који су истицани у протеклој школској години на
плану задавања домаћих задатака ученицима и рада са даровитим
ученицима; са домаром и секретаром сагледати проблеме одржавања
хигијене у шкли и чувања школске имовине; информисати чланове
Наставничког већа о изради глобалних и оперативних планова рада...
Сагледати стање снабдевености ученика и наставника потребним
уџбеницима и приручницима и предузимати мере да се тешкоће отклоне.
Свим наставницима обезбедити наставне планове и програме као и
Просветни гласник у коме се објављују упутства о примени нових програма
и о могућности растерећивања ученика школским обавезама.
Сачинити извештајни упитник за све одељенске старешине , а којим ће се
прикупити значајни подаци о условима рада појединих одељења и школе у
целини. Прикупљене податке средити, проанализирати и на Наставничком
већу понудити одређене закључке.
Пратити примену распореда часова и према потреби интервенисати да се
мањкавости отклоне.
Организовати расправу о новим законима који се односе на живот и рад
школе.
Иновирати сва нормативна акта у деовима који непосредно утичу на основе
педагошке организације живота и рада школе.
Благовремено упознати све органе са приспелим садржајима препорука,
смерница, захтева и свега онога што стиже од виших просветних и других
органа, а чиме се може унапредити рад школе.
На седницама стручних органа подстицати питањима и освртима
одговарајуће расправе које ће проблемски анализирати рад и успех и
доприносити побољшању рада и резултата рада.
Два пута у току године (новембар, април) извршити анализу свих писаних
припрема наставника за рад са ученицима, и то у сарадњи са педагогом и
психологом школе.
Анкетирати ученике старијих разреда ради стицања увида и мишљења, оцене
и предлоге ученика у вези са животом и радом школе. Поруке презентирати
Наставничком већу.
У извештајима о раду и резултатима износити конкретна запажања и виђења,
а са предлозима да се неповољно стање мења и побољшава.
Израда месечних подсетника којима ће се подстицати одређена остварења
планираног и програмираног и давати одређене оцене и стимулације.
Свакодневно припремање за посећивање часова непосредног рада наставника
и стручних сарадника:
Студиозно проучавати сва упутства која су на снази, а односе се на примену
нових планова и програма.
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-

-

-

Стицање и сређивање утисака и сазнања о раду наставника и стручних
сарадника на нивоу планова рада, писмених припрема за рад, односа према
ученицима и родитељима ученика, ученичких писмених и практичних радова
и сличних садржаја и на основу тога планирати посету. Најмање два пута у
току године стицати увид у квалитет ученичких писмених и практичних
радова (децембар, април).
Редовно пратити садржаје разредних књига и на уочене тешкоће и пропусте
благовремено реаговати, и то у сарадњи са педагогом школе, односно
одговарајућом комисијом.
Пратити стручно-педагошку периодику ради подстицања читања
одговарајућих текстова који имају инструктивно-педагошки карактер.

Посећивање часова непосредног рада наставника и струних сарадника:
У току године посетити најмање 140 часова непосредног рада наставника
истручних сарадника, и то по 10 до 15 часова месечно, с тим што ће недељно
планирати конкретне посете.
Присуствовати свим колективним манифестациаја ОЗ, а у вези са програмом
друштва пријатеља деце.
Пратити све културно-просветне манифестације у школи, и то непосредно
Учествовати у посетама, излетима и екскурзијама, и то са одељенским
старешинама и осталим наставницима.
Приликом припремања и иазвођења посета часовима обраћати пажњу, поред
осталог, и на следеће: материјакно-техничка прпремљеност за рад на часу;
ниво активности у уводном делу часа; степену субјекатске позиције ученика
за време часа; степен искоришћености извора знања; примена проблремских
ситуација; диференцираних задатака, усмеравање садржаја рада на битне
појмове, везе и односе; синхронизовано коришћење више извора знања и
систематизовано свођење часа ради постизања оптималних образовних
васпитних и идејних циљева; коришћење повратних информација; однос
прама домаћима ученика и друго.
Користити одлазак на стручне и нестручне замене за разговоре са ученицима о
свему што их интересује из проблематике о животу и раду школе.
3.2.2.
-

-

3.2.3.
-

Инструктивно-педагошка анализа посећених часова
О утисцима и мишљењима о посећеним часовима разговарати појединачно,
групно или на нивоу разредних већа и стручних актива. Према потреби у
разговору ће учествовати и стручни сарадници и руководиоци стручних
актива.
Отворено и крајње конкретно ће се указивати на узроке појединим стањима,
проблемима и потребама, посебно на све оно што се тиче педагошког такта.
Подстицати наставнике на узајамно посећивање часова и стицање увида у
радове ученика, као и на заједничко објективно вредновање знање ученика.
Најуспелије часове приказивати и осталима у виду огледних часова.
У извештају о раду који се подноси Школском одбору износити што
садржајније мишљење и предлоге.
Инсруктивно-педагошка анализа практичних радова ученика
Стално и на разноврсне начине подстицати наставнике на све што се налази у
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-

дидактичко- методичким упутствим, а у вези са писменим и практичним
радовима ученика.
Реаговати на непланско или кампањско задавање писмених радова код куће.
Снимити степен оптерећености овим видом рада и то у једном одељењу
старијих разреда.

3.2.4.
-

-

3.2.5.
-

-

-

3.2.6.
-

-

-

Саветодавни рад са ученицима и облици њиховог организовања:

Иновирати и ажуриратин у складу са новим изменама сва нормативна акта у
деловима која рагулишу права и дужности ученика и њихових организација у
школи.
Анкетирати представнике ОЗ и са мишљењима и предлозима упознати
чланове разредних већа.
Редовно контактирати са ученицима који имају тешкоћа у раду и понашању и
постицати стручне сараднике да са њима организованије раде.
Редовно контактирати са родитељима ученика који имају тешкоћа у учењу и
дисциплини и са рдитељима који преузимају иницијативе за побољшање
услова рада школе.
Саветодавни рад са родитељима
Правовремено конституисати све облике деловања родитеља и то на почетку
школске године.
Упознати Савет родитеља школе са васпитним проблемима којима је била
оптерећена протекла школска година.
Подстицати стручне сараднике да прикупе податке о родитељимакоји желе
да се на одрђен начин укључе у остваривање појединих планираних
активности у Годишњем плану рада школе.
Редовно кроз месечни подсетник обазештавати наставнике и стручне
сараднике о реаговањима родитеља на појединачне појаве у животу и раду
школе.
Присуствовати појединим родитељским састанцима, нарочито где се укаже
потреба.
Пратити остваривање планираних предавања за родитеље и иста веазати за
родитељске састанке, како би одзив родитеља био бољи.
И у наредној школској години организовати акцију ради прикупљања
средстава која би омогућила одржавање школске зграде.
Инструктивно-педагошко деловање у стручним телима
Предузимати потребне мере да рад свих орана у школи својим плановима и
програмима што конкретније реагује на текуће потребе и на унапређивање
рада у школи.
Благовремено информисање свих органа у школи о проблемима о раду, о
резултатима и мерама које треба предузимати ради подизања успеха на виши
ниво.
Проблесмким питањима, задацима и освртима подстицати богатије стручнопедагошке и друге видове расправа,
Констатације, закључке и предлоге метра увек чинити јавним, тј редовно о
њима информисати св раднике школе.
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-

Иновирати нормативна акта у складу са законима који дају многе задатке
свим органима у школи.

3.2.7

Послови општег организовања, координирања, програмирања,
анализирања и извештавања
Општа организација и координација:
Пратити све закине и прописе и нормативна акта и у вези с тим подстицати
измене и допуне аката у школи и њихову што доследнију примену;
Организовати стварање што повољнијих материјалних и других услова за
организацију и рад школе као што су набавка нових наставних средстава и
одржавање постојећих, обазбеђивање потрошног материјала за потребе
васпитно-образовног рада са ученицима, обогаћивање библиотечког фонда
новим књигама, часописима и листовима, снабдевање наставника
уџбеницима, приручницима и дечијим листовима и часописима, благовреено
обезбеђивање замена одсутним наставницима.
Благовремено извршавати планирање и програмирање рада свих извршилаца
који се односе на било коју област рада у школи, а шаљу се чиниоцима ван
школе.
Покушати са сачињавањем Правилника о педагошким основама организације
рада у школи.

-

-

-

Праћење остваривања планова и програма

3.2.8.
-

Редовно стицати увид у разредне књиге, и то у деловима који указују на
текуће остваривање планираног и програмираног.
Месечним подсетницима реаговати на проблеме који прате редовно
остваривање планова рада.
На основу републичких норматива подстаћи активности на плану израде
критеријума за вредновање рада и резултата рада наставника.
праћење реализације планираних активности из ,пројекта ,,Развионица,,.
Праћење
послова

3.2.9

-

3.2.10

-

редовно

остваривање

административно-управних

Редовно пратити реализацију финансијских планова и благовремено
извештавати оговорне чиниоце о евентуалним тешкоћама.
О периодичним обрачунима и завршном рачуну подносити што конкретније
извештаје са оператиним закључцима и кртичким освртима.
Редовно стицати увид у уговоре, решења и све врсте исплата.

-

-

и

Учешће у раду стручних и управних органа

Редовно учествовати у припремама за све седнице стручних органа и
Школског одбора.
Подстицати стваралачке и конкретизоване расправе и настојати да одлуке,
закључци и ставови буду у функцији унапређивања рада у школи.
Извршавати све закључке и одлуке и о извршеном редовно извештавати
заинтересоване чиниоце у школи и ван ње.
Предузимати све мере којима ће се рационализовати све седнице и скупови у
школи, а у корист стручних окупљања и анализа.
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3.2.11
-

-

Сарадња са чиниоцима ван школе

Сарадњу посебно остваривати на плану реализације Правилника о наставном
плану и програму са Министарством просвете Републике Србије.
Упознавати друштвену средину са радом и успехом школе и укључивати
одговарајуће чиниоце у разрешавање проблема са којима се школа сусреће у
свом раду.
Подстицати остваривање свих програма на плану културне и јавне
делатности школе.
Редовно сарађивати са свим чиниоцима који посредно или непосредно прате
рад школе и брину о њеним условима рада, а посебно са стручним
просветним органима.

ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
I ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Програмски садржаји

време

сарадници у
реализацији

Планирање и организовање
- свих делова Годишњег плана и извештаја рада
школе, Школског развојног плана и Школских
планова наставе и учења
- самовредновања и вредновања рада школе
- припремање за информативни преглед школе
- припреме за Анекс школских програма
(Образовни стандарди)
- Посета часова са циљем праћења адаптације
ученика I и V разреда, комуникације на
часовима, примена иновација у настави, метода
наставе/ учења, праћења процеса оцењивања,...
- Прегледа вођења педагошке документације
(годишњих, месечних планова рада, разредних и
матичних књига, дневних припрема свих видова
рада)

V-IX

руководиоци стручних

X-V
IX

органа, комисија,
стручни
сарадници
Тим за вредновање
квалитета
секретар

I-V

стручни сарадници

IX-V
IX-VI

стручни сарадници,
наставници,
стручни сарадници

- Поправних, разредних и квалификационих VI-VIII
испита распореда часова свих видова образовно- VI-IX
- Израде
васпитног рада
- Такмичења, смотри, приредби и прослава
IX-VI
- Набавке библиотечке грађе и наставних VI-X
средстава
- Рада
са менторима и приправницима
IX
- Примене правилника о напредовању у струци
VI,IX
- Реализације старих и планирање нових VI-IX
пројеката
- Учешће и праћење реализације активности из
оквира пројекта ,,Развионица,,

стручни сарадници
комисија
стручни сарадници
стручни тимови

II СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
програмски садржаји

време
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- Обезбедити реализацију планираних семинара,
тема на стручним органима школе

IX-VI

- Укључивање запослених у све семинаре по
налогу Министарства просвете
- Подстицање запослених на учешће у стручним
повима, удружењима, комисијама

IX-VI

- Подстицање и помоћ око објављивања радова,
- Представљање
и препоручивање стручне
часописа
литературе на стручним телима (Д. Големан.
''Емоционална интелигенција'', Т. Гордон ''Како
бити успешан наставник'', Љ. Продановић
''Проверите како васпитавате у школи'', Г.
Зидановић-Вукановић
''Образовање
за
будућност, С. Радоњић ''Психологија учења'', С.
Марковић ''Даровито дете у школи''...)
- Пружање информација са свих посећених
семинара,
трибина,
конференција, саветовања
- Презентовање Каталога акредитованих програма
- Презентовање система професионалног развоја
запослених у образовању

IX-VI
IX-VI

стручни сарадници
библиотекар
или гости

IX-VI
X
X

стручни сарадници,
наставници
библиотекар
стручни сарадници

време

сарадници у
реализацији

VI-IX
VI
IX-V
IX-VI

секретар, помоћник
секретар
секретар
секретар, СО

програмски садржаји

време

сарадници у
реализацији

- Доношење решења о заснивању радног односа,
потписивање уговора о раду
- Доношење решења о 40-часовној радној
недељи, пуном и непотпуном радном времену
- Доношење решења о радно-правној и
материјалној одговорности запослених
- Доношење решења о годишњим одморима,
плаћеним и неплаћеним одсуствима
- Праћење и примена законских прописа
- Покретање иницијативе и праћење израде
нових нормативних аката
- Уговарање и закључивање уговора о пословној
сарадњи
- Преглед финансијске документације
рачуноводства
- Упознавање органа рада школе са изменама
или новим законским одредбама, препорукама
- Контрола уговора, решења, свих врста исплата
- Одговарања на захтеве Министарства просвете
и Просветне инспекције

IX-VI

секретар

IX-VI

секретар

IX-VI

секретар

VI

секретар

IX-VI
IX-VI

секретар
секретар

IX-VI
IX-VI
IX-VI

секретар
шеф рачуноводства
секретар

IX-VI
IX-VI

секретар
секретар

III

Рад на 40-часовној радној недељи запослених
Утврђивање слободних радних места
Доношење одлуке о расписивању конкурса
Одлучивање о избору кандидата на слободна
радна места, по предходно прибављеном
мишљењу СО

IV

IX-VI

УТВРЂИВАЊЕ КАДРОВСКИХ ПОТРЕБА

програмски садржаји
-

стручни сарадници

РАДНА ПРАВНА ДЕЛАТНОСТ
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V ИНСТРУКТИВНО ПЕДАГОШКИ УВИД И НАДЗОР У СВЕ ВИДОВЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
програмски садржаји

време

сарадници у
реализацији

- Непосредан увид у реализацију свих видова IX-VI
стручни сарадници
IX,XII,III стручни сарадници
ОВ рада
стручни сарадници
- Увид у годишње и месечне планове свих IX,III
X,II,VI
стручни сарадници
видова ОВ рада
IX-VI
стручни сарадници
- Увид у дневне припреме непосредног ОВ рада
IX-VI
стручни сарадници
- Увид у разредне и матичне књиге
IX-VI
чланови комисија
- Упознавање
са
анализама,
анкетама,
IX-V
одељењске
старешине
резултатима истраживања
X-VI
стручни
сарадници,
- Праћење примене распореда часова и
учествовање у излетима, екскурзијама,
X-V
стручни сарадници
рекреативној настави
X-V
стручни сарадници
IX-VI
стручни тимови
- Увид у резултате тестирања ученика,
X-VI
стручни
сарадници
резултате квалификационих и пријемних
X-VI
стручни
тим
испита и уписа у средње школе
стручни тим
- Увид у рад ментора и приправника и пружање
X-VI
адекватне помоћи
стручни тим
XII,III
- Увид и праћење реализације пројеката у
X-VI
стручни сарадници
школи
стручни сарадници,
- Увид у стручно усавршавање запослених
наставници
- Праћење вредновања и самовредновања рада
школе
X-VI
- Праћење реализације ИОП – а ( по потреби )
X-V
наставници
- Праћење реализације образовних стандарда
XI,III
одељењске старешине
- Праћење реализације СРП-а
библиотекар
- Увид у писмене и контролне задатке ученика
- Посете часовима са унапред најављеним
циљем (адаптација ученика у I и V разреду,
увид у облике и критеријуме оцењивања,
примена
наставних
средстава,
нивои
активности
ученика
на
часу,
индивидуализација наставе,...)
- Анализа након посећених редовних и огледних
часова
- Периодични
састанци
са
разредним
старешинама (V-VIII)
- Увид у коришћење стручне литературе и
периодике
VI РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА
програмски садржаји

време сарадници у реализацији

- Учествовање у припреми и реализацији свих
седница НВ и педагошког колегијума
- Учешће и праћење рада стручних органа
- Доношење одлука, решења закључака које ће
бити у функцији унапређивања рада и
спровођење истих
- Подношење извештаја о инспекцијским
прегледима и датим мерама
- Подношење извештаја о свом раду и раду
школе на седницама СО
- Учешће у раду Савета родитеља школе

IX-VIII

стручни сарадници

IX-VIII
IX-VIII

руководиоци
стручни сарадници
секретар
секретар

IX-VI
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VII УНАПРЕЂИВАЊЕ
ШКОЛЕ

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКЕ

програмски садржаји

време

Обезбеђивање материјално-техничких услова за VI-VIII
почетак рада у новој школској години
- Побољшање, материјалних и естетских услова
X-V
- Набавка наставних средстава
X-V
-

ОПРЕМЉЕНОСТИ
сарадници у
реализацији
секретар,
секретар, спонзори
наставници

VIII МЕНАЏЕРСКИ ПОСЛОВИ
програмски садржаји
- Располагање средствима добијених од надлежних
органа
- Стицање и располагање средствима добијених од
закупа простора, спонзора, донатора и одобрених
пројеката
- Сарадња
са
владиним
и
невладиним
организацијама
у
циљу
унапређивања
материјалних услова и опремљености
- Одржавање и прављење нових контаката са
појединцима и институцијама
- Учешће у организацији и избору садржаја сајта
школе
- Послови интерног и екстерног маркетинга школе
- Осмишљавање садржаја, могућности и врста
школског
пропагандног
материјала
(СD,
памфлети...)
IX РАД СА УЧЕНИЦИМА
програмски садржаји
- Упознавање ученика са постојећим и новим
правним актима у деловима у којима се регулишу
права и дужности ученика и њихових
организација
- Састанци са представницима ОЗ у циљу
прихватања мишљења и предлога у циљу
унапређивања рада и односа у школи
- Контакти и рад са ученицима који имају проблема
у учењу и понашању
- Састанци са ученицима који постижу изузетне
резултате
у
школским
и
ваншколским
активностима
- Кроз присуство на часовима и осталим
активностима праћење рада и понашања ученика
- Награђивање и афирмисање успешних ученика
- Проналажење различитих начина помоћи и
праћења деце са здравственим проблемима као и
оних из социјално угрожених средина
- Послови везани за дисциплинску одговорност
ученика

време

сарадници у
реализацији

IX-VIII
IX-VIII

шеф рачуноводства
шеф рачуноводства

IX-VIII

шеф рачуноводства

IX-VIII

стручни сарадници

X-VI
IX-VIII
IX-VI

уредник сајта
комисије
комисије

време

сарадници у
реализацији

IX,X

стручни сарадници,
разредне старешине

IX-VI

ученици,
разредне старешне

IX-VI

стручни сарадници

IX-VI
X-VI

разредне старешине,
ученици
ученици

V,VI
IX-VI

спонзори
разредне старешине

IX-VIII

разредне старешине

време

сарадници у
реализацији

X РАД СА РОДИТЕЉИМА
програмски садржаји
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- Учешће и раду Савета родитеља
- Упознавање родитеља са постојећим и новим
правним актима у деловима у којима се регулишу
права и обавезе ученика и родитеља, кућним
редом школе
- Организовање и укључивање родитеља у акцији
школе
- Редовно контактирање са родитељима ученика
који имају проблема у учењу и понашању

IX-VI
IX-VI

председник СР
савет родитеља,
разредне старешине

IX-VI
IX-VI

разредне старешине
разредне старешине

X-VI

стручни сарадници,
стручњаци ван школе
разредне старешине
разредне старешине

- Свечаност за најуспешније ученике и њихове
VI
IX-VI
родитеље
Сарадња са општих
родитељима
чија родитељских
деца имају
- Организовање
и групних
здравствених
састанака и проблема или живе у социјално IX-VI
угроженој
средини темама
трибина
са актуелним
- Сарадња са родитељима ученика према којима се IX-VI
води васпитно дисциплински поступак
- Одлучивање о молбама, захтевима и приговорима

разредне старешине
секретар

САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

XI

програмски садржаји
-

време

Сарадња са Министарством просвете
Сарадња са Заводом за унапређивање васпитања
Сарадња са стручним и струковним удружењима
Сарадња са здравственим институцијама
Сарадња са Центром засоцијални рад
Сарадња са свим релевантним институцијама чији
програми могу да унапреде рад и односе у школи

сарадници у
реализацији

IX-VI

XII САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
програмски садржаји

време

Сарадња са заједницом локалне самоуправе
Сарадња са органима унутрашњих послова
Сарадња са културним институцијама у општини
и граду
- Сарадња са локалним и градским информисања
3.3.
Наставничко веће
-

Садржај рада

IX-VI

Месец

Разматрање извештаја о раду стручних
актива,дечијих организација и стручних
сарадника
Припремање
и усвајање Годишњегплана
рада школе и праћење резултата који се
постижу у реализацији постављених
задатака
Подела одељења и часова на наставнике

сарадници у
реализацији

Носилац активности

IX

Координатори и
стручни сарадници

IX
Током
године

Директор школе,
Педагошко-психолошка
служба

VI VIII

Одељењско већа,
Наставничко веће
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Усвајање распореда часова и осталих
активности

IX

Николаје Паулица,
проф.р.н.

Доношење одлуке о коришћењууџбеника
приручника у васпитно - образовном раду

VI

Предметни наставници
Наставничко веће

Одобравање
наставних
екскурзија
летовања, зимовања и наставе у природи

Током
године

Извршиоци
Наставничко веће
Школски одбор

Разматрање извештаја о резултатима мерења
функционалних способности ученика и
XII
доношење мера за подстицање физичког
здравља ученика
Анализа опремљености Школе наставним
средствима и другом дидактичком опремом
XII
и утврђивање потреба и могућности њихове
набавке
Разматрање
и усвајање извештаја о
постигнутим
резултатима
на
крају XI, I, IV VI,
VIII
класификационих периода и доношење мера
за превазилажење уочених тешкоћа у циљу
унапређивања васпитно- образовне праксе у
школи
Разматрање
извештаја
о
реализацији
програмских основа васпитног рада и
предузимање потребних мера.
Анализа рада ученичких организација и
њихов допринос остваривању задатака
школе
Разматрање захтева родитеља и доношење
потребних одлука у складу са Статутом
школе реализације ИОП-а (по потреби)
Праћење
Праћење увођења образовних стандарда и
резултата тестирања ученика
Упознавање са новим правилницима из
области образовања
Извештаји школских Тимова и Актива ( по
посебним програмима у циљу праћења и
анализе: Самовредновање, Школа без
насиља – Тим за заштиту деце, Превенција
деликвенције, Школско развојно планирање
и предлог за даље активности

Ивана Ристић,проф.

Предметни наставници,
Координатори стручних
актива, пописна комисија
Координатори стручних
већа педагог,
психолог, директор
школе

XI, I, IV VI

Координатори стручних
већапедагог,психолог,
директор школе

IV

Координатори

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

директор школе,
наставничко веће,
стручни сарадници
Директор школе

Током
године

Руководиоци Актива и
Тимова и директор школе

Директор школе
Тим за инклузивно
образовање

Анализа Правилника о наставном плану и
Координатори стручних
X
програму, проблеми у реализацији и
већа директор школе
предлози за корекције
Приказ истаживања, стучне теме, стручне
II,IV
Педагог, психолог
литературе
Извештај о реализацији Плана стручног
Директор и члан
Тромесечно педагошког колегијума
усавршавања
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Напомена:
За извршавање планираних садржаја одговоран је директор школе, чија је
дужност да у сарадњи са стручним сарадницима и другим наставницима припрема
седнице и спроводи закључке.
3.4.

Одељењска већа

Одељењско веће чине сви наставници једног разреда и стручни сарадници.
На седницама разредних већа ће бити заступљени следећи садржаји:
- Упознавање са Основама програма рада стручних органа, а у којима се налазе
садржаји за рад разрдних већа.
- Сачињавање оперативног плана рада одељењског већа (I-IV и V-VIII) за
наредну школску годину.
- Расправа о остваривању циљева, задатака и садржаја васпитно-образовног
рада у настави, друштвеним и слободним активностима и другим облицима
рада и утврђивања мера ради унапредђивања рада и постизања бољих
резултата.
- Разматрање проблема оптерећености ученика и равномерније расподеле
задатака у оквиру наставе и осталих облика и видова рада и идентификовање
ученика којима је потребна посебна помоћ кроз допунски рада и специјална
помоћ психолога и педагога у школи.
- Редовно информисање о школском законодавству, о раду школског тима,
укључивање чланова већа у тимски рад и стручно усавршавање.
- Анализа проблема у вези са односима између појединих наставника, ученика и
родитеља.
- Идентификација и избор ученика за додатну и допунску наставу.
- Укључивање ученика у рад секција, полазећи од њихових испољених
интересовања и склоности.
- Праћење и подстицање рада одељењских заједница.
- Уједначавање ставова око постављања задатака и временског ангажовања
ученика домаћим задацима и другим обавезама.
- Предузимање мера за елиминисање тешкоћа у раду одељенских заједница.
- Организовање разноврсних облика културно-забавног и рекреативног живота
ученика.
- Разматрање и решавање осталих питања: планирања и програмирања;
корелација при обради одређених садржаја; распоред писмених и контролних
задатака; награде, похвале и казне ученика; план посета, излета и екскурзија;
изналажење облика подстицања ученика на самослани рад; одсуствовања
ученика; сарадња са родитељима и др.
Заjeднички прoграмски садржаjи за сва вeћа
Август:
Дoнoшeњe гoдишњeг плана и прoграма oдeљeнских вeћа

Утврђивањe успeха учeника упућeних на разрeднe испитe

Утврђивањe свих oблика васпитнo-oбразoвнoг рада
Септембар:

Дoнoшeњe oдлукe o упућивању учeника на дoпунску наставу

Идeнтификациjа и укључивањe учeника у дoдатни рад и ваннаставнe
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активнoсти




Утврђивањe распoрeда писаних прoвeра учeничких знања:
o писаних задатака
o писаних прoвeра и кoнтрoлних задатака
Oрганизациjа излeта, eкскурзиjа, наставe у прирoди

Oктобар-Јун:

Анализа oстварeња Наставнoг плана и прoграма са пoсeбним oсвртoм на:
дoпунску наставу, дoдатни рад, слoбoднe активнoсти, рад oдeљeнских
заjeдница

Анализа oпштeг успeха и пoнашања учeника и дoнoшeњeoдлука o:
пoхваљивању учeника и васпитнo-дисциплинским мeрама

Oцeна рада oдeљeнских вeћа у прoтeклoм пeриoду
Пoсeбни прoграмски садржаjи oдeљeнских вeћа oд I – VIII разрeда I разред
Новембар:

Адаптиранoст учeника на шкoлску срeдину
Април:

Анализа савладанoсти читања и писања
Мај:

Мeрeњe брзинe читања
разред

II

Новембар:

Пoдстицањe oсамoстаљивања учeника у раду
Април:

Кoришћeњe сoциoмeтриjскoг пoступка у циљу пoбoљшања сoциjалних
oднoса у oдeљeњу
III

разред

Новембар:

Oцeњивањe владања учeника
Април:

Прoвeра писмeнoсти учeника III разрeда
IV

разред

Новембар:

Идeнтификациjа дарoвитих учeника
Април:

Припрeма учeника за V разрeд
V

разред

Новембар:

Адаптиранoст учeника V разрeда на прeдмeтну наставу
Април:

Испитивањe интeрeсoвања учeника V разрeда ради упoзнавања учeника
VI - VIII разредa
Новембар - Април:
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Испитивањe инeтeрeсoвања учeника ради упoзнавања
Прoцeна владања учeника
Сарадња са рoдитeљима





Ови садржаји дају полазну основу за израду планова сваког одељењског већа.
Одељењске старешине ће прилагођавати и допуњавати планове појединих
одељења специфичностима карактеристичним за своја одељења.
3.5. Одељењски старешина
Одељенски старешина је педагошки, организациони и административни
руководилац одељења.
Основни педагошки задаци одељенског старешине су:
- Остваривање васпитно-образовног рада у одељенском колективу.
- Координирање деловања свих фактора васпитног утицаја на одељење и
појединце.
- Изналажење најпогоднијих облика рада усмерених на развијање одељенског
колектива.
- Праћење учешћа ученика у допунској и додатној настави и слободним
активностима.
- Учествовање у раду одељенских заједница и подстицање и усмеравање тог рада
и др.
Oриjeнтациoни прoграм рада oдeљeњскoг старeшинe
Август:


Израда oпeративних прoграма рада:
прoграм рада oдeљeњскoг вeћа
прoграм рада oдeљeњскoг старeшинe
прoграм рада oдeљeњскe заjeдницe
Припрeма упитника и анкeта у циљу дoбиjања пoдатака o:
o пoрoдичним и сoциjалним приликама учeника
o интeрeсoвањима за сeкциjу и другe активнoсти
Припрeма и oдржавањe одељењског вeћа (утврђивањe прoграма рада
oдeљeњскoг вeћа)
o
o
o





Септембар:





Oбрада упитника и унoшeњe пoдатака у прoписану дoкумeнтациjу
Спрoвoђeњe прoграма рада oдeљeњскe заjeдницe
o избoр oдeљeњскoг oдбoра
Увид у oбeзбeђeнoст пoтрeбних уxбeника и прибoра за рад учeника,
oбeзбeђeњe уxбeника и прибoра за учeњe за учeникe лoшeг матeриjалнoг стања
Припрeмe и oдржавањeI рoдитeљскoг састанка

Октобар:





Рeализациjа прoграма oдeљeњскoг старeшинe са oдeљeњскoм заjeдницoм
Саглeдавањe услoва у кojима живe учeници; пo пoтрeби, пoсeта пoрoдици
пojeдиних учeника
Праћeњe укључивања учeника у дoпунску наставу, дoдатни рад и другe
активнoсти
Припрeмe за приjeм рoдитeља (oтвoрeна врата)
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Новембар:





Саглeдавањe успeха и пoнашања учeника у I класификациoнoм пeриoду
Припрeма анализe и извeштаjа o раду учeника за oдeљeњскo вeћe
Рeализациjа прoграма рада oдeљeњскe заjeдницe
Припрeмаи oдржавањe рoдитeљскoгсастанка

Децембар:





Саглeдавањe напрeдoвања учeника oбухваћeних дoпунскoм наставoм,
дoдатним радoм и другим активнoстима
Рeализациjа прoграма рада oдeљeњскe заjeдницe
Oрганизoвањe прoславe нoвoгoдишњих празника
Припрeма анализeoстварeња плана и прoграма и збирних пoдатака o успeху и
пoнашању учeника у I пoлугoдишту

Јануар:


Срeђивањe пeдагoшкe дoкумeнтациje

Фебруар:





Прoцeна eфикаснoсти успeшнoсти примeњeних пeдагoшких пoступака и
врeднoвањeoцeнe индивидуалнoг напрeдoвања учeника у сарадњи са
прeдмeтним наставницима
Oстваривањe прoграма рада oдeљeњскe заjeдницe
Припрeмe за приjeм рoдитeља (oтвoрeна врата)

Март:




Праћeњe пoстигнућа учeника на разним такмичeњима и унoшeњe пoдатака у
прoписану дoкумeнтациjу
Oстваривањe прoграма рада oдeљeњскe заjeдницe
Припрeмe за приjeм рoдитeља (oтвoрeна врата)

Април:





Припрeма сeдницeoдeљeњскoг вeћа:
o анализа пoнашања и успeха учeника
o анализа oстварeња плана и прoграма
o припрeма за рeализациjу излeта, eкскурзиjа и наставe у прирoди
Припрeма и oдржавањe рoдитeљскoг састанка
Oстваривањe прoграма рада oдeљeњскe заjeдницe

Мај:





Oстваривањe прoграма рада oдeљeњскe заjeдницe
Саглeдавањeoцeна учeника и пoстигнутoг успeха учeника
Нeпoсрeднe припрeмe и извoђeњe планираних излeта, eкскурзиjа и наставe у
прирoди
Припрeмe за приjeм рoдитeља (oтвoрeна врата)

Јун:







Сумирањe рeзултата у прoтeклoj гoдини - израда извeштаjа
Припрeма и oдржавањe сeдницeoдeљeњскoг вeћа
Срeђивањe цeлoкупнe пeдагoшкe дoкумeнтациje
Срeђивањe матичнe књигe
Анализe рeализациje излeта, eкскурзиjа и наставe у прирoди
Извeштаjo сарадњи са рoдитeљима и припрeма за вeћe
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Одељењске старешине ће сачинити своје оператине планове рада у складу са
законима и условима које је донео најновији Програм образовања и васпитања.
Планови рада одељењских старешина су саставни део Годишњег плана рада
школе.
3.6. Савет родитеља
Члан 120.*
У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика
сваког одељења, односно васпитне групе ако школа остварује предшколски
програм.
У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине, односно
етничке групе у савету родитеља сразмерно су заступљени и представници
националне мањине, односно етничке групе.
У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју,
члан савета родитеља је и представник родитеља деце, односно ученика са
сметњама у развоју.
Савет родитеља:
1) предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге
тимове установе;
3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног
рада;
4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора
уџбеника;
5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана,
годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о
самовредновању;
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене
делатности установе;
7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом
ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење,
безбедност и заштиту деце и ученика;
9) учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона;
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме
наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
11) разматра и друга питања утврђена статутом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања,
директору и стручним органима установе.
Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад
пословником савета.
Програм рада Савета родитеља ће урадити психолог школе који је задужен за
рад и координирање овог тела. Планом ће бити обухваћена организациономатеријална проблематика и решавање актуелних питања из живота и рада школе
и друго.
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*Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС,
бр.55/2013., 88/2018. и 10/2020. године
Септембар:









Избoр Савeта рoдитeља шкoлe и прeдсeдника Савeта
Упoзнавањe са oрганизациjoм и начинoм рада Савeта Рoдитeља шкoлe
Извeштаjo раду шкoлe за преходну шкoлску гoдину
Oснoвни eлeмeнти из Плана рада шкoлe затекућу шкoлску гoдину и
Школских програма
Упoзнавањe са шкoлским калeндарoм
Дoнoшeњeoдлукeo извoћeњу излeта, eкскурзиjа и рeкрeативнe наставe
Обезбећивање школе и одржавање објекта
Исхрана ученика

Новембар:






Успeх и дисциплина учeника на I класификациoнoм пeриoду
Припрема за организовање зимовања и летовања ученика
Извештај школских тимова и актива по посебним програмима( развојно,
самовредновање, школа без насиља – тим за заштиту деце,програм
професионалне оријентације) и предлог за даље активности
Текућа питања

Фебруар:




Извeштаj o успeху, дисциплини и рeализациjи Плана рада шкoлe за I
пoлугoдиштe са посебним освртом на реализацију Школских програма и
прeдлoг мeра за унапрeђeњe васпитнo - oбразoвнoг рада
Текућа питања

Април:





Успeх и дисциплина учeника на III класификациoнoм пeриoду
Активнoсти у oквиру прoфeсиoналнeoриjeнтациje учeника, инфoрмациjeo
упису у срeдњу шкoлу
Разматрање набавке уџбеника
Текућа питања

Мај:








3.7.

Рeализациjаучeничкихeкскурзиjа, рекреативне наставе и излета
Планирањe рада шкoлe за наредну шкoлску гoдину (матeриjалнo-тeхничка
oпрeмљeнoст и пoтрeбe шкoлe, oрганизациjа рада и предлог за урећење и
поправку школе за наредну школску годину)
Анализа рада Савeта рoдитeља и прeдлoг прoграма рада за слeдeћу шкoлску
гoдину
Извештај школских тимова и актива по посебним програмима( развојно,
самовредновање, школа без насиља – тим за заштиту деце) и предлог за даље
активности
Током школске године –хуманитарне активности
Стручна већа за области предмета

Стручна већа чине наставници истог стручног профила и наставници сродних
наставних предметса.
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Основна делатност стручних већа огледаће се у следећим активностима:
Предлагање Наставничком већу поделе предмета, наставних и ваннаставних
активности на наставнике.
Избор уџбеника, приручника и друге литературе и предлагање Наставничком
већу да одобри њихову употребу у настави.
Програмирање и планирање васпитно-образовног рада сачињавањем
глобалних, оперативних планова за редовну наставу, додатни и допунски
рад, слободне активности и праћење њиховог остварења.
Остваривање координације и корелације међу сродним наставним
предметима.
Пружање помоћи у раду наставницима-приправницима.
Анализирање успеха ученика из појединих наставних предмета и
предузимање мера за пружање помоћи ученицима који заостају у раду, као и
стимулисање ученика који брже напредују.
Организовање предавања, дискусија и расправа о питањима и проблемима из
области уже струке, савремене дидактике и методике.
Организовање огледних предавања и међусобне посете наставника ради
размене и преношења искустава, нарочито у припреми ефикаснијих облика,
метода и средстава у раду .
Израда инструмената за објективно вредновање рада и напредивања ученика
(тестова знања, контролних вежби).
Издвајање битних и суштинских појмова, информација и чињеница у оквиру
појединих наставних тема или наставних јединица.
Разматрање дидактичко-методичког приступа организовању и реализацији
допунског и додатног рада.
Избор садржаја и облика рада у оквиру слободних активности.
Праћење и подстицање индивидуалног усавршавања чланова стручних
актива.
Сарадња са стручним сарадницима у школи.
Заједнички саржаји рада за сва стручна већа Август:






Гoдишњe планирањe и прoграмирањe наставнoг плана рукoвoдиoца већа
и других видoва васпитнooбразoвнoг рада
Утврђивањe тeматскoг садржаjа дoпунскe наставe, дoдатнoг рада и
слoбoдних активнoсти
Дoгoвoр o рeализациjи углeдних часoва (oблици и мeтoдe рада)
Прeдлoг за набавку срeдстава за рeализациjу наставe, пoсeбнo за
извoђeњeoглeда и вeжби
Дoгoвoр o ђачкoj штампи

Октобар:



Кoрeлациjа наставнoг садржаjа у срoдним прeдмeтима
Дoгoвoр o изради дидактичкoг матeриjала

Март:



Анализа успeха учeника у прeдмeту или групи прeдмeта
Стручнo усавршавањe наставника-пoчeтника

Мај:


Разматрањe пoдeлe прeдмeта на наставникe за нарeдну шкoлску гoдину
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Прeдлoг Наставничкoм вeћу oизбoру уxбeника, приручника и литeратурe
за идућу шкoлску гoдину
Анализа нивoа наставe у прeдмeту на oснoву oдржаних углeдних часoва
и пeдагoшкo- инструктивнoг рада
Прeдлoг
углeдних
часoва
за
слeдeћу
шкoлску
гoдину
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План рада стручног већа наставника разредне наставе
за школску 2021/22. годину


Чланови Стручног већа разредне наставе су наставници-професори разредне
наставе:
Олга Радаковић, Радмила Станишић, Гордана Матић, Надежда Благојевић,
Бранка Јовановић, Драгана Пешић, Снежана Миленковић, Наташа Мишић,
Милкица Ивановић, Наташа Опачић, Наташа Пилчевић, Оливера Бачанац,
Виолета Булатовић, Марина Романић, Тамара Павловић, Даница ПавићевићЂоковић, Биљана Генцел, Свјетлана Узелац, Ана Комазец, Николаје Паулица,
Снежана Јовановић, Ивана Јовић, Јелена Марковић.
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Предлози активности за наредну школску
годину - стручно усавршавање у установи
и ван ње, подела задужења;
Усвајање плана рада Стручног већа
разредне наставе са конкретним
активностима и задужењима;
Израда плана стручног усавршавањатабеларни приказ;
Израда и размена глобалних планова по
разредима и предметима за Школски
програм (електронска форма);
Предлози и утврђивање обавеза за
наредну школску годину;
На нивоу већа разредне наставе –
тематско планирање, договор о
реализацији (предлози, идеје, сугестије);
Израда планова о реализацији допунске,
додатне и ваннаставних активности (теме,
број часова и број деце укључен у овај вид
наставе);
Размена уџбеника, приручника и другог
материјала- наставници;
Израда листе опреме наставних средстава
и расподела;
Израда месечних оперативних планова за
наредни месец;
Уређење и адекватна припрема учионица
за почетак школске године – дидактички
материјал, панои;

август 2021.

директор,
стручни сарадници,
чланови тима
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Учитељи 1. разреда – припрема
добродошлице за прваке;
Координирање са другим стручним
већима- планирање часова, посета и
пројеката;
Анализа организације школе поводом
епидемије корона вируса.
Пријем првака, учитељи 1. разреда;
Усвајање распореда наставних и
ваннаставних активности, секција;
Израда списка за набавку потребног
потрошног материјала;
Састанак са стручним сарадницима о
адаптацији и привикавању ученика 1.
разреда на школску средину;
Извршити претплату ученика на ђачке
листове и часописе;
Идентификација ученика и укључивање у
додатну и допунску наставу;
Планирање посета, излета, наставе у
природи
Радионице у првим разредима –
формирање повољне психолошке климе;
Разматрање и допуна правилника о
дисциплинској и материјалној
одговорности ученика-пословник о
превенцији;
Посета предметних наставника 4. разреду,
Музичка култура, Физичко васпитање;
Извештаји о постигнутим резултатима
ученика на иницијалним тестовимаанализа;
Израда месечних оперативних планова за
наредни месец;
Праћење ефикасности организације
школе (привикавање ученика, поштовање
мера итд.) поводом ковид-19.
Утисци и запажања о почетку школске
године у 1. разреду – састанак на нивоу
Стручног већа;
Разматрање правилника о оцењивању
ученика;
Посета предметних наставника 4. разреду,
Математика, Историја, Биологија;

септембар 2021.

директор,
стручни сарадници,
чланови тима

октобар 2021.

директор,
стручни сарадници,
чланови тима
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Израда месечних оперативних планова за
наредни месец;
Праћење ефикасности организације
школе (привикавање ученика, поштовање
мера итд.) поводом ковид-19
Анализа успеха и дисциплине –
реализација плана и програма на крају
тромесечја;
Анализа рада стручног већа – стручно
усавршавање у установи (презентације,
извештаји);
Разматрање Правилника о сталном
стручном усавршавању;
Извештај и анализа напредовања ученика
1. разреда;
новембар 2021.
Сусрет са књигом – радионица грађења
односа према култури – I и II разред;
Посета предметних наставника 4. разреду,
Француски језик, Грађанско васпитање,
ТИО, Српски језик;
Израда месечних оперативних планова за
наредни месец
Праћење ефикасности организације школе
(привикавање ученика, поштовање мера
итд.) поводом ковид-19
Договор о реализацији обележавања Нове
године;
Посета предметних наставника 4. разреду,
Географија, Енезик, Ликовна култура;
Новогодишње приредбе ученика 1. и 2.
разреда;
Анализа рада стручног већа – стручно
усавршавање у установи (презентације,
децембар 2021.
извештаји);
Анализа рада и дисциплине – утврђивање
успеха на крају полугодишта;
Израда месечних оперативних планова за
наредни месец;
Праћење ефикасности организације
школе (привикавање ученика, поштовање
мера итд.) поводом ковид-19
Договор о реализацији свечаности
поводом САВИНДАНА
јануар-фебруар 2022.
Тематско планирање, кључна реч СВЕТИ
ОШ „Лазар Саватић“ Земун

директор,
стручни сарадници,
чланови тима

директор,
стручни сарадници,
чланови тима

директор,
стручни сарадници,
чланови тима
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САВА
Израда месечних оперативних планова за
наредни месец
Анализа рада и дисциплине – утврђивање
успеха на крају полугодишта
Праћење ефикасности организације
школе (привикавање ученика, поштовање
мера итд.) поводом ковид-19
Организација математичких такмичења
Мислиша и Кенгур без граница;
Активности везане за Мале олимпијске
игре: учешће за ученике 1, 2. И 3. разреда;
Анализа успеха и понашања ученика на
крају трећег тромесечја, анализа, мере за

март-април 2022.

директор,
стручни сарадници,
чланови тима

мај 2022.

директор,
стручни сарадници,
чланови тима

јун 2022.

директор,
стручни сарадници,
чланови тима

побољшање;
Израда месечних оперативних планова за
наредни месец;
Праћење ефикасности организације школе
(привикавање ученика, поштовање мера
итд.) поводом ковид-19
Извештај о реализованој настави у
природи;
Анализа постигнутих резултата ученика
на општинским и окружним
такмичењима;
Посета предметних наставника 4. разреду,
Енглески језик, Француски језик,
Грађанско васпитање;
Реализација ваннаставних активности у
природи-летовање, за ученике 1 – 4.
разреда;
Израда месечних оперативних планова за
наредни месец;
Праћење ефикасности организације
школе (привикавање ученика, поштовање
мера итд.) поводом ковид-19
Утврђивање успеха и дисциплине на
крају школске године – извештај и
анализа;
Анализа рада стручног већа – стручно
усавршавање у установи (презентације,
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извештаји);
Израда Школског програма по разредима;
Ученички сајам – презентација ученичких
радова;
Стручно усавршавање – Анализа
одржаних часова (тематско планирање,
интегрисани приступ настави и учењу,
индивидуализација, учење усмерено на
компентенције);
Праћење ефикасности организације школе
(привикавање ученика, поштовање мера
итд.) поводом ковид-19;
Анализа рада Стручног већа разредне
наставе, предлог мера за побољшање рада
– извештај;
Табеларни приказ – извештај о стручном
усавршавању у току 2021/22.

УЧИТЕЉИ
105 К4 П4 - Добра сарадња са родитељима = добро деци+ добро нама+ добро њима,
Образовање плус (16)
14 К3 П4 - Васпитни проблеми ученика и како их превазићи, Друштво учитеља Београда
(16)
117 К4 П4 - Комуникацијске вештине у школи - прихватање различитости и
превазилажење конфликата, Висока школа за пословну економију и предузетништво (8)
565 К2 П3 - Програмирање је лако, научити га може свако, Друштво учитеља Београда

Николаје Паулица
РСВМР
3.7.2

Стручно веће друштвених наука

Стручно веће друштвених наука чине следећи чланови: наставници српског језика
Јадранка Чантрић, Виолета Костовић, Марија Аћимовић и Ана Николић, библиотекар
Весна Ђукић Пејчић, наставници историје Маја Драгић и Андреја Вујичић, наставница
грађанског васпитања Марија Мишић и веронауке Милана Стојаковић.
ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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САДРЖАЈ РАДА

ВРЕМЕ

САРАДНИЦИ
И ИЗВРШИОЦИ

 Конституисање Стручног већа које у школској
2021/2022. години чине наставници српског језика:
Јадранка Чантрић (као руководилац Стручног
већа), Виолета Костовић, Марија Аћимовић, Ана
Николић, библиотекар Весна Ђукић Пејчић,
наставници историје Маја Драгић и Андреја
Вујичић, грађанског васпитања Марија Мишић,
као и веронауке Милана Стојаковић.
 Стручно усавршавање чланова СВ (анализа
прошлогодишњег рада и планови за нову школску
годину у новонасталим околностима)
 Анализа рада Стручног већа, предлог мера за
побољшање рада – извештај
 Сачињавање оперативног плана рада и усвајање
плана и програма за све разреде (на основу
препоруке Министарства у условима пандемије
Ковида 19)

VI

VIII

Чланови Стручног
већа, координатор
Јадранка Чантрић

 Предлози и утврђивање обавеза за наредну
школску годину, подела задужења
 Координирање са другим стручним већима
 Припрема Електронског часописа „Лазар“
 Планирање пројектне наставе за 5. и 6. и угледних
часова за 5. и 6. као 7. и 8. разред
 Обележавање значајних јубилеја – годишњице
рођења и смрти писаца, Светосавска академија
 Посета позоришта, галерија, библиотека и музеја,
цркава и других верских објеката
 Размена уџбеника и набавка нових
 Часови у библиотеци


Распоред наставних и ваннаставних активности

IX

Чланови Стручног
већа,
библиотекар Весна
Пејчић

 Критеријуми за укључивање ученика у додатну
наставу, допунску наставу и секције)
ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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 Анализа иницијалних тестова (у сарадњи са
Стручним већем наставника разредне наставе)



Утврђивање термина писмених провера знања,
обима рада, оцењивања

 Усаглашавање критеријума оцењивања (сумативно
и формативно оцењивање; тестови)
 Часови у библиотеци
 Адаптираност ученика 5. разреда


Учешће на конкурсима



Предавање Марије Аћимовић и Маје Драгић –
Искуства са семинара НТЦ

X

Чланови Стручног
већа (наставници
српског језика и
библиотекар), Маја
Драгић и Марија
Аћимовић

 Посета позоришта, галерија, библиотека и музеја,
цркава и других верских објеката


Доситејево перо (резултати прошлогодишњег
рада ученика)

 Посета Сајму књига, извештаји и припрема за
часопис

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог
тромесечја
 Анализа напредовања ученика петог разреда
 Указивање ПП служби на ученике који слабије
напредују
XI

 Часови у библиотеци

Чланови Стручног
већа,
Весна Пејчић

 Посета позоришта, галерија, библиотека и музеја
 Излагање ученичких радова (панои, сајтови и
друштвене мреже школе)
 Координираност са другим предметним
наставницима (историје, ликовне културе, музичке
ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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културе, грађанског васпитања, веронауке)
 Интензивирање рада са ученицима који слабије
напредују
 Контролни задаци (анализе)
 Припреме за Светосавску академију (координација
са наставницима историје, музичке културе, верске
наставе, ликовне културе, грађанског васпитања)
 Библиотека

XII

Чланови Стручног
већа, управа школе

I

Чланови Стручног
већа, Јадранка
Чантрић, Марија
Аћимовић, Милана
Стојаковић

II

Чланови Стручног
већа,
Весна Пејчић,
наставници српског
језика и историје

 Добротворно сакупљање играчака и слаткиша пред
Нову годину
 Посета позоришта, галерија, библиотека и музеја
 Интензивирање рада на часовима ДН (посебно у 8.
разреду)
 Библиотека
 Светосавска свечаност
 Активности везане за Дан Светог Саве (одлазак
деце у цркву са вероучитељем)
 Анализа рада и дисциплине – утврђивање успеха
на крају полугодишта
 Стручно усавршавање наставника : посета
наставника зимском семинару
 Анализа рада и успеха на крају првог полугодишта
у редовној, додатној, допунској настави
 Припрема и одржавање школских такмичења
(Читалачка значка, Српски језик и језичка култура,
Књижевна олимпијада)
 Утисци о стручном усавршавању на зимском
семинару
 Марко Краљевић – у 6. разреду – угледни час,
корелација историја и српски језик (Ана Николић,
Андреја Вујичић, Јадранка Чантрић)
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 Посета позоришта, галерија, библиотека и музеја
 Такмичења (утисци, коментари, предлози, новине)


Организовање општинског такмичења из Српског
језика и језичке културе

 Читалачка значка
 Разматрање избора уџбеника за наредну школску
годину

III

Чланови Стручног
већа, Весна Пејчић

 Књижевни сусрети
 Посета позоришта, галерија, библиотека и музеја
 Ускоци или хајдуци; у 7. разреду– угледни час
(Маја Драгић, Марија Аћимовић и Виолета
Костовић)
Чланови Стручног
већа
 Анализа успеха на крају трећег тромесечја
 Информације о предстојећем матурском испиту
(организовање припремне наставе)
 Одржавање часова српског језика, историје и
грађанског васпитања у одељењима четвртог
разреда
 Читалачке навике у ОШ „Лазар Саватић“
(предавање библиотекарке Весне Ђукић Пејчић)

IV

 Излагање ученичких радова (панои, сајт литерарне
секције, друштвене мреже школе)
 Посета позоришта, галерија, библиотека и музеја

 Анализа постигнутих резултата ученика на
општинским и окружним такмичењима
 Контролни задаци
 Успон хришћанства; 5. разред – угледни час,
координација историја и веронаука (Милана
Стојаковић и Андреја Вујичић)

V

Чланови Стручног
већа

VI
 Усаглашавање критеријума у начину закључивања
оцена
 Посета позоришта, галерија, библиотека и музеја
ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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 Приредба за прваке
 Приредба са ученицима и за ученике осмог разреда
 Анализа успеха на крају школске године
 Анализа резултата матурског испита
 Анализа рада Стручног већа српског језика и
друштвених наука
 Подела радних задужења за наредну школску
годину

Руководилац Стручног већа,
Јадранка Чантрић
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3.7.3. Стручно веће за математику, информатику и технику и технологију
Стручно веће за математику, информатику и рачунарство и технику и технологију чине
следећи чланови: наставнице математике Славка Вучићевић, Дејана Војиновић и Биљана
Ђелић, наставнице информатике и рачунарства Виолета Јеринкић, Анђела Василевска и
Слободанка Максимовић и наставници технике и технологије Велисав Митровић,
Љубомир Радовић и Предраг Каблар.

САДРЖАЈ РАДА
- Реализација иницијалних тестова
- Анализа завршног испита
- Утврђивање распореда реализације допунске и додатне
наставе и секција
- Укључивање ученика у додатну и
допунску наставу и рад секција
- Утврђивање распореда писмених и контролних
задатака
- Стручна литература, часописи и нова средства
- Стручно усавршавање наставника
- Укључивање ученика и наставника школе у разне
активности на нивоу општине и града
- Анализа успеха – реализација плана и програма на
крају I тромесечја
- Реализација допунске и додатне наставе и секција
- Пријава ученика за такмичење Мислиша и Кенгур без
граница
- Анализа успеха ученика на крају I полугодишта, мере за
побољшање успеха
- Анализа реализације плана и програма
-Угледни часови
- Припрема за такмичење
- Извештај са СВ Земун – математика
- Стручно усавршавање – зимски семинар из математике

ОШ „Лазар Саватић“ Земун

ВРЕМЕ

САРАДНИЦИ
И
ИЗВРШИОЦИ
Чланови Већа,
управа школе

IX

X

XI

Чланови Већа

Чланови Већа
Чланови Већа,
управа школе

XII

I

Славка
Вучићевић,
Дејана
Војиновић
чланови Већа
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- Стручно усавршавање у установи ( презентације,
извештаји са стручних предавања – ниво општине и
града
- Извештај о резултатима Школског такмичења – мере за
још бољи пласман
- Припрема и реализација Општинског такмичења
- Стручно усавршавање наставника
- Задаци Већа за припрему ученика за полагање завршног
испита на крају основног школовања
-Угледни часови

- Анализа резултата са Општинског такмичења
Припрема
и
реализација
такмичења
„Мислиша“/“Кенгур“
- Реализација редовне, допунске и додатне наставе и
секција
-Угледни часови

Чланови Већа

II

Анђела
Василевска,
Виолета
Јеринкић
чланови Већа

III

Чланови Већа

- Анализа постигнутих резултата у редовној настави на
крају III тромесечја, реализација плана и програма
- Мере за побољшање успеха у настави
- Анализа резултата постигнутих на Окружном такмичењу
-Угледни час

IV

- Учешће на Екипном првенству основних школа из
математике (организација и реализација)
- Извештај о резултатима на такмичењу – табеларни
приказ, мере за побољшање резултата
- Тешкоће у реализацији неких школских садржаја
- Угледни час

V

ОШ „Лазар Саватић“ Земун

Љубомир
Радовић,
Велисав
Митровић

Биљана Ђелић
Чланови Већа

Предраг
Каблар

90

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

- Анализа успеха ученика на крају II полугодишта
- Резултати и анализа завршног испита
- Анализа рада Стручног већа математике, предлог мера
за побољшање рада – извештај
- Табеларни приказ – извештај о стручном усавршавању
у току 2019/2020.
- Предлози активности за наредну школску годину –
стручно усавршавање у установи и ван ње.
- Доношење и усвајање плана рада Већа за следећу шк.г.
са конкретним активностима и задужењима.
- Израда плана стручног усавршавања – табеларни прик.
- Израда оперативних планова по
разредима.
- Израда плана угледних часова за наредну школску
годину
- Предлози и утврђивање обавеза за наредну шк. год.
- Координирање са другим Стручним већима.
- Избор и размена уџбеника, приручника и другог
материјала - наставници.

чланови Већа

VI-VIII

Руководилац Стручног већа,
Предраг Каблар, наствник технике и технологије

ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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План рада стручног већа за стране језике за школску 2021/22. годину
Чланови Стручног већа за стране језике: Данијела Стојилковић и Милена Божовић,
професори француског језика, Ненад Димитријевић, Данијела Дугалић, Катарина Цвијић
Руководилац Стручног већа за стране језике је Ивана Јоковић.
САДРЖАЈ РАДА
-

-

-

-

-

-

-

ВРЕМЕ

Анализа рада Стручног већа за стране језике,
предлог мера за побољшање рада –годишњи
извештај и извештај о онлајн настави
Предлози активности за наредну школску годину
- стручно усавршавање у установи и ван ње,
подела задужења
Усвајање плана рада Стручног већа разредне
наставе са конкретним
активностима и
задужењима
Израда плана стручног усавршавања
Израда и размена годишњих оперативних планова
по разредима за школски програм (електронска
форма)
Предлози и утврђивање обавеза за наредну
школску годину
Избор и размена уџбеника, приручника и другог
материјала- наставници
Координирање са другим стручним већима
Утврђивање списка наставника по другим
сручним већима- конституисање тимова
Утврђивање начина рада счланова стручног већа
Усвајање распореда наставних и ваннаставних
активности (посете)
Идентификација ученика и укључивање у додатну
и допунску наставу и слободне активности
Угледни час
Обележавање Међународног дана језика (26.9.)
Утврђивање садржаја, облика и обима и
оцењивања писмених провера знања
Разматрање правилника о оцењивању ученика
Оцењивање ученика - уједначавање критеријума

ОШ „Лазар Саватић“ Земун

САРАДНИЦИ
И
ИЗВРШИОЦИ
Чланови
Стручног већа

VI

VIII

Чланови
стручног већа
Управа школе

Чланови
Стручног већа
IX
Данијела
Стојилковић
Чланови
Стручног већа
X
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анализа успеха и дисциплине – реализација плана
и програма на крају тромесечја
Анализа рада стручног већа - стручно
усавршавање
у
установи
(презентације,
извештаји)
Разматрање Правилника о сталном стручном
усавршавању
Указивање ПП служби на ученике који имају
проблема у учењу, као и на дисциплинске
проблеме

Чланови
Стручног већа
Управа школе
XI

Анализа рада и дисциплине – утврђивање успеха
на крају полугодишта
Тешкоће у раду – текући проблеми
Посета позоришту
Примена стандарда- Правилник о општим
стандардима постигнића
Угледни час
Обележавање Божића у Великој Британији
(школски пано)
Анализа успеха у раду ДТ, ДН И СА
Договори око припреме школског такмичења
Договори око организације прелиминарне и
полуфиналне фазе такмичења Хипо у
просторијама школе (уколико услед пандемије
вируса КОВИД 19 за то постоје услови)
Интензивирање рада на часовима ДТ у 8. разреду
Организовање школског такмичења из енглеског
и француског у 8. разреду и припреме за учешће
на општинском такмичењу
Прелиминарна
фаза
Хипо
међународног
такмичења

Чланови
Стручног већа
XII
Ивана Јоковић

I

Чланови
Стручног већа

II

Информације о стручним семинарима за стране
језике (утисци, размене искустава, идеја и
материјала)

ОШ „Лазар Саватић“ Земун

Ивана Јоковић и
Катарина
Цвијић
Чланови
Стручног већа

Анализа постигнутих резултата на општинским
такмичењима и припреме за градско такмичење
Посета културној установи или амбасади уколико
епидемиолошке мере то дозвољавају

Чланови
Стручног већа

Чланови
Стручног већа
III
Ивана Јоковић и
Катарина
Цвијић
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-

Разматрање избора уџбеника за наредну школску
годину

Чланови
Стручног већа

-

Угледни час

-

Анализа успеха на крају 3. тромесечја
Анализа резултата постигнутих на такмичењима
Тешкоће у раду – текући проблеми

-

Угледни час

-

Утврђивање списка уџбеника за наредну школску
годину

-

Данијела
Стојилковић
Чланови
Стручног већа

IV

Извештаји о постигнутим резултатима ученика на
такмичењима
Анализа постигнутих резултата ученика на
општинским и окружним такмичењима
Угледни час
Утврђивање успеха и дисциплине на крају
школске године - извештај и анализа

-

Угледни час пројектне активности 5. разред

-

Угледни час пројектне активности 6. разред

Чланови
Стручног већа

V

VI
Анализа рада стручног већа - стручно
усавршавање
у
установи
(презентације,
извештаји)

Данијела
Дугалић и Ненад
Димитријевић–
енглески језик

Милена
Божовић –
француски језик

Катарина
Цвијић,6.р.
Ивана Јоковић,
5.р
Чланови
Стручног већа

Руководилац Стручног већа за стране језике,
Ивана Јоковић, наставница енглеског језика

ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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План рада Стручног већа природних наука за школску 2021/22. годину

Стручно веће чине професори: физике, хемије, биологије и географије
Чланови стручног већа природних наука:

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

Сандра Рајковић –професор биологије
Јелена Гверо-Павловић – професор биологије
Aна Стојановић – професор биологије и хемије
Весна Поповић – професор физике- руководилац стручног већа
Снежана Јовановић – професор географије
Ана Бабић Сретеновић - професор географије

САДРЖАЈ РАДА

















ВРЕМЕ

САРАДНИЦИ
И
ИЗВРШИОЦИ

Анализа рада Стручног већа природних наука,
предлог мера за побољшање рада – извештај
Усвајање Годишњег плана рада стручног већа
природних наука
Коначна подела радних задужења
Предлози активности за наредну школску
годину - стручно усавршавање у установи и ван
ње
Израда плана стручног усавршавања-табеларни
приказ
Израда
Годишњих глобалних планова по
разредима за Школски програм (електронска
форма)
Предлози и утврђивање обавеза за наредну
школску годину

VI

Договор о посећивању стручних семинара
Координирање са другим стручним већима
Утврђивање списка наставника по другим
сручним већима- конституисање тимова
Договор о раду и распореду контролних
задатака и објективном проверавању знања

VIII

Чланови
стручног већа

Програмирање
и
планирање
васпитнообразовног рада
Избор слободних активности и метода рада за
исте
Одређивање
програмских
садржаја
и

IX

Чланови
стручног већа
управа школе

ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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евидентирање ученика за остале ваннаставне
активности
Избор уџбеника, литературе и часописа за
коришћење у раду
Евидентирање учила у настави природних наука
и предлог за набавку нових
Обележаванје Светског дана заштите озонског
омотача
у
виду
огледног
часа
као
међупредметне корелације
Договор око рада сеција у оквиру слободних
активности
Сарадња наставника природних наука у
старијим разредима са наставницима у млађим
разредима
Корелација у настави природних наука
Укључивање ученика и наставника у разне
активности наше школе на нивоу града
Израда распореда одржавања угледних часова
Угледни час из географије
Угледни час из физике у корелацији са
физичким васпитанјем

X

Анализа успеха ученика из природних наука на
крају првог класификационог периода
Доношење мера за ученике који изостају у раду
и за ученике који брже напредују
Реализација програмских садржаја додатне и
допунске наставе и слободних активности
Идентификација ученика и укључивање у
додатну и допунску наставу

XI

Угледни час из биологије
Извештај са стручних актива, семинара или
предавања на нивоу општине или града
Реализација садржаја планова и програма
редовне, додатне и допунске наставе и
слободних активности
Угледни час из хемије
Одабир ученика за такмичење
Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта из природних наука
Израда инструмената за објективно мерење рада
и напредовање ученика свих узраста
Израда портфолија за стручно усавршавање
Интензивирање рада на часовима ДТ у VIII
разреду
Организовање и извођење школског такмичења
ради припреме за учествовање на општинском
ОШ „Лазар Саватић“ Земун

Чланови
стручног већа

Снежана
Јовановић
Весна Поповић

Чланови
стручног већа
управа школе

Јелена Гверо
Павловић

XII

Чланови
стручног већа
управа школе
Ана Стојановић

I

Чланови
стручног већа

II

Чланови
стручног већа
управа школе
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такмичењу
Информације о стручним семинарима (утисци,
размена искустава, идеја, материјала)
Укључивање ученика и наставника у опремању
школске имовине
Корелација и постигнути успех ученика
Угледни часови из физике
План рада припремне наставе за ученике 8.
разреда
Угледни час из биологије
Анализа успеха ученика из природних наука на
крају трећег класификационог периода
Анализа успеха ученика на школским и
општинским такмичењима
Угледни час из географије
Анализа успеха ученика из природних наука на
крају школске године
Анализа реализације планова и програма рада
редовне, додатне и допунске наставе и слободне
активности
Предности и недостаци програмских садржаја
за сваки од предмета природних наука
Предлози за награде и похвале ученика који су
се истакли у раду и који су носиоци посебних
диплома

III

Чланови
стручног већа
Весна Поповић
Сандра
Рајковић

IV

Чланови
стручног већа
управа школе
Ана Бабић
Сретеновић

V и VI

Чланови
стручног већа
управа школе

Руководилац Стручног већа,
Весна Поповић, проф. физике
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План рада Стручног већа за уметност и културу
за школску 2021/22. годину
Чланови Стручног већа за уметност културу су:
-Весна Стаменковић - наставник музичке културе,
-Марија Мишић – наставник музичке културе,
-Небојша Раичковић - наставник ликовне културе.

САДРЖАЈ РАДА
- Анализа рада Стручног већа уметност и култура;
предлог мера за побољшање рада
- Анализа рада Стручног већа уметност и култура у
ванредним околностима
- Предлози активности за наредну школску годину стручно усавршавање у установи и ван ње, подела
задужења
- Разматрање и усвајање Плана рада Стручног већа
уметност и културу, са конкретним активностима и
задужењима, у редовним и ванредним околностима
- На нивоу већа - тематско планирање, договор о
реализацији (предлози, идеје, сугестије)
- Израда предлога Плана стручног усавршавања
- Координирање са другим стручним већима

ВРЕМЕ

САРАДНИЦИ
И
ИЗВРШИОЦИ

Чланови
Стручног већа
Управа школе
VIII

- Израда месечних оперативних планова за наредни месец
(или на недељном нивоу, уколико је то захтев
Министарства)
- Израда списка за набавку потребног потрошног материјала
- Планирање посета позориштима, музејима, филхармонији
и учешће ученика у радионицама које се том приликом
организују...
- Посета предметних наставника 4. разреду, Музичка
култура (предлог за реализацију базиран на стручном
упутству за организацију рада 2021/2022. који предвиђа
испомоћ наставника ликовне и музичке културе у првом
циклусу)
- Музички фестивал ,,Саватић у гају“
- Израда месечних оперативних планова за наредни месец
- „Распевано друштво“, промоција ученичких постигнућа и
промоција школе поводом дечије недеље
- Сарадња са установама и појединцима из локалне средине
(Дечија пијаца,...)
ОШ „Лазар Саватић“ Земун

Чланови
Стручног већа

IX

Управа школе
Учитељи од 1.
до 4. разреда

X
Чланови
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- Културне и јавне активности школе
- Планирање посета позориштима, музејима, филхармонији
и учешће ученика у радионицама које се том приликом
организују...

Стручног већа

- Израда месечних оперативних планова за наредни месец
- Организација школског такмичења за Најраспеванију
одељенску заједницу
- Учешће хора на међународном фестивалу
- Сарадња са Музичком омладином Београда
- Анализа рада стручног већа - стручно усавршавање у
установи (презентације, извештаји)

Чланови
Стручног већа
XI
Управа школе
Актив млађих
разреда

- Израда месечних оперативних планова за наредни месец
-Договор о реализацији прославе Нове године
- Новогодишња приредба
- Дан отворених врата – промоција школе ,,Новогодишња
бајка“
- Најраспеванија
одељенска
заједница-општинско
такмичење
- Припрема за прославу Светог Саве, израда позивница
- Посета предметних наставника 4. разреду, Ликовна
култура
- Учешће на конкурсу „ Железница очима деце“

XII

Чланови
Стручнога већа
Учитељи од 1.
до 4. разреда

- Израда месечних оперативних планова за наредни месец
- Прослава Светог Саве
- Учешће на конкурсу “Божић у Земуну“
- Учешће хора на међународном фестивалу у иностранству,
као и сарадња са домаћим и страним институцијама
културе
- Учешће на музичком кампу

I

Чланови
Стручног већа

II

Чланови
Стручног већа

- Израда месечних оперативних планова за наредни месец
- Анализа успеха и рада на крају 1. полугодишта; остварени
резултати на такмичењима и конкурсима. Предлог мера за
унапређења рада у наредном периоду
- Oпштинско такмичење‘‘Златна сирена’’ и ‘‘Мали вокални
састави’’
- Градско такмичење ‘’Најраспеваније одељење’’
- Посета предметних наставника 4. разреду, Ликовна
култура
ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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- Израда месечних оперативних планова за наредни месец

- Градско тамичење ‘’Златна сирена’’ и ‘’Мали вокални
састави’’
- Општинско такмичење „Група певача“
- Учешће на ликовним конкурсима „Делис“ и „ Мали Пјер“
- Анализа уџбеника за следећу школску годину
- Учешће на међународном музичком фестивалу

Чланови
Стручног већа
III

- Израда месечних оперативних планова за наредни месец

- Општинско и градско такмичење ‘’Група певача’’ и
‘’Такмичење хорова’’
- Учешће хора на међународном фестивалу у иностранству,
као и сарадња са домаћим и страним институцијама
културе
- Учешће на музичком кампу
- Учешће на конкурсу поводом Ускршњих празника
- Ускршњи празници, изложбе, одељењска прослава
- Посета културних институција за старије разреде
- Школска изложба Ускршња јаја
- Посета предметних наставника 4. разреду, Музичка
култура

Чланови
Стручног већа
Одељењске
старешине
IV

Учитељи 4.
разреда

- Израда месечних оперативних планова за наредни месец
- Сарадња са Музичком омладином Београда
- Извештаји о постигнутим резултатима ученика
такмичењима
- Републичко такмичење у етно певању
- Музички фестивал ,,Саватић у мају“
- Промоција изборног предмета/слободних активности
- ,,Парк фест“,у организацији Општине Земун

Чланови
стручног веће

на
V

Учитељи и
одељењске
старешине

- Израда месечних оперативних планова за наредни месец

ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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- Приредба за будуће прваке ,,Прваци првацима“ -учешће
малог хора
- Приредба за крај 4. разреда - учешће малог хора
- Приредба - свечана додела сведочанстава за 8. разред учешће великог хора или инструменталних састава
- Учешће хора на међународном фестивалу у иностранству,
као и сарадња са домаћим и страним институцијама
културе
- Анализа рада стручног већа - стручно усавршавање у
установи (презентације, извештаји)
- Табеларни приказ - Извештај о стручном усавршавању у
току 2021/22. има свако у свом портфолију
- Израда Извештаја о раду стручног већа за школску
2021/22. годину

VI

- Предлог плана рада стручног већа за следећу школску
годину
Предлог стручног усавршавања у школској 2020/2021.
Музичка култура:
958 (K1, П3) - Семинар за диригенте – од традиционалног ка иновативном
991 (К4, П3) - Култура говора у учионици и ваннаставним активностима
953 (К1, П1) - ПОПУЛАРНА МУЗИКА У НАСТАВИ МУЗИЧКИХ И ОПШТЕ
ОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА
949 (К1, П1) - Музичке игре као део одрастања и учења
955 (К1, П3) - Присуство и примена музике у медијима
Ликовна култура:
959 (К1, П3) - Слика и прилика – визуелна писменост и лично наслеђе
961 (К1, П3) – УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО
966 (К1, П3) – Школа карикатуре – карикатура као ликовни израз и средство
комуникације
Напомена: План рада и реализација активности је заснован на претпоставци ванредне
организације рада школе. Услед мера које су донете са епидемиолошком ситуацијом
план рада ће се прилагођавати стуацији на терену.
Руководилац Стручног већа за уметност и културу,
Небојша Раичковић, наставник ликовне културе
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План рада Школског спортског друштва
Стручно веће физичког васпитања формирало је календар спортских активности и
такмичења за школску 2021/2022. годину. Као полазну основу узело је чињеницу да ће
Школско спортско друштво и у овој школској години учествовати у такмичењима које
организује Секретаријата за спорт и омладину града Београда.
САДРЖАЈ РАДА
Израда плана рада и договор о предстојећим
активностима
Школско, међуодељењско првенство у кошарци и
футсалу за ученице и ученике од петог до осмог
разреда; школско и градско првенство у стоном
тенису за ученице и ученике од петог до осмог
разреда
Општинско такмичење у атлетици за ученице и
ученике од петог до осмог разреда; општинско и
градско првенство у кошарци и баскету за ученице и
ученике од петог до осмог разреда; градско
такмичење у стрељаштву за ученице и ученике
основних школа
Школско, међуодељењско првенство у одбојци за
ученице и ученике од петог до осмог разреда
Општинско првенство у одбојци и школско
такмичење у надвлачењу конопца за ученице и
ученике од петог до осмог разреда
„Светосавски турнир у баскету“ за ученице и ученике
од петог до осмог разреда
Општинско, међушколско првенство у футсалу за
ученице и ученике од петог до осмог разреда; градско
такмичење у пливању за ученице и ученике основних
школа
Градско првенство у спортској гимнастици за
ученице и ученике основних школа
Општинско, међушколско првенство у рукомету за
ученице и ученике од петог до осмог разреда
Опроштајна утакмица наставника и селекције
ученика осмог разреда у футсалу.
Крос РТС-а,„Дан изазова“ и Недеља школског спорта
ће накнадно објавити термине.

ВРЕМЕ
VIII

САРАДНИЦИ
И ИЗВРШИОЦИ
Чланови Стручног
већа и
управа школе

IX

Чланови Стручног
већа

X

Чланови Стручног
већа

XI

Чланови Стручног
већа

XII

Чланови Стручног
већа

I

Чланови Стручног
већа

II

Чланови Стручног
већа

III

Чланови Стручног
већа

IV

Чланови Стручног
већа

V i VI

Чланови Стручног
већа и
управа школе

Циљ овог система такмичења и спортских активности је да се што већем броју ученика
омогући да партиципира у њему.
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План рада Стручног већа за физичко и здравствено васпитање
Чланови Стручног већа за физичко и здравствено васпитање су:
Ивана Ристић, Милош Ђоковић и Данко Бјеличић
НАПОМЕНА: СВЕ АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ ВЕЋА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
ОДРЖАВАЋЕ СЕ У СКЛАДУ СА ЕПИДЕМИОЛОШКОМ СИТУАЦИЈОМ У ЗЕМЉИ И
СВЕТУ И ПРЕПОРУКАМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
САДРЖАЈ РАДА
- Договор око реализације плана Стручног већа
- Договор о плану реализације наставе у складу са
препорукама МПНТР
- Договор о плану реализације предстојећих спортских
такмичења према календару Секретаријата за спорт и
омладину града Београда
- Планирање посета, излета, који ће бити реализовани у
току текуће школске године за ученике од 5. до 8. разреда;

ВРЕМЕ

САРАДНИЦИ
И
ИЗВРШИОЦИ
Чланови
Стручног већа

IX

- Усаглашавање критеријума оцењивања
- Посета предметних наставника 4. разреду
- Израда месечних оперативних планова за наредни месец
- Реализација међуодељењског такмичења у футсалу и
кошарци за ученице и ученике 5 – 8. разреда
- Градско такмичење у стоном тенису за ученице и
ученике од 5. до 8. разреда
- Учешће на општинском такмичењу у кошарци за ученике
и ученице 5. до 8. разреда
- Учешће на општинском такмичењу у атлетици за ученике
и ученице 5. до 8. разреда
- Градско такмичење у стрељаштву за ученице и ученике
основних школа

Чланови
Стручног већа

X

СШСС
М. Ђоковић

- Учешће у пројекту Здраво растимо, у сарадњи са Савезом
за школски спорт Србије
- Израда месечних оперативних планова за наредни месец
- Школско, међуодељењско првенство у одбојци за ученице
и ученике од 5. до 8. разреда
- Учешће на општинском такмичењу у одбојци за ученике и
ученице 5. до 8. разреда
- Посета Сајму спорта
- Израда месечних оперативних планова за наредни месец
ОШ „Лазар Саватић“ Земун

Београдска
асоцијација за
сколски спорт и
Чланови
Стручног већа

XI

Београдска
асоцијација за
сколски спорт и
Чланови
Стручног већа
И. Ристић
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Чланови
Стручног већа
- Учешће гимнастичке секције на школској новогодишњој
манифестацији
- Угледни час, физичко васпитање, 7. разред корелација са
биологијом
- Првенство у надвлачењу конопца за ученице и ученике од
5. до 8. разреда

Чланови
Стручног већа

XII

- Израда месечних оперативних планова за наредни месец

- Светосавски турнир у баскету за ученике и ученице од 5.
до 8. разреда
- Анализа успеха и рада на крају 1. полугодишта; остварени
резултати на такмичењима. Предлог мера за унапређења
рада у наредном периоду
- Израда месечних оперативних планова за наредни месец
- Реализација наставе скијања

I

Београдска
асоцијација за
сколски спорт и
Чланови
Стручног већа

Београдска
асоцијација за
сколски спорт и
Чланови
Стручног већа

- Израда Плана рада Недеље школског спорта
- Учешће на градском такмичењу у спортској гимнастици за
ученице и ученике од 5. до 8. разреда
- Учешће на градском такмичењу у пливању за ученике и
ученице од 5. до 8. Разреда
- Учешће на општинском такмичењу у футсалу за ученице и
ученике од 5. до 8. разреда

М.Ђоковић
И.Ристић
С. Рајковић

II
Веће четвртог
разреда

- Посета предметних наставника 4. разреду
- Израда месечних оперативних планова за наредни месец
- Школско првенство у рукомету за ученице и ученике од 5.
до 8. разреда
- Учешће на општинском такмичењу у рукомету за ученице
и ученике од 5. до 8. разреда
- Угледни час- корелација физичког и здравственог
васпитања и музичке културе
- Израда месечних оперативних планова за наредни месец
- Учешће на регионалном такмичењу у кошарци за ученике
и ученице 5.разреда „Јр. НБА лига“
- Недеља школског спорта
- Израда месечних оперативних планова за наредни месец
ОШ „Лазар Саватић“ Земун

III

IV

Београдска
асоцијација за
сколски спорт и
Чланови
Стручног већа

КСС и
М.Ђоковић
Чланови
Стручног већа
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- Учешће гимнастичке секције на музичком фестивалу
,,Саватић у мају“
- Крос РТС-а Кроз Србију, за ученике од 1. до 8. Разреда
- Опроштајна утакмица наставника и селекције ученика 8.
разреда у футсалу
- Израда месечних оперативних планова за наредни месец

V

- Спорско-рекреативни дан
- Анализа рада стручног већа - стручно усавршавање у
установи (презентације, извештаји)
- Предлог плана рада стручног већа за следећу шк.годину
- Анализа рада Стручног већа за физичко и здравствено
васпитање; предлог мера за побољшање рада – извештај
- Табеларни приказ - Извештај о стручном усавршавању у
току 2021/2022. има свако у свом портфолију

Чланови
Стручног већа
Уметничког
актива, Актив
млађих разреда

Чланови
Стручног већа
VI

- Предлози активности за наредну школску годину стручно усавршавање у установи и ван ње, подела
задужења
- Израда
Извештаја
о
реализацији
ваннаставних
активности (теме, број часова и број деце укључен у овај
вид наставе)
- Реализација наставе летње школе пливања/логоровања

VII

- Разматрање и усвајање Плана рада Стручног већа за
физичко и здравствено васпитање, са конкретним
активностима и задужењима
- Израда Плана рада Школског спортског друштва
- Израда Плана рада слободних активности-гимнастичке
секције
- Израда Плана рада активности у природи, скијање
летовање (пливање/логоровање)

Чланови
Стручног већа
Чланови
Стручног већа

VIII

- Израда Плана стручног усавршавања-табеларни приказ
- Координирање са другим стручним већима
- Израда глобаниих и месечних оперативних планова

Руководилац стручног већа
Милош Ђоковић
ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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Стручно веће за развој школског програма

3.7.8

Рад овог стручног актива разрађен је у Плановима наставе и учења од I до VIII
разреда.
Чланови Стручног већа за развој школског програма су:
1. Горан Петровић, директор школе
2. Ивана Алексић, психолог
3. Иван Костић, педагог
4. Наташа Опачић, наставница разредне наставе
5. Милкица Ивановић, наставница разредне наставе
6. Снежана Миленковић, наставница разредне наставе
7. Наташа Пилчевић, наставница разредне наставе
8. Љубомир Радовић, наставник ТИО
9. Велисав Митровић, наставник ТИО
10. Ивана Ристић, наставница физичког васпитања
11. Небојша Раичковић, наставник ликовное културе

План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе
школска 2021/2022.
Активности
Формирање базе планова и
извештаја

Праћење остваривања
ГПРШ и ШП

Праћење примене прописа
чија је примена важна за
обезбеђивање квалитета и
развој школе
Презентација прописа
важних за обезбеђивање
квалитета и развој школе
Састанци чланова Тима са
координаторима стручних
актива и већа, тимова и
стручним сарадницима
Израда пројеката који су у

Време
реализације
септембар

Два пута
годишње, на
полугодишт
у и крају
школске
године
Током
године

Начин праћења

Носиоци активности

Вођење
евиденције о
унетој
документацији:
Марија Мишић
Извештаји и
записници

Педагог,
руководилац тима

Извештаји,
записници

Директор школе,
педагог и психолог
као стални чланови
Тима
Чланови тима

Током
године

Извештаји,
записници

Током
године

Извештаји,
записници

Током

Извештаји,

ОШ „Лазар Саватић“ Земун

Чланови тима

Чланови тима,
координатори других
тимова и стручних
актива и већа
Чланови тима,
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вези са обезбеђивањем
квалитета и развојем
установе
Организовање радионице на
различитим местима у
земљи и иностранству
заједно са школама са којима
се остварује сарадња
Праћење угледних часова и
других активности

године

записници

Наставничко веће

Током
године

Извештаји,
записници

Чланови тима,
Наставничко веће

Током
године

Извештаји,
записници

Прати и утврђује резултате
рада ученика

Током
године

Педагог,
психолог,
руководилац тима,
координатор за
млађе раз.
Чланови тима,
Тим за
самовредновање

Тим прати остваривање
стандарда постигнућа и
остваривања
међупредметних компетен.
Тим учествује у креирању
Развојног плана школе и
Годишњег плана школе

Април и јун
2022.

Иницијални тест,
Такмичења,
табеле успеха,
Завршни испит
Резултати пробног Педагог,
и Завршног испита Тим за
међупредметне
компетенције
Планови,
Чланови тима
припреме,
извештаји

Мај и јун
2022.

Руководилац
Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе,
Мр Горан Петровић, директор школе

ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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План рада
Тима за развој међупредметних компетенција
и предузетништва
ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

Време

Области рада

Носиоци
активности

Август /
Септембар

Формирање стручног Тима за развој мђупредметних
компетенција и предузетништва

Август /
Септембар

Израда плана рада Тима за развој међупредметних
компетенција и предузетништва са
операционализацијом активности

Тим за РМПКП

Прво
полугодиште

Појачана континуирана едукација и развијање
одговорног односа ученика према сопственом
здрављу, као и здрављу других

Тим за РМПКП

Прво
полугодиште

Појачано континуирано развијање дигиталних
компетенција ученика и наставника, као и примена
информационо-комуникационих технологија у
настави

Тим за РМПКП

Прво
полугодиште

Укључивање чланова Ученичког парламента, у рад
Тима; укључивање родитеља у рад Тима

Тим за РМПКП,
наст. грађанског
васпитања

Прво
полугодиште

Формирање НТЦ секције у школи

Директор

ПП служба

Обезбеђивање услова за:
Развијање ученичких компетенција за учење,
решавање проблема, као и комуникацију и сарадњу

Током године

Развијање предузимљивости и оријентацији ка
предузетништву

Тим за РМПКП

Припремање ученика за активно и одговорно учешће
у демократском друштву
Оспособљавање ученика за рад са подацима и
информацијама и развијање дигиталних компетенција

ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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Развијање одговорног односа ученика према околини
и сопственом здрављу

Развијање естетичке компетенције

Током године

Сарадња са Ученичком задругом ОШ "Лазар Саватић"

Тим за РМПКП

Друго
полугодиште

Одржавање тематског дана у школи

Тим за РМПКП

Друго
полугодиште

Организовање изложби ученичких радова у циљу
промовисања њихових предузетничких идеја

Тим за РМПКП

Током године

Праћење свих релевантних активности у школи

Тим за РМПКП

Током године

Прикупљање документације и вођење евиденције о
раду Тима и активностима школе

Руководилац
Тима

Током године

Одржавање и успостављање нове сарадње са
релевантним установама и организацијама у циљу
унапређивања међупред. компетенција и
предузетништва

Тим за РМПКП

Јул

Информисање Наставничког већа (а према потреби и
Савета родитеља и Школског одбора) о реализованим
активностима Тима за РМПКП

Тим за РМПКП

Јул

Доношење извештаја о раду и резултатима рада Тима
за РМПКП за претходну школску годину

Тим за РМПКП

Напомена: Школска година започиње у епидемиолошки остљивој средини, са дневно преко
5000 заражених особа вирусом COVID-19. План рада Тима за РМПКП ће бити коригован у
складу са променама.

ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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3.7.9
Р.
Бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

План Актива за развојно планирање
Активности
Састанак
чланова актива
и израда плана
рада за текућу
школску годину
Упознавање са
извештајем за
претходну
школску годину
Израда
акционог плана
за школску
2020/2021.
годину
Презентација
Акционог плана
на седници
Наставничког
већа
Презентација
извештаја и
плана Актива
пред члановима
Школског
одбора
Презентација
извештаја и
плана Актива
пред члановима
Савета
родитеља

7.

Примена
Акционог плана

8.

Израда
инструмената
евалуације
предвиђених
Развојним
планом
Праћење
реализације

9.

Одговорна
особа
Директор

Директор

Директор

Носиоци
активности
Чланови
Актива

Координатор

Координатор

Директор

Координатор
и чланови
Наст. већа

Директор

Координатор
Актива и
чланови
Школског
одбора

Директор

Координатор
Актива и
чланови
Школског
одбора

Време
Август

Август

Септембар

Очекивани
резултати
Урађен план рада
Актива за развојно
планирање
Чланови тима
упознати са
извештајем
Урађен акциони план
са приоритетним
променама и
циљевима

Септембар

Чланови
Наставничког већа
упознати са
Акционим планом

Септембар

Чланови Школског
одбора упознати са
извештајем и планом
Актива

Септембар

Чланови Савета
родитеља упознати са
извештајем и планом
Актива

Током
школске
године

Укључивање и
допринос различитих
интересних група,
степен задовољства
учесника и корисника,
непланирани ефекти
развојног планирања

Директор

Чланови
Актива

Директор

Координатор
Психолог
Педагог

Март

Урађени инструменти
за евалуацију

Директор

Чланови
Актива

Април

Примењени
инструменти за
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Развојногплана

10.

Презентација извештај о
реализацији
Развојног плана
(Наставничко
веће, Савет
родитеља и
Школски
одбор)

-11.

Сарадња са
Тимом за
обезбеђивање
квалитета и
развој школе

12.

Разматрање
извештаја о
самовредновањ
у и Развојном
планирању у
циљу
међусобног
усклађивања и
израде
Акционог плана
за наредну шк.
годину

евалуацију и
анализирана
досадашња
реализација

Директор

Координатор
Актива

Директор

Чланови
Актива за
РП и
чланови
Тима за
ОКИРШ

Директор

Чланови
Актива

Јун

Сви чланови упознати
са спроведеним
активностима

Јун

Школски програми и
ГПР усклађени са
Развојним планом.
Усвојени предлози за
корекције (одступања,
допуне) услед
измењених околности

Август
Септембар

Донет Акциони план
после анализе
извештаја о
самовредновању и
Развојном плану

Координатор Актива за развојно планирање,
Марина Романић
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Акциони план за развојни план школе,
школска 2021/2022. година
Циљеви, задаци и активности

Приоритетна 1.
Настава и учење
област
Стратешки циљеви
А. Повећати примену савремених метода и облика рада у настави
Б. Подизање нивоа професионалних компетенција и стручно усавршавање наставника
Циљ А
1. Задатак : Примена активне наставе
Активности

Ученици активно
учествују у раду
на часу

Наставник учи
ученике како да
ново градиво
повежу са
претходно
наученим.
Наставник учи
ученике како да
користе различите
начине/приступе
за решавање
задатака/проблема
Наставник учи
ученике како да
повежу наставне
садржаје са
примерима из
свакодневног
живота.

Индикатори
успеха
Активности/рад
ови ученика
показују да су
разумели
предмет учења
на часу, сви или
већина ученика
учествује у раду

Носиоци
активности

Наставник,
ученици

Већина ученика
повезују
Наставник,
претходна знања ученици
са новим знањима

За проблемске
задатке ученици
налазе више
начина за
решавање
Ученици за нова
знања налазе
примену у
свакодневном
животу

Наставници

Наставник,
ученици

ОШ „Лазар Саватић“ Земун

Временски
Доказ
оквир
Током
наставне
године

Током
наставне
године

Током
наставне
године
Током
наставне
године

Посета часу,
припреме за
час и
материјал за
час, радови
ученика

Посета часу,
припреме за
час и
материјал за
час, радови
ученика
Посета часу,
припреме за
час и
материјал за
час, радови
ученика
Посета часу,
припреме за
час и
материјал за
час, радови
ученика
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Поред знања ученици Ученици
стичу (и разумеју)
практично
вештине,
примењују знање
компетенције и
ставове

Наставник,
ученици

За време
часова
вежбања

Посета
ученицима на
практичним
активностима,
радови
ученика

Циљ А
2. Задатак :
Припрема и реализација диференцираног рада на часовима
Активности
Израда планова и
материјала за
реализацију часова

Реализација часова

Индикатори
успеха
Наставници се
припремају за
часове; планови
су усклађени,
урађена
корелација;
омогућен
трансфер знања
Часови су
прилагођени
способностима
ученика.припрем
ање за час је
засновано на
уважавању
различитости код
ученика у
погледу њиховог
знања, искуства и
способности,
укључујући и
ученике са
сметњама у
развоју

Носиоци
активности

Временски
оквир

Доказ

Наставници

Током
наставне
године

Планови и
материјал за
часове

Наставници

ОШ „Лазар Саватић“ Земун

Посета часу,
Током припреме за час
наставне и материјал за
године
час, радови
ученика
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3.7.10.

План рада Тима за самовредновање

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

директор,
стручни сарадници,
чланови тима

Конституисање тима, договор о
раду, подела задужења
Разматрање акционог плана
РПШ и извештаја тима за
самовредновање од претходне
школске године

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

август 2021.

Предлог наредне области за
самовредновање и израда плана
самовредновања за школску
2021-22.

Упознавање и анализа новог
Правилника о стандардима
квалитета рада установе
(Службени гласнику РС Просветни гласник", бр. 14/2018
од 2.8.2018. године, а ступио је
на снагу 10.8.2018.) и
Правилника о вредновању
квалитета рада установе
(Службени гласник РС, бр.
10/2019 од 15.02.2019. године)

Припрема инструмената за
самовредновање Области
квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ,
ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВЕШТАВАЊЕ
Формирање групе наставника,
чланова тима, који ће
припремати инструменте за
спровођење самовредновања

директор,
стручни сарадници,
чланови тима

септембар 2021.

октобар 2021.

директор,
стручни сарадници,
чланови тима

директор,
стручни сарадници,
чланови тима
новембар 2021.

Спровођење процеса
самовредновања Области
квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ,
ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВЕШТАВАЊЕ

децембар 2021. фебруар 2022.

Обрада добијених података

Анализа добијених резултата
вредновања из изабраних
области квалитета

март – април 2022.

Састављање извештаја тима за
самовредновања за текућу
школску годину

Презентовање добијених
резултата директору школе и
Наставничком већу

Анализа годишњег рада тима и
предлог плана рада за наредну
годину

директор,
стручни сарадници,
чланови тима
директор,
стручни сарадници,
чланови тима

мај - јун 2022.

директор,
стручни сарадници,
чланови тима

јун 2022.

директор,
стручни сарадници,
чланови тима

јун 2022.

директор,
стручни сарадници,
чланови тима

Бранка Јовановић,
руководилац Тима за самовредновање

3.7.11.

План рада Тима за маркетинг и промоцију школе

Тим за маркетинг и промоцију школе образује директор школе и чине га:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mарија Мишић– руководилац
Ивана Јоковић
Данијела Стојилковић
Весна Стаменковић
Анђела Василевска
Милкица Ивановић
Марија Аћимовић

Као и у претходном периоду циљ Тима за маркетинг и промоцију школе је да се школа
представи и промовише на најбољи начин.
Интерни маркетинг школе ће се одвијати путем видео материјала, приказа разних приредби,
такмичења ученика, изложби радова ученика као и издавање школског е-часописа ``Лазар``.
Екстерни маркетинг школе се односи на унапређивање школског сајта који ће добити нови
изглед, друштвене мреже и појављивање у медијима.
ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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У плану је и обука за чланове тима везано за дигитални маркетинг као и рад на сајту.
АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ

ВРЕМЕ

ПРАЋЕЊЕ

Израда плана рада за
текућу школску
годину

чланови
тима

август/
септембар

документација,
записник

Усвајање годишњег
плана рада и подела
задужења

чланови тима

септембар

документација,
записник

Сарадња са другим
тимовима школе и
стручним активима

чланови тима

сеттембар

документација,
записник

Сарадња са Саветом
родитеља и
Школским одбором

чланови тима

Током
године

документација

Сарадња са
медијским кућама

чланови тима

током
године

извештаји, сајт,
фејсбук, инстаграм

Сарадња са
установама културе

чланови тима

током
године

сајт, фејсбук,
инстаграм

Ажурирање и
уређивање школског
сајта

Анђела Василевска

током
године

документација
школског сајта

Ажурирање и
уређивање Фејсбук
странице школе

Марија Мишић

током
године

документација
фејсбук
странице

Ажурирање и
уређивање
Инстаграм странице
школе

Ивана Јоковић

током
године

документација
инстаграм странице

Ажурирање
школског Јутјуб
канала

Анђела Василевска и
Марија Мишић

током
године

документација јутјуб
канала

Ажурирање и
уређивање Фејсбук
странице школске
библ.

Весна Ђукић Пејчић,
придружени члан

током
године

документација
фејсбук странице

Израда школског
часописа у
електронској форми

Марија Аћимовић и
Јадранка Чантрић

током
године

извештаји,
фотографије, часопис

Израда летописа
школе

Весна Ђукић Пејчић,

Током
године

летопис

Постављање и
ажурирање важних
обавештења у холу

Данијела Стојилковић

током
године

документација

придружени члан
Весна Стаменковић
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школе
Уређење школских
паноа/простора

Весна Стаменковић
Марија Аћимовић

трајни
задатак

фотографије, сајт,
фејсбук, инстаграм

септембар

фотографије, сајт,
фејсбук, инстаграм

Милкица Ивановић
Добродошлица за
ђаке/уређење
школских
паноа/простора

Милкица Ивановић

Организација
отворених врата за
будуће прваке

чланови тима,
наставници и учитељи
четвртог разреда

децембар

фотографије, сајт,
фејсбук, инстаграм

Организација и
обележавање
Савиндана

чланови тима и
колектив школе

децембар,
јануар

медији, фотографије,
сајт, фејсбук,
инстаграм

Саватић у гају/мају –
фестивал хорова и
фолклорних
ансамбала

чланови тима,
наставнице музичке
културе

септембар
и мај

медији, фотографије,
сајт, фејсбук,
инстаграм

Организовање
културних
манифестација
(књижевни сусрети,
концерти,
представе...)
Рад Распеваног
друштва (промоција
резултата ученика и
школе, хуманитарне
акције)
Израда годишњег
извештаја

чланови тима и
наставници
разредне наставе

током
године

извештаји
фотографије постови
на друштвеним
мрежама и сајту
школе

Марија Мишић,
Весна Стаменковић,
ученици

током
године

извештаји,
фотографије, постови

Чланови тима

јун

извештај

Марија Аћимовић

Руководилац
Тима за маркетинг и промоцију школе
Марија Мишић
3.7.11 Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручног актива. Директор
школе председава и руководи Педагошким колегијумом. Педагошки колегијум се бави
осигуравањем квалитета и унапређивања образовно-васпитног рада, прати остваривање
Годишњег плана, организује педагошко-инструктивни надзор и планира стручно усавршавање.
Састанци ће бити држани по наведеном плану и програму, али уз отвореност измена и
ванредним састанцима у складу са евентуалним потребама школе.
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САДРЖАЈ РАДА
1. Усвајање спискова чланова стручних већа
2. Договор о даљем раду, доношење плана рада
3. План стручног усавршавања и тромесечног
праћења
реализације истог
4. Разматрање календара одржавања угледних
часова,
планираних предавања и презентација на
стручним
телима
школе
5. Разматрање реализације Развојног плана школе
6. Информације о радовима обављеним на
уређењу
школе (јун– август)
1. Разматрање набавке опреме и наставних средстава
исказаним
потребама стручних већа (сходно
по
материјалним могућностима школе)
2. Анализа извештаја о раду за претходну шк. годину
3. Инструктивно – педагошки рад (посете
часовима,у рад приправника)
увођење
4. Разматрање потребе за индивидуализованом
за ученике који имају тешкоће у усвајању
наставом
наставних
садржаја
5. Упознавање чланова колегијума са инклузивним
образовањем и израдом ИОП - а (по потреби)
6. Анализа иницијалног тестирања ученика
1. Анализа успеха и владања ученика на првом
класификационом периоду
2. Праћење остварености образовних стандарда и
разматрање наставе усмерене на компетенције
3. ученика Мере за побољшање успеха и квалитета
4. наставе Анализа реализације плана стручног
усавршавања наставника
5. Извештај школских тимова и актива по посебним
програмима(развојно, самовредновање, школа без
насиља – тим за заштиту деце, професионална
орјентација) и предлог за даље активности
1. Анализа успеха и владања ученика на другом
класификационом периоду
2. Мере за побољшање успеха
3. Квалитет наставе – анализа посећених и одржаних
угледних часова
4. Разматрање реализације тематског планирања
5. Набавка наставних средстава, потрошног
материјала
6. Анализа реализације плана стручног усавршавања
наставника
7. Анализа примене индивидуализоване наставе у
складу са инклузивним образовањем и израдом
ИОП –а (по потреби)
1. Праћење резултата такмичења
2. Праћење реализације Акционог плана (развојно
планирање, процеса самовредновања)
3. Анализа одржаних угледних часова

ОШ „Лазар Саватић“ Земун

ВРЕМЕ

VIII
IX

X

XI

I
II

III

САРАДНИЦИ И
ИЗВРШИОЦИ
Чланови
Педагошког
колегијума,
Директор,
Актив за Развојно
планирање

Чланови
Педагошког
колегијума,
Директор

Чланови
Педагошког
колегијума,
Директор

Чланови
Педагошког
колегијума,
Директор

Чланови
Педагошког
колегијума,
Директор
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

3.8

Анализа успеха на трећем класификационом
периоду
Анализа резултата различитих тестирања ученика
- акценат на усвојености образовних стандарда
Разматрање реализације Годишњег плана рада
школе (планирани програми, активности)
Анализа реализације плана стручног усавршавања
наставника
Праћење реализације ИОП- а (по потреби)
Текућа питања
Припреме за крај школске године
Резултати пробних тестирања ученика
Организација завршног испита за ученике осмог
разреда (планиране и одржане активности)
Остварени резултати у току школске године
(успех, владање, такмичења)
Предлог мера за побољшање квалитета рада
Извештај школских тимова и актива по посебним
програмима (развојно, самовредновање, школа без
насиља – тим за заштиту деце, инклузију,
професионалне орјентације) и предлог за даље
активности
Анализа реализације плана стручног усавршавања
наставника

IV

Чланови
Педагошк
ог
колегијум
а,
Директор

V VI
Чланови
Педагошк
ог
колегијум
а,
Директор

Стручни сарадници

У школи ће на пословима сручних сарадника радити школски педагог са 100% радног
ангажовања, школски психолог са 100% радног ангажовања и библиотекар са 100% радног
ангажовања. Планирање и програмирање рада ових сарадника је усаглашена са
Правилником о програму рада стручних сарадника у основној школи.

Педагог школе
Напомена: време предвиђено за обављање послова дато је оријентационо. Зависно од потреба
школе, самих дешавања, у пракси може, и најчешће и долази, до одступања од планираног.
Током школске године у одређеном временском периоду појединим подручјима рада
неопходноје посветити више или мање времена од предвиђеног. Највећи број задатака
реализује се у дужем временском периоду, те је немогуће прецизирати време реализације.
Годишњи оријентациони програм рада педагога шк. 2021/2022.
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ
САРАДНИЦИ
I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и
директор
вредновање остварених резултата (4 сата недељно)
1. Учешће у изради Годишњег плана рада школе
психолог
2. Учешће у изради Развојног плана школе
руководиоци
3. Учешће у изради Планова наставе и учења од I - VIII стручних већа
разреда
ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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4. Учешће у изради полугодишњег и годишњег
тим за заштиту
Извештаја рада школе
деце
5. Учешће у изради извештаја о реализацији
тим за развоjно
Развојног плана школе
планирање
6. Учешће у изради извештаја о самовредновању
тим за
рада школе и Акционог плана
самовредновање
7. Учешће у планирању и реализацији културних
рада
манифестација
наставници
школе (пријем првака, школска слава, свечана
одељењске
академија ученика 8. разреда, годишњи концерт
школских хорова) и
старешине
медијског представљања
наставници
8. Ангажовање у изради плана и програма (Педагошког
колегијума, Tима и Aктива за самовредновање рада
школе и Развојно планирање, образовно-васпитног
рада са ученицима, рада стручних органа, Плана и
програма стручног усавршавања наставника –
(посебно приправника), корективног рада са
ученицима, рада са даровитим ученицима, ИОП – а
по
потреби,
ваннаставних
активности,
професионалне орјентације, сарадња
школе и породице)
9. Годишње и оперативно планирање рада педагога
10. Сарадња са наставницима у изради планова рада
(редовне,
допунске наставе, додатног рада, ОЗ, секције) у складу
са усвојеним образовним стандардима
11.
Учешће у планирању спровођења анализа и
истраживања у оквиру школе (потребе свих
интересних група, квалитета наставе)
12. Учешће у планирању и организовању сарадње са
другим институцијама (Дом здравља, Центар за
социјални рад...)
I-a
Организација педагошког рада школе (1 сат
недељно)
1.
Примењивање педагошко-психолошких принципа у
изради распореда часова, подели одељењског
старешинства, подели предмета на наставнике,
главног дежурства наставника, као и формирању
одељења и распоређивању нових ученика
2. Предлагање
нових
организационих
решења
образовно-васпитног рада
3. Координација организације и реализације студентске
праксе
Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
(6 сати недељно)
1. Остваривање увида и праћење годишњег и
оперативног планирања рада наставника
2. Праћење реализације плана и програма образовноваспитног рада кроз континуиране посете часовима
3. Увид у педагошку документацију наставника
II
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директор,
психолог
директор,
психолог

директор
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током године
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120

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

инклузију
и
вредновање
примене
мера
чланови
актива и
индивидуализације и реализације ИОП-а (по потреби)
тима
5. Праћење и вредновање корелације садржаја програма
за развојно
планирање
у оквиру једног и више наставних предмета као и
и
организације рада школе и ефеката планираних
иновација
(реализација
тематског
планирања, самовреднов
ање рада
школских и међушколских пројеката)
школе
6. Учешће у праћење реализације Развојног плана
школе, Акционог плана и у континуираном
током
вредновању и самовредновању рада школе
године
7. Увид у усвојеност образовних стандарда код ученика
8. Учествовање у раду комисије
за проверу
савладаности
програма
увођења
у
посао
(приправници)
9. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика
на класификационим
периодима
и
предлагање
мера за побољшање
10. Праћење
успеха
ученика
на ваннаставним
активностима, такмичењима и завршном испиту
11. Праћење узрока школског неуспеха, поступака и
ефеката
оцењивања,(8
и сати
предлог
мера за побољшање
III Рад
са наставницима
недељно)
4. Праћење

Идентификовање,
конкретизовање
и
перационализовање циљева и задатака
2. Одабирање рационалнихметода, облика и
средстава образовно-васпитног рада
3. Упознавањенаставника са савременим
дидактичким иновацијама и њиховом практичном
применом
4. Пружање помоћи у планирању и извођењу угледних
часова и других образовно-васпитних облика рада
5. Присуствовање
часовима
у
I
разреду
у
циљу праћења прилагођавања ученика на школску
средину
6. Консултације са наставницима I разреда у циљу
праћења напредовања ученика (упознавање учитеља
са интелектуалним, емоционалним и социјалним
карактеристикама ученика)
7. Посете часовима у V разреду у циљу праћења
прилагођавања ученика на предметну наставу
8. Консултације
са одељењским старешинама V
разреда у циљу праћења прилагођавања ученика на
предметну
наставу (упознавање одељењских
старешина са одељењем – сусрет са учитељима)
9. Посете часовима редовне наставе, допунске наставе,
додатног рада, слободних активности и ОЗ
10. Анализа часова којима је присуствовао педагог и
других облика рада и сагледавање њихове
дидактичко-методичке заснованости
11. Рад са наставницима у припремању и планирању
1.
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наставници
одељењске
старешине
психолог
директор

VIII, IX, VI
током
године
IX, X, XI
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учитељи
психолог

одељењске
старешине
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наставници
руководиоци
већа

IX, X, XI
током
године

IX, XII

VIII - VI
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непосредног образовно-васпитног рада као и у
припремама за предавања за стручна тела, чланови тима за током
родитељских састанака и других облика сарадње са
ИОП
године
родитељима
наставници
12. Сарадња са наставницима млађих и старијих разреда
по питању израде и реализације ИОП – а (по
IX - V
психолог
потреби)
13. Дидактичко-методичко осмишљавање рада са
даровитим ученицима и са ученицима који имају
потешкоће са савлађивањем градива
директор
14. Учествовање у утврђивању образовних захтева за
поједине
ученике
(диференцирана
и наставници
индивидуализована настава)
психолог
15. Сарадња са наставницима у циљу имплементације
IV, V, VI
образовних стандарда у наставне планове и
припреме
16. Учешће у вредновању резултата рада – израда
инструмента за објективно проверавање знања и
критеријума вредновања, као и примена различитих
техника и поступака самоевалуације
17. Упућивање наставника на коришћење педагошке
литературе ради осавремењавања наставног процеса,
и мотивисање наставника на стално стручно
усавршавање и напредовање у струци
18. Упознавање стручних већа, одељењских већа и наставници –
Наставничког већа са резултатима анализа, приправници,
ментори
испитивања, проучавања и истраживања
током
19. Откривање узрока поремећаја понашања појединих
године
ученика и предузимање одговарајућих васпитних
директор
мера
психолог
20. Рад са наставницима на реализацији тематског
планирања
21.
Рад са наставницима наорганизацији наставе
усмерене на развој ученичких компетенција
22. Рад са наставницима – приправницима и њиховим
менторима, учешће у комисијама за проверу
спремности кандидата
23. Учешће у изради инструмената за проверу знања
и анализа добијених резултата, пружање помоћи
наставницима у коришћењу различитих метода и
техника оцењивања ученика
26.РадПраћење
начина
вођења
педагошке документације
психолог
IV
са ученицима
(8 сати
недељно)
наставника
(преглед
Дневника,
увид
у
индивидуалне
1. Тестирање деце за полазак у први разред
наставници
белешке
наставника)одељења I разреда
2. Рад
на структуирању
одељењске
3. Рад на формирању одељења V разреда
старешине
4. Праћење прилагођавања ученика I и V разреда на
IV, V, VIVIII,
школску средину тј. предметну наставу
IX, X
5. Индивидуални и групни рад на упознавању
ученика са техникама и методама учења – акценат на
V разред
6. Индивидуални рад са ученицима: стални рад са
ојединим ученицима у циљу решавања тешкоћа код
ученика (учење, васпитни проблеми, понашање)
X
7. Праћење успеха и напредовање ученика у настави и
ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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током
ваннаставним активностима у односу на постављене
године
циљеве и задатке
8. Праћење усвојености образовних стандарда
9. Идентификовање ученика којима је потребан
корективан рад и организовање образовно-васпитног
током
чланови
рада са њима
године
тима за
10. Препознавање даровитих ученика и стварање
инклуз
оптималних услова за њихов развој и успешно
ију
напредовање
11. Индивидуални и групни саветодавни рад на нивоу
одељењске заједнице
13. Сарадња са ученицима у реализацији ученичких
наставници
пројеката
одељењске
старешине
V, VI
14. Праћење и проучавање ученичких колектива и
пружање помоћи у отклањању проблема и формирању
психолог
директор
добре климе
15. Реализација пројекта „Школа без насиља“ (по
потреби)
16. Пружање помоћи у раду Ученичког парламента
17. Пружање помоћи ученицима у осмишљавању
током
садржајног коришћења слободног времена
психолог
године
18. Континуиран рад у циљу смањивања насиља
(промоција здравих стилова живота)
наст. грађ. васп.
19. Учествовање у изради педагошког профила ученика
(по потреби)
20. Учествовање у појачаном васпитном раду са
појединим
ученицима (3 сата недељно)
V Сарадња
са родитељима
1. Индивидуална сарадња са родитељима: стални
рад са појединим родитељима у циљу решавања чланови тима за
ИОП
тешкоћа
ученика (школско учење, васпитни
проблеми,
понашање, прилагођавање нових
ученика)
2. Сарадња са родитељима у вези ИОП-а (по потреби)
3. Инструктивно-саветодавни рад
са
родитељима
током
даровитих ученика
године
директор
4. Предавања за које одељењски старешина и родитељи
одељењске
покажу интересовање
старешине
5. Припрема и присуство родитељским састанцима (1.
разред општи родитељски састанак “Ваше дете је наставници
постало ђак“, 8. разред „Информације о упису у
психолог
средњу школу“), осталих по потреби
чланови
6. Прикупљање информација и аналитичких података
Савета
од родитеља у циљу упознавања и праћења развоја
родитеља
IX, X, II,
ученика
V
7. Праћење и анализа социјално-породичних услова,
посебно породичне климе
8. Анкетирање
родитеља
(изборни
предмети,
евалуација, шк. развојни план)
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9. Учествовање у организовању предавања, трибина,
културне делатности школе, партиципација у
различитим сегментима рада
10. Организација и присуствовање терминима пријема
родитеља (свака друга среда у месецу, почевши од
средине септембра)
11. Сарадња са родитељима у организацији родитељпосматрач на часу и родитељима-гостујућим
I Радпредавачима
са директором, стручним сарадницима,
педагошким асистентом и пратиоцем ученика (3
сата недељно)
1. Сагледавање општих услова за одвијање образовноваспитног рада у школи
2. Анализа постојеће образовно-васпитне праксе и
специфичних проблема и потреба школе
3. Анализа коришћења савремених наставних средстава
у непосредном наставном раду
4. Сарадња са директором и психологом школе у вези
планирања активности стручног усавршавања
наставника и јачања компетенција за рад
5. Спровођење анализа истраживања у установи у циљу
испитивања потреба ученика, родитеља и локалне
самоуправе
6. Учешће, праћење и анализа процеса самовредновања
рада школе, реализације Развојног плана школе и
поступања по протоколу у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање
7. Сарадња са директорм и стручним сарадницима на
заједничком
планирању
активности,
изради
стратешких докумената установе, анализе и извештаја
8. Сарадња са директором и стручним сарадницима на
формирању одељења првих разреда, формирању
нових одељења петог разреда, распоређивању нових
ученика и подели одељењских старешинстава
9. Тимски рад у циљу осмишљавања најефикаснијег
модела вођења педагошке документације
10. Сарадња са директором и стручним сарадницима по
питању приговора и жалби ученика и њихових
родитеља
11. Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем
ученика (по потреби)
VII Рад у стручним органимаи тимовима (1 сат недељно)
1. Учешће у планирању и раду стручних органа и рад на
њиховом унапређивању кроз информисање и
предавање стручних тема
2. Извештавање о тромесечном, полугодишњем и
годишњем раду школе, резултатима обављених
анализа, прегледа испитивања, мини-истраживања
3. Предлагање мера за унапређивање непосредног
образовно- васпитног рада са ученицима
5. Анализа резултата завршног испита ученика 8.
ОШ „Лазар Саватић“ Земун

директор

током
године

психолог

наставници
XII, V

руководиоци
стручних
органа
психолог
директор

VIII - VI
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разреда и њиховог уписа у средње школе
6. Учествовање у раду различитих тимова, актива,
стручних већа, педагошког колегијума, Наставничког
већа...
VIII Сарадња са надлежним установама,
организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе (1 сат недељно)
1. Успостављање сарадње са образовним, здравственим,
социјалним и другим институцијама (Учитељски
факултет, Филозофски факултет, Центар за социјални
рад, Домом здравља Земун, Дечјим савезом, Заводом
за вредновање квалитета, Центром за таленте Земун
...)
2. Сарадња са стручњацима у циљу помоћи реализације
ИОП-а (по потреби)
3. Учествовање у раду секција стручних сарадника
(активи, конференције и сл)
4. Учествовање у истраживањима научних, просветних
и других
институција - припрема
по потребиза рад и
IX Вођење
документације,
стручно усавршавање (5 сати недељно)
1. Вођење документације о раду: план и програм рада
(годишњи и месечни), дневник рада, документација о
раду са ученицима, родитељима, наставницима,
евиденција о педагошко- инструктивном раду,
извештајима
2. Израда и прикупљање података о ученицима и
обезбеђивање чувања материјала који садржи личне
податке ученика
3. Учешће у изради збирке дидактичког материјала и
сређивање педагошке библиотеке
4. Индивидуално стручно усавршавање, праћење
стручне литературе, периодике и сајтова, понуде
акредитованих семинара
5. Припремање и планирање: рада са ученицима,
наставницима, родитељима, анализа и саопштења,
предавања за ученике, наставнике и родитеље,
материјала за поједина истраживања и израду
инструмената,
посета
часовима,
угледним
предавањима, радионица, увођења иновације у
образовно- васпитни процес, припрема за испитивање
деце за полазак у I разред

ОШ „Лазар Саватић“ Земун

стручњаци

IX

током
године
секција
педагога
психолог

директор

IX - VI

психолог
IX - VI
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3.7.2.

Психолог школе

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ, ОДНОСНО
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ
I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
- Учешће у прављењу концепције и изради Годишњег
програма рада школе
- Учешће у изради Школских програма од I - VIII
разреда
- Учешће у изради Школског развојног плана
- Учешће у изради Акционог плана рада школе
- Учешће у изради и праћењу вредновања и
самовредновања у школи
- Израда програма професионалне оријентације
- Учешће у изради програма и вредновању
индивидуалних образовних планова ученика
- Учешће у изради посебних планова и програма који се
односе на: унепређивање васпитно-образовног рада,
рада стручних органа, разлиочитих облика рада са
ученицима, ваннаставних активности, сарадње са
породицом
- Учешће у планирању и реализацији посебних
програма који се реализују у школи: школски
полицајац, Школа без насиља, превенција
деликвенције, здрава школа
- Учешће и помоћ у изради планова додатне и допунске
наставе, одељенске заједнице, одељенског старешине,
секција, екскурзија, излета, рекреативне наставе
- Ангажовање у планирању угледних и огледних
часова и других иновација у настави
- Учешће у изради планова и програма стручног
усавршавања запослених
- Учешће у избору и конкретизацији различитих
ваннаставних активности
- Ангажовање на усклађивању појединачних
II Праћење и вредновање
рада
програма саобразовно-васпитног
концепцијом годишњег
- Праћење
евалуација
програмаирада
школе школских програма 1- 8 разредa
- Праћење
реализације
и еавлуација
других
Израда личних
прoграма
и плановаирада
планираних програма рада установе и редовно
информисање школских тимова и стручних тела о
њиховој реализацији.
- Праћење образовно-васпитног рада кроз реализацију
циљева и задатака одређених нставних предмета
(квалитет, квантитет, циљева и задатака, посебно
васпитних).
- Праћење постигнућа ученика у скаладу са образовним
стандардима (знања, вештина, навика) и информисање
стручних органа.
- Праћење ангажованости ученика у настави,
слободним и ваннаставним активностима.
- Праћење примене иновација у настави и њихових
ефеката.
ОШ „Лазар Саватић“ Земун

ВРЕМЕ

VI,VIII

САРАДНИЦИ
Директор
Педагог

IX, I
руководиоци
стручних већа
школски
тимови

током године
током
године
наставници
одељењске
старешине

IX, X, XI
током
године
током године

учитељи
педагог
одељењске
старешине
наставници
педагог
наставници
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Праћење интересовања, склоности и способности и
других особина личности ученика за поједине врсте
делатности
- Континуиран психолошко инструктивни рад уз
праћење и анализу постојећег у школи
- Праћење и уношење нових облика рада са
семинара и других облика стручног усавршавања, и
континуирано информисање о новим тенденцијама у
струци
- Коришћење психолошких знања и вештина за
праћење и подстицање грађења односа на развојним
принципима између свих актера школског живота
- Упознавање стручних већа, одељењских већа и
Наставничког већа са извештајима, резултатима
анализа
- Учешће у праћењу и вредновању потребе за
применом и примени индивидуализације и
индивидуалног образовног плана
И иницирање
истраживања на основу реализације и
III- Рад
са наставницима
анализе
различитих
и активности
- Праћење годишњих садржаја
и оперативних
плановаунутар
рада
школе
наставникаи остваривање увида у њихову реализацију
- Праћење реализације Школског развојног плана,
Акционог плана и учешће у вредновању и
самовредновању рада школе
- Праћење реализације посебних програма предвиђених
Програмом рада школе
- Праћење реализације плана и програма образовноваспитног рада кроз континуиране посете часовима
- Праћење образовно – васпитног рада кроз реализацију
циљева и задатака одрећених наставних предмета
(квалитет и квантитет циљева и задатака, посебно
васпитних)
- Праћење постигнућа ученика и њихових знања,
вештина, навика и информисање стручних органа
- Праћење примене и реализације ИОП-а
- Праћење оптерећености ученика у настави,
слободним и ваннаставним активнмостима и
организације и структуре времена
- Праћење интересовања, склоности, способности и
других особина личности ученика за поједине врсте
делатности
- Праћење и вредновање нових облика рада у настави и
ваннаставних активности и укључевање у њихову
реализацију по потреби
- Праћење интеракције ученика и одраслих као важног
фактора у процесу учења
- Пружање методолошке помоћи у планирању и
организовању угледних и огледних часова и уношењу
иновација у наставу.
-
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IV, V, VI

током године

руководиоци
већа
директор
наставници
педагог
наставници
педагог

VIII,IX

директор
педагог
наставници

током
године

разредне
старешине
чланови
школских
тимова

током
године

наставници
учитељи
педагог
наставници
одељењске
старешине

VI
VIII, IX,
током
године
IX, X, XI
током
године

VIII, IX,VI

педагог,
разредне
старешине
педагог
директор

ИОП тим
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-

-

-

-

-

-

-

-

Идентификација ученика за коју је потребна израда
ИОП- а и учешће у утврђивању образовних захтева и
планова
Анализа посећених часова и инструктивно педагошки рад са наставницима.
Праћење и учешће у реализцији Програма
професионалне оријентације
Утврћивање образовних минимума и максимума за
ученикекоји су укључени у ИОП
Упознавање наставника са посебностима ученика
и њиховим
развојним потребама, индивидуалним и групоним;
Учешће у реализацији оперативних планова у складу
са развојним потребама ученика;
Подстицање мотивације за рад и учење ученика
Учешће у изради критеријума и инструмената за
објективно оцењивање ученика
Учешће у праћењу остваривања утврђених стандарда
постигнућа и у њиховом усаглашавању са реалним
могућнистима и ресурсима ученика и школе
Предлагање мера и укључивање наставника у
превазилажењу развојних проблема ученика,
проблема понашања и учења, грађења односа
унутар одељенснске заједнице и развијање позитивне
психолошке клилме
Укључивање, према реалним могућностима и
Укључивање
приправника
у образовно
васпитни
потребама наставнка
у реализацију
посебних
програма
процес
и специфичности рада школе
Рад на стварању
позитивне
климеизаизвођењу
развој
Пружање
помоћи
у планирању
позитивних
односаи идругих
друштвено
одговорне облике
угледних
часова
образовно-васпитних
понашања
поступака
Посета часовима и другим активностима у I
разреду у циљу праћења прилагођавања ученика
на школску средину
Консултације са наставницима I разреда у
циљу праћења напредовања ученика (упознавање
учитеља са интелектуалним, емоционалним и
социјалним карактеристикама ученика)
Посете часовима у V разреду у циљу праћења
прилагођавања ученика на предметну наставу
Консултације са разредним старешинама V
разреда у циљу праћења прилагођавања ученика на
предметну наставу (упознавање одељењских
старешина са одељењем – сусрет са учитељима)
Посете часовима редовне наставе, допунске
наставе, додатног рада, слободних активности и ОЗ
Анализа часова којима је присуствовао психолог и
других облика рада и сагледавање њихови развојних
капацитета

ОШ „Лазар Саватић“ Земун

током
године

IX - V
током
године

током
године

наставници
педагог

Педагог
наставници

током
године
Педагог
наставници
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- Рад са наставницима у припремању и планирању
непосредног образовно-васпитног рада као и у
припремама за предавања за стручна тела,
родитељских састанака и других облика сарадње са
родитељима
- Учешће у изради плана и програма стручног
усавршавања наставника
IV Рад са ученицима
- Испитивање интелектуалне, социјалне и
емоционалне зрелости ученика за полазак у школу и
структуирање одељења
- Праћење и учешће у адаптацији ученика првог
разреда на школу и школске захтеве
- Праћење ученика петих разреда током прихватања
разредне наставе и пружање адекватне помоћи
ученицима, наставницима и родитељима
- Испитивање и праћење општих и посебних
способности ученика
- Праћење напредовања у настави и другим
активностима
- Праћење и подстицање напредовања ученика,
мотивације за учење, особина личности,
структуирања слободног времена и према потреби
њихово укључивање у додатну и допунску наставу,
друге активности и предузимање одговарајућих
корака
- Саветодавни рад и појачан васпитни рад са ученицима
који имају различите проблеме у учењу, развоју и
понашању
- Израда и применаинструмената за испитивање знања
и осталих карактеристика личности (тестови знања,
анкете, упитници, скале процене и др.), и коришћење
добијених података за напредовање ученика и њихово
опредељивање за изборне предмете.
- Организовање разговора, предавања, трибина,
саветодавно – инструктивног рада, радионица и
других активности са ученицима који су актуелни за
њихов развој (учење, понашање, вредности,
организација ремена, породични односи, односи са
вршњацима, наставницима..) и пружање помоћи
- Каријерно вођење ученика, саветодавни рад,
који укључује напредовање ученика, њихова
интересовања, школска постигнућа и упознавање са
различитим образовним профилима и условима
уписа у средње школе,
- Примена теста професинаних интересовања за све
ученике и индивидуални и групни разговори о упису
средњу школу
- Препознавање и подстицање протективних фактора
специф. за школу, за генерацију и за појединачна
одељења и локалну заједницу кроз различите
активности и развој позитивног социјалног везивања
- Повезивање ученика са посебним талентима и
посебним потребама са различитим институцијама и
ОШ „Лазар Саватић“ Земун

IV, V, VIVIII,
IX, X

педагог
наставници
одељењске
старешине
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године
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организацијама које ће адекватно подстицати њихов
развој и интересовања ( мисли се на талентовану
децу, као и на децу која имају одређене застоје у
развоју)
- Индивидуални и групни рад са ученицима на
упознавању и примени метода и техника учења
- Испитивање психолошких чинилаца успеха и
напредоваа и узроке неуспеха и заостајања појединих
ученика, одељења и разреда у различитим аспектима
школског живота и предлагање мера за позитивне
промене
- Праћење и проучавање ученичких колектива и
пружање помоћи у формирању добре климе у
ученичким социјалним групама
- Идентификовање ученика за ИОП, примена
програма, праћење реализације ИОП – а и учешће у
организацији васпитно-образовног рада са
ученицима укљученим у овај програм
- Учешће и сарадња са наставницима и ученицима у
припремању прослава, културних, спортских,
уманитарних и других активности
- Граћење односа мећу вршњацима – радионички рад
са ученицима V –VIII разреда
- Структуирање слободног времена – анкета V,VIразред
- Проширивање оквира за описмењавање – радионице I
разред
- Учешће у раду Ученичког парламента, по потреби
V Рад сародитељима
- Саветодавни индивидуални и групни рад у решавању
развојних проблема, проблема учења и понашања
ученика;
- Саветодавни и индивидуални и групни рад са
родитељима ученика који имају посебна
интересовања, способности и надарености за
различите области
- Упознавање родитеља са развојним могућностима
ученика и образовним исходима и усмеравање развоја
ученика,
- Укључивање родитеља у живот и рад школе, њихово
ангажавње у различитим школским активностима
- Учешће у припреми и реализацији родитељских
састанака , индивидуалних и групних разговора и
предавања са актуелним темама из живота и рада
ученика
- Организовање предавања, трибина и културне
делатности школе
- Учешће у благовременом и адекватном информисању
родитеља на нивоу школе, одељења и индивидуално
- Учешће у раду Савата родитеља; припреме за седнице
Савета родитеља, вођење записника и извечтавње
родитеља по предвићеним садржајима у раду овог
тела
- Групни и индивидуални рад са родитељима у свим
ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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фазама уписа ученика у средњу школу и њихово
правовремено информисање о професионалним
изборима, условима и критеријумима уписа у средњу
школу
- Учешће у припремама за предавања које реализују
разредне старешине и предметни наставници, учешће
по потреби
- Припрема и учешће у општим родитељским
састанцима: полазак у школу, упис у средњу школу,
- Учешће у организацији и реализацији пријема
родитеља и учешће у овом програму
VI Рад са директором, стручним сарадницима
- Примена психолошких принципа у пословима
организације: изради распореда часова, подели
одењењског старешинства, подели предмета на
наставнике, изради распореда контролних и писмених
задатака, главних дежурства наставника
- Предлагање нових организационих решења
образовно-васпитног рада
- Праћење и анализирање васпитно –образовног
процеса
- Праћење напредовања ученика;корелација успеха и
постигнућа на тестовима при упису у први разред,
током школвања ученика и на крају осмог разреда
- Континуирано сагледавање проблема у образовно –
васпитној пракси и ресурса са којима школа
располаже и изналажење могућности уношења
промена
- Извођење мини истраживања и анкета са актуаланим
питањима и проблемима у процесу рада
- Праћење и анализа различитих процеса и аспеката
рада у школи
- Учешће у припреми реализацији угледних часова
- Учешће у истраживањима, огледима у школи и у
другим институцујама са којима школа сарађује:
друге школе, просветне институције, струковна и
стручна удружења
- Учешће у раелизацији и анализи различитих програма
и пројеката који се реализују континуирано или
повременмено у школи: „Школски полицајац“,
„Школа без насиља“, „Превенција деликвенциије“, „
Здрава школа“, „Кликни сигурно“ и др.
- сарадња по питању приговора и жалби ученика и
њихових родитеља на оцене из предмета и владања
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- Учешће у процесу увођења наставника и стручних

сарадника у посао
- Учешће у организовању трибина,предавања,

радионица за ученике, родитеље запослене
- Учешће у примени Протокола за заштиту ученика од

злостављања и занемаривања
- Развијање и неговање тимског рада унатар

различитих тимова и струћних већа, и кроз анализу
добијених резултата издвајње конструктивних
поступака и ослонаца
VII Рад у стручним органимаи тимовима
- Учешће у изради извештаја о реализацији појединих
програма и програма рада школе у целини
- Учешће у раду стручних тимова од 1- 8 разреда,
разредним већима, наставничком већу, стручним
већима по научним областима, педагошком
колегијуму анализом, саопштењима и информисањем
о резултатима обављених прегледа и истраживања у
образовно-васпитном раду и јачање наставничких
компетенција
- Учешће у раду тимова: за заштиту од насиља, за
школско развојно планирање, за школу без насиља, за
заштиту ученика од злостављања и занемаривања

током године

- Учешће у раду тимова за школске образовне планове,

-

-

-

-

тимова за реализацију других посебних програма који
се реализују у школи
Редовно извештавање на крају квалификационих
перида и/или пореализованим програмима,
активностима, посетама, прегледима , испитивањима
и резултатима рада школе
Изношење својих ставова, запажања, мишљења и
предлагање одговарајућих мера за унапређивање
образовне праксе
Учешће у раду Савета родитеља и Школског одбора и
извештавање о реализацији програмских садржаја у
школи
Анализа резултата квалификационог испита ученика
8. разреда и њиховог уписа у средње школе

XII, V

VIII Сарадња са надлежним установама,
организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе
- Извештавање о новим знањима и иновацијама
у струци и изналажење могућности њихове примене
у школским условима, развијање нови модела и
образаца
- Предлагање стручне литературе и обрада
одређених тема на стручним и одељенским већима,
информисање и организовање семинара
- Индивидуално стручно усавршавање, праћење
стручне литературе, учешће на стручним семинарима
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Успостављање и неговање сарадње са стручним и
струковним институцијама, у складу са захтевима
праћења и реализације програма рада школе
- Учешће у организованим облицима размене искустава
и сарадње (секције, активи, научно стучни скупови,
конгреси)
- Континуирано реализовање сарадње са образовним,
здравственим, социјалним, различитим стручним,
струковним организацијама и локалном заједницом у
циљу реализације школских програма на више нивоа:
размена информација, заједничко, тимско, решавање
проблма развоја ученика и заједничка реализација
програма и пројеката
- Сарадња са локалном и широм друштвеном
заједницом за осваривање циљева образовноваспитног рада и добробити ученика
-

IX Вођење документације, припрема за рад и стручно
усавршавање
Вођење документације о свом раду (Дневник рада)
Израда и систематизација документација о разним
анализама и истраживањима и програмима који се
реализују у шклои
Вођење Документацие о раду са ученицима,
наставницима и родитељима
Вођење евиденције о психолошко – инструктивном
раду, личном стручном усавршавању , усавршавању
наставника
Рада са ученицима, наставницима, родитељима,
-

-

-

-

Анализа и саопштења, предавања за ученике,
наставнике и родитеље
Припрема материјала за поједина истраживања и
израду инструмената, посета часовима, угледним
предавањима, реализацији радионица, увођења
иновације у образовно-васпитни процес,
Припрема за испитивање деце за полазак у I разред,
тестирање ученика осмих разреда и по потреба
коришћење
других
психолошких
мерних
инструмената
Припремање и договарање са директором, педагогом,
руководиоцима већа и стручних група и актива о
заједничким
Континуирано лично стручно усавршавае у областима
комуникације, решавања конфликата, примене
тестова у пракси, саветовања, клиничких и других
метода рада примењених у шклским условима рада.

Сарадници
различитих
стручних
профила

током
године

IX - VI

VIII - VI

Актив
школских
педагога и
психолога
Секција
психолога
основних
школа
Друштво
психолога
Србије

директор
педагог

педагог
руководиоци
већа

Напомена: Реализација програма, утврђено време и реализација различитих задатака и
садржаја је флексибилна. У пракси долази до одступања, која су у складу са реалним
захтевима школског живота.
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3.8.4.

Библиотекар школе

Услови рада
Услови рада школске библиотеке за школску 2021/2022. г. остају исти као и претходне
године.
Школска библиотека је просторија од 60 квадратних метара, налази се у приземљу и лако је
доступна свим корисницима. У њеном саставу је и читаоница са 10 столова и 40 столица.
Књижни фонд је смештен на полицама које се пружају од пода до плафона (у укупној дужини
од око 200 метара). Горњи и доњи делови полица су затвореног типа и користе се за смештај
публикација које се ређе користе. Од 2015. г. постоје и нове полице на које су смештене књиге
референсне збирке, енциклопедије и речници, чиме је знатно улепшан и боље искоришћен
простор. Током јула 2019. избачена је једна поломљена полица, а књиге које су на њој стајале
су, или расходоване, или су пребачене на остале полице. У фебруару 2020. г. библиотека је
обогаћена једном затвореном полицом укупне дужине 2 метра. Техничку опрему чине 3
рачунара, 1 штампач, интернет и телевизор повезан са антенским прикључком и рачунаром.
Организација рада
С обзиром на одговарајући простор, у библиотеци се организују различити видови
педагошког рада (индивидуални, групни, рад у паровима, тимски) и то на часовима у
библиотеци, за време ђачких одмора, на састанцима секција,такмичењима, приредбама итд.
Библиотека је место разноврсних културних дешавања у школи попут књижевних сусрета,
продајних изложби књига, тематских изложби, промоција и презентација.
Књижни фонд садржи, по књизи инвентара 22000 књига. Ревизија је урађена 2021. г. када је
утврђено да је реално стање фонда 13000 књига. Сваке године се набави стотинак књига,
углавном лектире и белетристике за ђаке.
Циљеви рада
Школски библиотекар својим стручним радом доприноси остваривању и унапређивању
образовно-васпитног рада школе. Он промовише читање, развија читалачке вештине, подстиче
на читање из забаве и задовољства, развија естетске вредности, развија медијску и
информатичку писменост ученика, остварује сарадњу са наставницима, школским
библиотекарима и локалном заједницом, обезбеђује приступ различитим изворима информација
и унапређује све облике и подручја рада образовно-васпитног рада.
Област рада

Време
остваривања

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
Планирање
набавке
литературе
и
периодичних VIII-VI
публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике.

Сарадници

Наставници, стручни
сарадници, директор

Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова.
Планирање и програмирање рада се ученицима у школској
библиотеци.
Планирање рада библиотечке секције.
Планирање развоја школске библиотеке и набавка
библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и
образовно-наставног рада.
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Праћење и вредновање остварености постављених
циљева рада школске библиотеке.
2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања VIII-VII
рада установе.

Наставници, стручни
сарадници, директор

Вођење аутоматизованог библиотечког пословања.
Одабирање и припремање литературе и друге грађе за
разне образовно-васпитне активности.
Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно
проверене методе и резултата сопственог истраживачког
рада.
Побољшање информационе, медијске и информатичке
писмености корисника развијањем критичког односа према
различитим изворима информација и осећаја за естетске
вредности.
3. Рад са наставницима
Сарадња са наставницима на промоцији читања ради IX-VI
задовољства кроз све облике образовно-васпитног рада.

наставници

Сарадња са наставницима у припремању ученика за
самостално коришћење разних извора информација.
Организовање наставних часова из појединих предмета у
школској библиотеци.
Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе.
Информисање корисника школске библиотеке о
новоиздатим књигама, стручним часописима и другој грађи,
о тематским изложбама у вези са појединим издањима,
ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено
приказивање појединих књига и часописа.
Организовање радионица у школској библиотеци поводом
значајних датума, празника, јубилеја, годишњица.
4. Рад са ученицима
Припремање ученика за самостално коришћење IX-VI
различитих извор

Наставници, ученици

Систематско обучавање ученика за употребу
информационог библиотечког апарата, у складу са њиховим
способностима и интересовањем.
Пружање помоћи ученицима код учења, и утицање да се
код ученика развија самосталност у раду.
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Пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате
теме у избору литературе.
Упознавање ученика са методама и техникама научног
истраживања и библиографског цитирања.
Рад на развијању позитивног односа према читању и
важности разумевања текста и упућивање на истраживачке
методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и
др.) као и оспособљавање за њихово самостално коришћење.
Развијање навика ученика да пажљиво користе и чувају
библиотечку грађу, да развијају навику долажења у школску
и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним културнопросветним активностима у складу са њиховим
интересовањима и потребама (часови библиотекарства и
упознавање са радом школских секција; читање,
беседништво, стваралаштво, такмичења, квизови о
прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика и
сл.).
Подстицање побољшања информационе, медијске и
информатичке
писмености
ученика,
развијањем
истраживачког духа и критичког односа према различитим
информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске
вредности.
Рад са ученицима у читаоници, у радионицама за
ученике и на реализацији школских пројеката (Здрав живот,
Толеранција , Школа без насиља).
5. Рад са родитељима, односно старатељима
Остваривање сарадње са родитељима у вези са IX-VI
развијањем читалачких навика ученика.
6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошком
асистентом и пратиоцем ученика
Сарадња са стручним већем наставника, педагогом, VIII-VI
психологом и директором школе у вези са набавком и
коришћењем књижне и некњижне граће, те целокупном
организацијом рада школске библиотеке.

Родитељи, стручни
сарадници

Директор, стручни
сарадници

Информисање стручних већа, стручних сарадника и
директора о набавци нове стручне литературе за предмете,
дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе.
Информисање о развоју медијске и информатичке
писмености.
Припрема
заинтересованих
за
реализацију
мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних
радионица; за организовање књижевних сусрета и других
културних догађаја.
Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за
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школску библиотеку.
Припремање и организовање културних активности
школе (књижевне трибине, сусрети, разговори, акције
прикупљања књига, изложбе, конкурси, обележавање
значајних јубилеја везаних за школу и просвету: ''Месец
књиге'', ''Светски дан књиге'',''Дан писмености'',''Дан
матерњег језика'', Јубилеј школских библиотека и
библиотекара и др.).
Учешће у припремању прилога и изради школског
часописа и интернет презентације.
7. Рад у стручним органима и тимовима
Рад у школским тимовима на изради годишњег и VIII-VI
развојног плана школе и школског програма.

Наставници, стручни
сарадници, директор

Рад у стручним тимовима у складу са решењем
директора.
Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и
прикупљања средстава за обнову књижног фонда.
8. Сарадња са надлежим установама, организацијама,
IX-VI
удружењима и јединицом локалне самоуправе
Сарадња са другим школама, школском, народном и
другим библиотекама на територији локалне самоуправе,
управног округа и Републике Србије по питању размене и
међубиблиотечке позајмице.

Библиотекари,
представници за
културну делатност
на нивоу општине и
шире

Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције
рада библиотеке и школе.
Сарадња са просветним, научним, културним и другим
установама (новинско-издавачким предузећима, радиотелевизијсиким центрима, филмским и позоришним кућама).
Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије
и других стручних друштава у локалној самоуправи и
Републици Србији.
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно
VIII-VI
усавршавање
Праћење и евиденција коришћења литературе у школској
библиотеци.

Директор, стручни
сарадници,
наставници

Вођење документације о раду школске библиотеке и
школског библиотекара – анализа и вредновање рада
школске библиотеке у току школске године. Стручно
усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и
другим скуповима.
Школски библиотекар,
Весна Ђукић Пејчић
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Органи установе

Члан 114.
Установа има органе управљања, руковођења, стручне и саветодавне органе, у складу са
овим законом, оснивачким актом и општим актом.
Приликом утврђивања састава органа управљања установе коју оснива друго правно или
физичко лице, обезбеђује се равноправна заступљеност родитеља, а стручни органи - образују се
у складу са општим актом.

ОРГАНИ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА
ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Органи управљања установе
Члан 115.
Орган управљања у предшколској установи јесте управни одбор.
Орган управљања у школи јесте школски одбор.
Председник и чланови органа управљања обављају послове из своје надлежности, без
накнаде.
Састав и именовање органа управљања
Члан 116
Орган управљања има девет чланова укључујући и председника.
Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља,
односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне
самоуправе.
Школски одбор основне школе за образовање одраслих има седам чланова, укључујући и
председника, од којих четири из реда запослених и три представника на предлог јединице
локалне самоуправе.
У школски одбор средње стручне школе скупштина јединице локалне самоуправе именује
три представника: привредне коморе, занатлија, удружења послодаваца, националне
организације за запошљавање, синдиката и других заинтересованих за рад школе (у даљем
тексту: социјални партнери) из подручја рада школе.
Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно, односно
наставничко веће, за школу са домом - наставничко и педагошко веће, на заједничкој седници, а
из реда родитеља - савет родитеља, тајним изјашњавањем.
У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне мањине
чланови органа управљања - представници јединице локалне самоуправе именују се уз
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прибављено мишљење одговарајућег националног савета националне мањине. Уколико
национални савет националне мањине не достави мишљење у року од 30 дана од пријема
захтева, сматра се да је мишљење дато.
У установи у којој се у свим или већини одељења образовно-васпитни рад изводи на језику
националне мањине, национални савет националне мањине предлаже три представника
јединице локалне самоуправе у орган управљања.
За члана органа управљања не може да буде предложено ни именовано лице:
1) које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је правноснажно
осуђено за кривично дело: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична дела примање или
давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
2) које би могло да заступа интересе више структура (родитеља, односно других
законских заступника, запослених у установи, представника јединице локалне
самоуправе), осим чланова синдиката;
3) чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу
управљања у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при
вршењу јавних функција;
4) које је већ именовано за члана органа управљања друге установе;
5) које је изабрано за директора друге установе;
6) које обавља послове секретара или помоћника директора те установе;
7) у другим случајевима, утврђеним законом.
Ако овлашћени предлагач не спроведе поступак у складу са овим законом или предложи
кандидата супротно одредбама овог закона, скупштина јединице локалне самоуправе одређује
рок за усклађивање са овим законом.
Ако овлашћени предлагач ни у датом року не поступи у складу са овим законом,
скупштина јединице локалне самоуправе именоваће чланове органа управљања без предлога
овлашћеног предлагача.
Уколико је предлог овлашћених предлагача за члана органа управљања из реда запослених
у установи и родитеља спроведен у складу са законом, скупштина јединице локалне самоуправе
дужна је да усвоји њихов предлог.
Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања.
Изузетно, орган управљања коме је истекао мандат наставља са радом до именовања
привременог органа управљања.
Решење о именовању, односно разрешењу органа управљања коначно је у управном
поступку.

Мандат органа управљања
Члан 117
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Мандат органа управљања траје четири године.
Поступак за именовање чланова органа управљања покреће се најкасније три месеца пре
истека мандата претходно именованим члановима органа управљања, а предлог овлашћених
предлагача доставља се скупштини јединице локалне самоуправе најкасније месец дана пре
истека мандата претходно именованим члановима.
Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове,
укључујући и председника или орган управљања установе, на лични захтев члана, као и у
случају да:
1) орган управљања доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу
закона и статута дужан да доноси;
2) члан органа управљања неоправданим одсуствовањима или несавесним радом
онемогућава рад органа управљања;
3) у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности;
4) се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања;
5) наступи услов из члана 116. став 9. овог закона.
Испуњеност услова из става 3. тач. 1)-3) и 5) овог члана, утврђује просветни инспектор о
чему обавештава надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Изборни период новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека
мандата органа управљања.
Када Министарство утврди неправилности у поступку именовања, односно разрешења
органа управљања, скупштина јединице локалне самоуправе дужна је да одмах, а најкасније у
року од 15 дана од дана достављања акта којим се налаже мера, отклони утврђене
неправилности.
Ако скупштина јединице локалне самоуправе не покрене поступак за преиспитивање акта о
именовању, односно разрешењу органа управљања и не усагласи га са овим законом, у року из
става 6. овог члана, министар разрешава постојећи и именује привремени орган управљања
установе најкасније у року од 15 дана.
Привремени орган управљања
Члан 118
Министар именује привремени орган управљања установе ако јединица локалне
самоуправе не именује орган управљања до истека мандата претходно именованим члановима
органа управљања.
Мандат привременог органа управљања установе траје до именовања новог органа
управљања од стране јединице локалне самоуправе.
Надлежност органа управљања
Члан 119
Орган управљања установе:
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на
акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о
њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
доноси финансијски план установе, у складу са законом;
усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија,
односно наставе у природи;
расписује конкурс за избор директора установе;
даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона;
одлучује о правима и обавезама директора установе;
доноси одлуку о проширењу делатности установе;
разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и
стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање
образовно-васпитног рада;
доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом
остваривању;
одлучује по жалби на решење директора;
обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник
синдиката у установи, без права одлучивања.
Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника
ученичког парламента, без права одлучивања.
За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га
именује и оснивачу.
3.9. Школски одбор
Школски одбор је орган управљања у школи.
Школски одбор именује и разрешава Скупштина града и има девет чланова који се именују
на четири године.Трећина чланова су представници локалне самоуправе, а по трећину чланова
су предложили чланови Наставничког већа и Савет родитеља школе. Новоименовани чланови
Школског одбора представљају гаранцију да ће рад Школског одбора бити конструктиван и да
ће успешно сарађивати са управом и радницима школе.
Активности Школског одбора су следеће: доноси Статут школе; доноси Годишњи план
рада школе и усваја Извештај о његовом остваривању; одлучује о пословању школе; одлучује о
коришћењу средстава школе у складу са Законом; расписује конкурс за избор наставника,
стручних сарадника и васпитача и даје мишљење на њихов избор; расписује конкурс за
директора и даје мишљење за његово именовање;разматра успех ученика и предузима мере за
побољшање услова рада школе и остваривање образовно-васпитног рада; разматра и друга
питања утврђена актом о оснивању и Статутом школе.
Поступак и начин одлучивања Школског одбора уређује се Статутом школе и Пословником
о организацији и раду Школског одбора8.
3.9.1.
8

План и програм рада Школског одбора Август

Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РСрбије, бр 55/2013.
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Разматрање успеха на крају школске године
Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за протеклу школску годину .
Доношење Плана и програма рада Школског одбора
Доношење Годишњег плана рада школе за наредну школску годину
Разматрање материјалних проблема школе на почетку школске године и могућности
решавања
Кадровска питања (конкурси по потреби)

Новембар





Разматрање успеха ученика на тромесечју и мере за побољшање квалитета рада
Кадровска проблематика: расписивање конкурса по потреби
Материјални проблеми: активност на изналажењу донатора
Припрема за прославу Светог Саве

Фебруар









Разматрање успеха ученика на крају I полугодишта
Мере за побиљшавање успеха које ће се предузети
Анализа остварења Годишњег плана рада школе за I полугодиште
Извештај о педагошко-инструктивном раду директора за I полугодиште
Извештај школских тимова и актива по посебним програмима (развојно,
самовредновање, школа без насиља – тим за заштиту деце) и предлог за даље
активности
Материјално-финансијско пословање на крају календарске године
Текућа питања

Април




Разматрање успеха ученика на крају III тромесечја
Мере за унапређење рада до краја школске године
Текућа питања

Јун










Разматрање успеха ученика на крају наставне године у јуну
Сарадња са родитељима остварена упротеклој школској години
Извештај о раду директора школе и стручних сарадника
Припрема за почетак школске године
Разматрање шестомесечног обрачуна за текућу годину (овлашћењадиректору)
Припрема за прославу Видовдана
Извештај школских тимова и актива по посебним програмима ( развојно,
самовредновање, школа без насиља – тим за заштиту деце) и предлог за даље
активности
Текућа питања
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IV
ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА9
НАСТАВНИ ПЛАН – I РАЗРЕД
( Просветни гласник, бр. 12/2020) У примени од школске
2020 / 21.
Ред.
број

ПРВИ
РАЗРЕД

A. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед.

год.

1.

Српски језик

5

180

5

180

5

180

5

180

2.

Српски као нематерњи језик

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

1

36

1

36

1

36

1

36

10. Дигитални свет

10- 720- 21- 756- 21- 756- 2122* 792* 23* 728* 24* 864* 24*

УКУПНО: A
Ред.
број

756864*

B. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

1

Верска настава/Грађанско васпитање

1

36

1

36

1

36

1

36

2.

Матерњи језик / говор са елементима
националне културе 4

2

72

2

72

2

72

2

72

УКУПНО: Б

1-3*

Ред.
бр.

ОБЛИК ОБРАЗОВНО –
ВАСПИТНОГ РАДА

1.

Редовна настав

2.

Допунска настава

3.

Додатна настава

4.

Настава у природи**

363636361-3*
1-3*
1-3*
108*
108*
108*
108*

21- 756- 22- 792- 22- 792- 2223* 828* 24* 864* 25* 900* 25*

УКУПНО: A + Б

9

ДРУГИ
РАЗРЕД

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

792900*

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

2123*

756828*

2224*

792864*

2225*

792900*

2225*

792900*

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

7-10 дана
годишње

7-10 дана
годишње

7-10 дана
годишње

7-10 дана
годишње

Правилник о наставном плану и програму за први, други,трећи и четврти разред основног образовања и
васпитања, Просветни гласник Републике Србије бр. 12/2018; , 5 јул 2018. године
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Ред.
бр.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ
РАДА

1.

Час одељењског старешине

2.

Ваннаставне активности

3.

Екскурзија

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

36

1

36

1

36

1

36

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-3 дана
годишње

1-3 дана
годишње

1-3 дана
годишње

1-3 дана
годишње

Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем
језику националне мањине.
Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне
мањине.
Ученик бира један од понуђених изборних програма.
Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да
изабере овај програм али није у обавези.
Пројектна настава је обавезна за све ученике.
Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности,
медија и спорта.

1
2
3
4
5
6

НАСТАВНИ ПЛАН – II РАЗРЕД (Просветни гласник, бр. 12/2018)
ПРВИ
ДРУГИ
ТРЕЋИ
ЧЕТВРТИ
Ред.
РАЗРЕД
РАЗРЕД
РАЗРЕД
РАЗРЕД
B. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
број
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1.

Српски језик

5

180

5

180

5

180

5

180

2.

Српски као нематерњи језик

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

1

36

1

36

1

36

1

36

10. Дигитални свет

10- 720- 21- 756- 21- 756- 2122* 792* 23* 728* 24* 864* 24*

УКУПНО: A
Ред.
број

756864*

B. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

1

Верска настава/Грађанско васпитање

1

36

1

36

1

36

1

36

2.

Матерњи језик / говор са елементима
националне културе 4

2

72

2

72

2

72

2

72

УКУПНО: Б

1-3*

363636361-3*
1-3*
1-3*
108*
108*
108*
108*
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21- 756- 22- 792- 22- 792- 2223* 828* 24* 864* 25* 900* 25*

УКУПНО: A + Б

Ред.
бр.
1.

Редовна настав

2.

Допунска настава

3.

Додатна настава

4.

Настава у природи**

1.

Час одељењског старешине

2.

Ваннаставне активности

3.

Екскурзија

2
3
4
5
6

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

2123*

756828*

2224*

792864*

2225*

792900*

2225*

792900*

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

7-10 дана
годишње

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ
РАДА

Ред.
бр.

1

ПРВИ
РАЗРЕД

ОБЛИК ОБРАЗОВНО –
ВАСПИТНОГ РАДА

792900*

ПРВИ
РАЗРЕД

7-10 дана
годишње

7-10 дана
годишње

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

7-10 дана
годишње
ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

36

1

36

1

36

1

36

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-3 дана
годишње

1-3 дана
годишње

1-3 дана
годишње

1-3 дана
годишње

Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем
језику националне мањине.
Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне
мањине.
Ученик бира један од понуђених изборних програма.
Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да
изабере овај програм али није у обавези.
Пројектна настава је обавезна за све ученике.
Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности,
медија и спорта.
НАСТАВНИ ПЛАН – III РАЗРЕД (Просветни гласник, бр. 12/2018)
А. ОБАВЕЗНИ
Редни
НАСТАВНИ
број
ПРЕДМЕТИ
1.
Српски језик
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

језик ¹
Српски језик ²
Страни језик
Математика
Свет око нас
Природа и
друштво култура
Ликовна
Музичка култура

Број часова
нед.

год.

Начин
оцењивања

5

180

бројчано

3
2
5
2
2
1

108
72
180
72
72
36

бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
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10.

Редни
број
1.
2.

Физичко
васпитање

3

108

Укупно: А

2023*

720828*

1
1

Б. ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ³
Верска
н./Грађанско
васпитањев.
Пројектна
настава
Укупно: Б

2-3*

Укупно: А + Б

2326*

бројчано

да

36

описно

не

36

описно

не

72108*
828936*

организовати
предметна
настава из
највише два од
три наставна
предмета

Настава се
изводи
на
нивоу групе

Облици образовно-васпитнох рада којима се остварују обавезни и изборни наставни
предмети

1.

ОБЛИК
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ
РАДА
Редовна настава

2.

Допунска настава

3.

Додатни рад

Редни
број

Редни
број
1.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ
РАДА
Час одељенског
старешине

2.

Друштвене,
техничке,
хуманитарне,
спортске и културне
активности

3*.

Настава у природи

¹
²
³

Број часова
нед.
2226*
1

год.
792936*
36

/

/

1

36

1-2

36-72

7-10 дана
годишње

Назив језика националне мањине када се настава реализује у школама на том
матерњем језику (албански, мађарски, бугарски, румунски, руцински, словачки,
ромски).
Реализује се у школама где се настава одржава на матерњем језику националне
мањине
Школа је дужна да са листе изборних наставних предмета, поред обавезних
иѕборних наставних предмета, понуди још три изборна, од којих ученик бира један
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4
*

предмет према својим склоностима
Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставних предмета и
изучава га до краја првог циклуса
Просветни гласник број 12/2018. године. Број часова за ученике припаднике
националних мањина
НАСТАВНИ ПЛАН – IV РАЗРЕД ( Просветни гласник, бр. 12/2018)
Број часова
Оцена
А. ОБАВЕЗНИ
утиче на
Начин
Напомена
НАСТАВНИ
општи
оцењивања
нед.
год.
ПРЕДМЕТИ
успех
Српски језик
5
180
бројчано
да
језик ¹

Редни
број
1.
2.

Српски језик ²
Страни језик
Математика
Свет око нас
Природа
и
Ликовна
друштво култура
Музичка
култура

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Физичко
васпитање

10.

Укупно: А
Редни
број
1.
2.

Б. ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ³
Верска
н./Грађанско
в.
Пројектн
а настава

3
2
5
-

108
72
180
-

бројчано
бројчано
бројчано
-

да
да
да

2

72

бројчано

да

2
1

72
36

бројчано
бројчано

да
да

3

108

бројчано

да

2023*

720828*

1

36

описно

не

1

36

описно

не

Укупно: Б

2-3*

Укупно: А + Б

2226*

72108*
792936*

енглески

Може се
организовати
предметна
настава из
највише два од
тринаставна
предмета
Наставник
ратредне
наставе
има
мање
часова
редовне наставе

Настава се
изводи на
нивоу групе

Облици образовно-васпитнох рада којима се остварују обавезни и изборни наставни
предмети

Редни
број

ОБЛИК
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ
РАДА

1.

Редовна настава

Број часова
нед.

год.

2226*

792936*
ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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2.
3.

Редни
број
1.

2.

3*.

Допунска
настава рад
Додатни
ОСТАЛИ
ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ
РАДА
Час одељенског
старешине
Друштвене,
техничке,
хуманитарне,
спортске и
културне
активности
Настава у
природи

1
1

36
36

1

36

1-2

3672

7-10 дана
годишње
У примени од школске 2018/ 19.

¹
²
³

*
*

Назив језика националне мањине када се настава реализује у школама на том
матерњем језику (албански, мађарски, бугарски, румунски, русински, словачки,
ромски).
Реализује се у школама где се настава одржава на матерњем језику националне
мањине
Школа је дужна да са листе изборних наставних предмета, поред обавезних
иѕборних наставних предмета, понуди још три изборна, од којих ученик бира један
предмет према својим склоностима Ученик бира један од понуђених обавезних
изборних наставних предмета и изучава га до краја првог циклуса
Број часова за ученике припаднике националних мањина
Просветни гласник број 12/2018. године

НAСTAВНИ ПЛAН
ЗA ПETИ РAЗРEД OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA И ВAСПИTAЊA
( Просветни гласник, бр. 6/2020)
Рeд.
брoj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A. OБAВEЗНИ НAСTAВНИ ПРEДMETИ
Српски jeзики књижeвнoст
Српскикao нeмaтeрњи jeзик2
Стрaни jeзик
Истoриja
Гeoгрaфиja
Биoлoгиja
Maтeмaтикa
Инфoрмaтикa и рaчунaрствo
Teхникa итeхнoлoгиja
Ликoвнa културa

jeзик1
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5
3
2
1
1
2
4
1
2
2
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блoк
гoд. нaстaв
a
180
108
72
36
36
72
144
36
72
72
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11.
12.
13.
14.

Mузичкa културa
Физичкo издрaвствeнo вaспитaњe
Физикa
Хeмиja
УКУПНO: A

1
2.
3.

Б. ИЗБOРНИНAСTAВНИПРEДMETИ
Вeрскa нaстaвa/ Грaђaнскo вaспитaњe4
Другистрaни jeзик5
Maтeрњи jeзик/гoвoрсa eлeмeнтимa нaциoнaлнe
културe6
УКУПНO: Б
УКУПНO: A + Б

2
2

72
72 + 543

2427*

9181026*

1
2

36
72

2

72

3-5* 108-180*
27- 102630* 1134*

Oблици oбрaзoвнo – вaспитнoг рaдa кojимa сe oствaруjу oбaвeзни и избoрни нaстaвни
прeдмeти
ПETИРAЗРEД
нeд.
гoд.
Рeдoвнa нaстaвa
27-30*
1026-1134*
Слoбoднe нaстaвнe aктивнoсти7
1
36
Дoпунскa нaстaвa
1
36
Дoдaтнa нaстaвa
1
36
ПETИРAЗРEД
OСTAЛИ OБЛИЦИ OБРAЗOВНOВAСПИTНOГРAДA
нeд.
гoд.
Чaс oдeљeњскoгстaрeшинe
1
36
Вaннaстaвнe aктивнoсти8
1
36
Дo 2
Дo 2 дaнa
3.
Eкскурзиja
дaнa
гoдишњe
гoдишњe
Нaзив jeзикa нaциoнaлнe мaњинe у шкoлaмa у кojимa сe нaстaвa oдржaвa нa мaтeрњeм
jeзикунaциoнaлнe мaњинe.
Рeaлизуje сe ушкoлaмa укojимa сe нaстaвa oдржaвa нa мaтeрњeм jeзикунaциoнaлнe
мaњинe.
Oбaвeзнe физичкe aктивнoсти рeaлизуjу сe у oквиру прeдмeтa Физичкo и здрaвствeнo
вaспитaњe.
Учeник бирa jeдaн oд пoнуђeних избoрних нaстaвних прeдмeтa.
Учeник бирa стрaни jeзик сa листe стрaних jeзикa кojу нуди шкoлa у склaду сa
свojим кaдрoвским мoгућнoстимa и изучaвa гa дo крaja другoг циклусa
Учeникприпaдникнaциoнaлнe мaњинe кojислушa нaстaвунa српскoм jeзикумoжe дa
изaбeрe oвaj прeдмeт aлиниje у oбaвeзи.
Слoбoднe нaстaвнe aктивнoсти шкoлa плaнирa Шкoлским прoгрaмoм и Гoдишњим
плaнoм рaдa. Учeник oбaвeзнo бирa jeдну aктивнoст сa листe oд три слoбoднe
нaстaвнe aктивнoсти кoje Шкoлa нуди.
Вaннaстaвнe aктивнoсти мoгу дa буду: друштвeнe, умeтничкe, тeхничкe, хумaнитaрнe,
културнe, кao идругe aктивнoстиусклaдусa прoстoрним и људским рeсурсимa шкoлe.
Брoj чaсoвa зa учeникe припaдникe нaциoнaлних мaњинa.

Рeд.
брoj
1.
2.
3.
4.
Рeд.
брoj
1.
2.

1
2
3
4
5
6
7
8
*

OБЛИК OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГРAДA
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НАСТАВНИ ПЛАН – VI РАЗРЕД
Број часова

А.
ОБАВЕЗНИ
Ред.
НАСТАВНИ
број
ПРЕДМЕТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

нед.

год.

4
3
2
1
1
2
2
2
4
2
-

144
108
72
36
36
72
72
72
144
72
-

Српски језик
језик1
Српски језик2
Страни језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техника и
технологи
ја

Информатика
и рачунарство
Физичко и
14. здравствено
васпитање
УКУПНО: А

(Просветни гласник, бр. 6/2020.)
Оцена
утиче
Начин
на
оцењивања општи
Напомена
успех

13

бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

2

72

бројчано

да

1

36

бројчано

да

2

72

бројчано

да

24-27* 864-972*

Б. ОБАВЕЗНИ
ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Верска настава/
1. Грађанско
васпитање3
2. Страни језик4
Обавезна
физичка
3.
активност
ученика
УКУПНО: Б

енглески,

Подела на
групе до 20
ученика
(Прос. гл 5/95
стр. 53, став
3.)
Подела на
групенепарно
одељење

Ред.
број

УКУПНО: А + Б
Ред.
Број
1.
2.

1

36

описно

не

2

72

бројчано

да

1,5

54

ослобођен

не

4

144
9721080*

не

27-30*

Настава се
изводи на
нивоу групе
француски

В. СНА
Животне
вештине
Музиком кроз
живот

1

36

описно

1

36

описно
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Медијска
писменост
УКУПНО: В
УКУПНО: А +
Б+В

3.

1

36

1-2*

36-72*
10441152*

29-32*

описно

не

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни
наставни предмети
1)
2)
*)
3)
4)

5)
6)

Назив језика националне мањине у школама у којима се настава
одржава на матерњем језику националне мањине.
Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем
језику националне мањине.
Број часова за ученике припаднике националних мањина
Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до
краја другог циклуса.
Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у
складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја
другог циклуса.

Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године.
Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још
најмање три слободне наставне активности са листе В, за сваки разред, од којих
ученик бира једну активност, према својим склоностима, на почетку школске године
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НАСТАВНИ ПЛАН – VII РАЗРЕД
Ред.
број

1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик
_______________
језик1
Страни језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија

Број часова
нед.

год.

4

144

бројчано

да

2
1
1
2
2
2
4
2
2

72
36
36
72
72
72
144
72
72

бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано

да
да
да
да
да
да
да
да
да

12.

2

72

13.

Физичко и
здравствено
васпитање

2

72

1

36

26

936

Информатика и
рачунарство
УКУПНО: А

Оцена
утиче на
општи
успех

Начин
оцењивања

Техничко и
нформатичко
образовање

14.

(Просветни гласник, бр. 8/2020.)

бројчано

бројчано

бројчано

да

Напомена

енглески,

Подела на
групе до
20
ученика
(Прос. гл
5/95 стр.
53, став
3.)

да

да

Б. ОБАВЕЗНИ
Ред.
ИЗБОРНИ
број
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
1.

Верска настава/
Грађанско
васпитање3

Страни језик4
Физичко
3. васпитање ОФА
УКУПНО: Б
УКУПНО: А + Б
2.

1

36

описно

не

2

72

бројчано

да

1

36

бројчано

да

4
30

144
1080
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Ред.
В.
СНА
Број
1. Предузетништво
Моја животна
2.
средина

1

36

описно

не

1

36

описно

не

Уметност

1

36

описно

не

УКУПНО: А + Б
+В

31

1116

3.

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

Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на
матерњем језику националне мањине.
Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику
националне мањине.
Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја
другог циклуса.
Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу
са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса.
Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске
године.
Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди
још најмање четири изборна предмета са листе В, за сваки разред, од којих
ученик бира један предмет, према својим склоностима, на почетку школске
године

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети
НАСТАВНИ ПЛАН – VIII РАЗРЕД
Број часова
А. ОБАВЕЗНИ
Ред.
НАСТАВНИ
број
нед.
год.
ПРЕДМЕТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Српски језик
____________језик1
Српски језик2
Страни језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техника и
технологија

(Просветни гласник, бр. 6/2020.)
Оцена
утиче
Начин
на
Напомена
оцењивања
општи
успех

4

136

бројчано

да

2
2
1
1
2
2
2
4
2
2

68
68
34
34
68
68
68
136
68
68

бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано
бројчано

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

2

68

бројчано
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(Прос. гл
5/95 стр.
53, став 3.)
13.
14.

Физичко васпитање
Информатика и
рачунарство
УКУПНО: А

Ред.
број

1.
2.
3.

2

68

бројчано

да

1

34

бројчано

да

2628*

884952*

Б. ОБАВЕЗНИ
ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Верска настава/
Грађанско
васпитање3
Страни језик4
Физичко васпитање
- ОФА
УКУПНО: Б
УКУПНО: А + Б

1

34

описно

не

2

68

бројчано

да

1

34

бројчано

да

4
3032*

136
10541122*

1

36

описно

не

1

36

описно

не

1
1-2*
3133*

36
34-68*
10541122*

описно

не

Настава се
изводи на
нивоу
групе
француски

СНА
1.
2.
3.

1)

*)

Предузетништво
Моја животна
средина
Уметност
УКУПНО: В
УКУПНО: А + Б +
В

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.
Број часова за ученике припаднике националних мањина
3) Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја другог
циклуса.
4) Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са
својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса.
5) Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске
године.
6) Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још
најмање четири изборна предмета са листе В, за сваки разред, од којих ученик бира
један предмет, према својим склоностима, на почетку школске године

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети
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НАСТАВНИ ПЛАН – ДРУГИ ЦИКЛУС
У примени од школске 2021/22.
A. Обавезни
Ред.
наставни
број
предмети
1. Српски језик
2. Српски језик2
3. Страни језик
4. Ликовна култура
5. Музичка култура
6. Историја
7. Географија
8. Физика
9. Математика
10. Биологија
11. Хемија
12. ТИО
13. Физичко и
здравствено
васпитање
УКУПНО: A

B. ОБАВЕЗНИ
Ред. ИЗБОРНИ
број НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
1. Верска настава/
Грађанско
васпитање
2. Страни језик
3. Физичко
васпитање - ОФА
УКУПНО: Б
Укупно: A + B
Ред.
V. СНА
број
1. Музиком кроз
живот
2. Животне вештине
3 Медијска
писменост
4. Моја животна
средина
5. Предузетништво

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД
нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

5
3
2
2
2
1
1
4
2
2
2

180
108
72
72
72
36
36
144
72
72
72

4
3
2
1
1
2
2
2
4
2
2
2

144
108
72
36
36
72
72
72
144
72
72
72

4
3
2
1
1
2
2
2
4
2
2
2
2

144
108
72
36
36
72
72
72
144
72
72
72
72

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

136
68
68
34
34
68
68
68
136
68
68
68
68

23-26*

828936*

24-27*

864972*

26-29*

9361044*

26-28*

884952*

1

36

1

36

1

36

1

34

2
1

72
36

2
1

72
36

2
1

72
36

2
1

68
34

4
27-30*

144
9721080*

4
28-31*

144
10081116*

4
30-33*

144
10801188

4
30-32*

136
10201088*

1

36

1

36

-

-

-

-

1
1

36
36

1
1

36
36

-

-

-

-

1

36

1

34

1

36

1

34
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6. Уметност
УКУПНО: В

1-2*

UKUPNO: A + Б + 28-31*
В

36-72*

1-2*

36-72*

10081116*

29-32*

10441152*

1
1-2*

36
36-72*

31-34*

11161224*

1
1-2*

34
3468*
31-33* 10541122*

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.
* Број часова за ученике припаднике националних мањина
3 Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја другог циклуса.
4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим
кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса
5 Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године
6 Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање
четири изборна предмета са листе В, за сваки разред, од којих ученик бира један предмет,
према својим склоностима, на почетку школске године
Облици образовно – васпитног рада којима се остварују изборни наставни предмети
ОБЛИК
Ред ОБРАЗОВНОброј ВАСПИТНОГ
РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

нед.

нед.

нед.

год.

1. Редовна настава 28-31* 1008-1116* 29-32*
Допунска
настава
3. Додатни рад
2.

год.

год.

ОСМИ
РАЗРЕД
нед.

1044-1152* 31-34* 1116-1224* 31-33*

год.
10541122*

1

36

1

36

1

36

1

34

1

36

1

36

1

36

1

34

ОСТАЛИ
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД
ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО –
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
ВАСПИТНОГ
РАДА
1. Обавезне
ваннаставне
активности
ЧОС
1
36
1
36
1
36
1
34
2. Слободне
активности
Друштвене,
техничке,
хуманитарне,
1-2
36-72
1-2
36-72
1-2
36-72
1-2
34-68
спортскеи
културне
активности
Екскурзија
До 2 дана
До 2 дана
До 2 дана
До 3 дана
годишње
годишње
годишње
годишње
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4.1.

Програми културне и јавне делатности

Програми ће се остваривати кроз планове које ће донети стручни органи и ученичке
организације, а у којима ће бити обухваћени садржаји који ће уважавати могућност школе и
потребе друштвењне средине.
4.2.

Корективни педагошки рад

Овај вид рада може се оранизовати од I до VIII разреда са по једним часом седмично
за ученике са мањим сметњама у физичком и психичком развоју. Програм корективног рада
налази се у прилогу.
4.3.

Припремна настава – поправни испит

Припремнунаставу за ученике упућене на поправни испит од V до VIII разреда школа
ће организовати пре почетка испитног рока, најмање пет дан са по два часа наставе у току
дана по предмету.
4.4.

Припремна настава

У школи ће се сходно законским одредбама организовати за ученике осмог разреда
припремна настава за полагање завршног испита.
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V
ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
Наставници и стручни сараданици ће и ове школске године радити своје индивидуалне оперативна планове рада за поједине наставне области и одређене видеве ваннаставних
активности, а на основу Правилника о наставном плану и програму за основну школу и
задужења у оквиру 40-то часовне радне недеље за ову школску годину.
Индивидуални планови и програми наставника обухватају следеће видове наставе и
ваннаставних активноисти:
- општи
- обавезни
- изборни
- редовну наставу;
- допунски рад;
- додатна настава;
- изборну наставу;
- припремну наставу;
- слободне наставне активности.
Ови програми и планови су саставни део школских програма од првог до осмог разреда
као и Годишњег плана рада и чине његов саставни део у виду прилога - анекса.

ОШ „Лазар Саватић“ Земун
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VI
ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

1.1.

Друштвено-техничке, хуманитарне спортске и културне активности

Ова активност остварује се у свим разредима од I до VIII разреда у трајању од 1 до 2
часа недељно, односно од 36 до 72 часа годишње, у складу са могућностима ученика и
потребама друштвене средине.
Предвиђене активности школа програмира својим Годишњим планом рада .
Конкретне активности ће планирати одељењске старешине и предметни наставници
задужени за рад Дечијег савеза, КУД-а и др. Ови планови су саставно део овог плана.
Такође, програми културне и јавне делатности школа ће остваривати и кроз планове које
ће доносити стручни органи и ученичке организације, а у којима ће бити обухваћени
садржаји који ће уважавати могућност школе и потребе друштвене средине.
1.2.

Хор

Рад хора млађих разреда (од I до IV разреда) ће се остваривати са 136 , а хор старијих
разреда (V до VIII разреда ) са 136 часова годишње, као слободна активност и изборни
предмет - према опредељењу ученика.
1.3.

Додатни васпитно-образовни рад

Ове активности се организују за ученике од IV до VIII разреда који испољавају
посебну склоност и интересовања за поједине предмете у трајању од 1 часа седмично,
односно са по 36 часова од IV до VII разреда и са по 34 часова за ученике VIII разреда.
Планирање садржаја и реализације овог вида васпитно-образовног рада урадиће, према
задужењима, предметни наставници.
1.4.

Допунска настава

Допунска настава се организује од I до VIII разреда са једним часом седмично за
ученике који теже усвајају наставно градиво.Планирање садржаја допунске наставе ће
извршити предметни наставици, а према задужењима.
1.5.

Екскурзије10

ПРОГРАМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА У ПРВОМ И ДРУГОМ ЦИКЛУСУ
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Циљ и задаци
Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе
остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних
предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној
средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.
Задаци екскурзије су:
10

Правилник о програму за остваривање екскурзије у 1. и 2. циклусу основног образовања и васпитања.
СГл. Просветни гласник бр. 7., 24. августа 2010, и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у
природи у ОШ ,МИН просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16.септембра 2010.
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-

-

продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,
повезивање и примењивање знања и умења,
развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама,
неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим
националним, културним, етичким и естетским вредностима,
неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,
успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика
међусобно,
проучавање објеката и феномена у природи,
уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним
условима,
упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,
развој и практиковање здравих стилова живота,
развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и
навика заштите животиња,
развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из
различитих извора,
оснаживање ученика у професионалном развоју,
подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,
развијање способности оријентације у простору.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

Први циклус основног образовања и васпитања
У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи
програмски садржаји:
Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских
одлика Србије.
Посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и
животиња у околини и Србији).
Посетe заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати,
споменици природе...).
Упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак
музеја, културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи научника, књижевника, уметника, војсковођа, државника...).
Развијање способности оријентације у простору и времену.
Обилазак разних типова пољопривредних површина
(упознавање с производњом здраве хране).

и

сточарских фарми

Обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина,
упознавање с различитим делатностима људи, заштита животне средине...).
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Други циклус основног образовања и васпитања
У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи
програмски садржаји:
Посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским
и друштвено-географским одликама Србије (планине, реке, језера, бање, биљни и
животињски свет, заштићени природни објекти и национални паркови, становништво,
народи и етничке заједнице у Србији...).
Обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и локалитета
савременог доба (Лепенски вир, Винча, Сирмијум, Виминацијум - војни логор, Гамзиград
- царска палата, Медијана, Студеница, Ђурђеви Ступови, Жича, Милешева, Сопоћани,
Градац, Грачаница, Високи Дечани, Раваница, Лазарица, Љубостиња, Манасија, Каленић,
Сремски Карловци, Крушедол, Ново Хопово, Врдник, Смедеревска тврђава, Голубац,
Нишка тврђава, Петроварадинска тврђава, Орашац, Топола, Ћеле-кула, Таково, Тршић,
Бранковина, Враћевшница, Текериш, Струганик, Шумарице...).
Обилазак Београда, престонице Србије (Дом Народне скупштине, Народно позориште,
Народни музеј, Београдска тврђава, Опсерваторија, Војни музеј, Музеј Српске
православне цркве, Музеј Првог српског устанка - Конак кнеза Милоша, Конак кнегиње
Љубице, Народна библиотека, краљевски дворови на Дедињу, Музеј града, Авала,
Јајинци, Етнографски музеј, Педагошки музеј, Музеј Вука и Доситеја, Саборна црква,
храм Светог Саве на Врачару, Природњачки музеј, Ботаничка башта "Јевремовац",
зоолошки врт, Музеј југословенске кинотеке, Музеј Николе Тесле, Музеј савремене
уметности...).
Обилазак установа културе у Србији (Галерија Матице српске у Новом Саду, Српско
народно позориште у Новом Саду, Књажевско-српски театар у Крагујевцу, завичајни и
локални музеји, спомен-куће...).
Обилазак привредних друштава и јавних предузећа (предузећа у областима
прехрамбене, хемијске, машинске и електроиндустрије, индустрије грађевинског
материјала, енергетике...).
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА
Многа знања, умења и ставове ученици најцелисходније стичу и развијају кроз
активности које се одвијају ван учионице. Екскурзије су зато важан облик рада са
ученицима који пружа велике могућности за остваривање бројних задатака образовања и
васпитања. Наведене задатке екскурзије, који су бројни и разноврсни, треба посматрати
кроз чињеницу да се екскурзије реализују током целокупног основног образовања и
васпитања и да постоји кумулитивни ефекат тог облика рада, који најчешће није могуће
одмах у целости сагледати. Пуни смисао и оправданост постојања екскурзије је управо у
њеној трансферној вредности на даљи развој ученикове личности.
У избору програмских садржаја и маршрута екскурзија, као и њиховог трајања,
потребно је узети у обзир захтеве наставних програма свих предмета које ученици
изучавају у тој школској години, циљеве и задатке екскурзије, узраст ученика и њихове
психофизичке способности.
У стручној припреми учествују сви наставници водећи рачуна да се кроз екскурзију
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што више повежу образовно-васпитни захтеви различитих наставних предмета. У
стручним и педагошко-методичким припремама, имајући у виду циљ и задатке сваке
екскурзије, наставници треба пажљиво да се упознају са маршрутом и могућностима које
она пружа, како за стицање нових, тако и за продубљивање и систематизацију већ
усвојених знања.
Наставничко веће може да одреди једног наставника за стручног вођу пута, који ће на
себе преузети обавезу стручне припреме екскурзије. Он ће, консултујући предметне
наставнике и доступну литературу (приручнике, монографије места, проспекте,
туристичке водиче, путописе...), сачинити оперативни план рада за сваки дан на
екскурзији, са прецизно одређеним објектима и местима који ће бити посећени и
активностима које треба реализовати. Оперативни план екскурзије биће саопштен
ученицима, а предметни наставници могу да формирају ученичке групе које ће добити
задужење да, на ос`нову препоручене литературе, саставе кратке реферате који ће бити
прочитани приликом посете одређеним објектима или током путовања кроз поједине
крајеве.
Помоћ у припреми екскурзије могу пружити и родитељи који поседују знања и
искуства релевантна за њену организацију и реализацију.
На екскурзији треба водити рачуна о физичком и психичком капацитету ученика
одређеног узраста, посебно о правилној расподели активности и периода одмарања. Због
обиља утисака и специфичних околности у којима се одвија екскурзија тешко је дужи
временски период одржавати пажњу ученика. Треба избегавати опширна предавања,
објашњења са великим бројем података и активности које су дуготрајне и замарајуће. Део
времена може се посветити организовању такмичења у разним дисциплинама: фудбалу,
кошарци, одбојци, трчању, скакању, певању, рецитовању, квизовима и сл.
Пре разгледања неког објекта било би корисно одржати кратак састанак са тамошњим
стручњацима (кустосима, водичима, инжењерима...), упознати их с циљем посете и
замолити их да њихово излагање буде прилагођено ученицима. Ако излагање стручног
водича превазилази могућности ученика да га разумеју, наставник треба да
интервенише и пружи појашњења која одговарају предзнању ученика, њиховом узрасту и
интересовањима. Подразумева се да сва излагања на екскурзији којима се објашњавају
различите појаве у природи и друштву морају бити на потребном научно-стручном нивоу.
Посете привредним предузећима треба искористити за потпуније информисање
ученика о појединим занимањима како би се по завршетку основног образовања и
васпитања лакше определили за одређени позив.
Реализација постављеног циља екскурзије у великој мери зависи од способности
наставника да са ученицима успешно ради и ван учионице. Његова улога је сада
сложенија и захтевнија, јер осим што организује и реализује предвиђене активности,
брине и о безбедности ученика који су током екскурзије одвојени од својих породица. У
свом раду наставник треба да уважава узрасне карактеристике ученика, разлике у
њиховим потребама и могућностима, да подстиче сарадњу и тимски рад, самосталност и
личну одговорност.
По повратку са екскурзије, стечена знања и искуства треба што више интегрисати у
наставни процес. Пожељно је са ученицима разменити утиске, извршити систематизацију
и обраду података добијених током екскурзије, а од прикупљеног материјала (цртежи и
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фотографије музејских експоната, биљног и животињског света, културно-историјских
споменика, установа културе, природних лепота...) приредити изложбу, као пригодан
начин да се реализована екскурзија представи на нивоу школе.

1.5.1.

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ – VII

ТЕРМИН:
мај - јун
РЕЛАЦИЈА:
ЗЕМУН – СМЕДЕРЕВО – ГОЛУБАЦ - Д.МИЛАНОВАЦ - ЛЕПЕНСКИ ВИР – СРЕБРНО
ЈЕЗЕРО – ЗЕМУН
ОРИЈЕНТАЦИОНА
САТНИЦА:
1. дан:

08,00
09,30
12,00
15,00

Полазак
Смедерево
Голубац
Доњи
Милановац
смештај у
хотел, вечера,
дискотека,
ноћење

2. дан:

08,00
09,00
13,00
15,00
16,00
17,00
18,00
20,00

доручак,
обилазак ХЕ
„Ђердап“
ручак
Лепенски Вир
Сребрно језеро
наставак пута
Пожаревац
повратак

СМЕДЕРЕВО – ТВРЂАВА – Смедеревска тврђава
налази се на десној обали Дунава, на ушћу реке Језаве у
Дунав. Тврђава је подигнута у периоду од 1428. до 1430.
године, у доба владавине деспота Ђурђа Бранковића, са
намером да у њу смести седиште цивилне и црквене
власти.
Представља најмонументалнији споменик војног
карактера у Србији и једно од највећих средњовековних
утврђења. Служио је као главно упориште против
турских напада, а када је 1459. године пао у руке
Турака, то је у исто време значило и крај српске
средњовековне државе. Мали град опасује шест кула, од
којих је на једној сачуван натпис о деспоту Ђурђу и
времену подизања, а Велики град опасује деветнаест
кула.
ГОЛУБАЧКИ ГРАД средњовековно утврђење из друге
половине XIII века са девет кула висине од 20-25 м. које
су повезане градским зидовима. Голубац данас има око
20000 становника. У приобаљу Дунава урађено је
пристаниште. У околини се налази манастир Туман,
чију је цркву, по предању, подигао Милош Обилић.
КЛАДОВО - ХЕ “ЂЕРДАП” је изграђена на 943.км
Дунава и сачињавају је две непреливне бране, две
бродске преводнице, две електране, две преливне бране
и Ђердапско језеро. Брана је висока 34,8m а широка
43,83m. Просечна годишња производња износи
12.678Mwh електричне енергије.
ЛЕПЕНСКИ ВИР сматра се једним од најстаријих
праисторијских локалитета у Европи и датира у периоду
од 6500 до 4500 година п.н.е. Он је најпознатији по
каменим скулптурама које су представљале божанства
становника Лепенског вира.
СРЕБРНО ЈЕЗЕРО једно од најбистријих у земљи,
настало преградјивањем рукавца Дунава. Уредјене
плаже и могуцност за многобројне спортове на води, уз
мало маште делују морски.
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ – VIII

1.5.2.

ТЕРМИН: мај
РЕЛАЦИЈА:
ЗЕМУН – БРАНКОВИНА – ВАЉЕВО – ПЕРУЋАЦ – ТАРА - МАН. МИЛЕШЕВА –
ЗЛАТИБОР - МОКРА ГОРА - ШАРГАНСКА ОСМИЦА – МЕЋАВНИК – ОВЧАРСКОКАБЛАРСКА КЛИСУРА – ЗЕМУН
ОРИЈЕНТАЦИОНА
САТНИЦА:
1.
дан
07,30 Полазак
испред школе
09,30 Бранковина
11,00 Ваљево
12,00 наставак пута
14,00 Перућац
15,00 наставак пута
16,00 Тара, смештај
у хотелу, вечера,
дискотека, ноћење
2.

дан

08.00 доручак 09,00
полазак
10,00 Ман.
Милешева
13,00 Златибор,
слободно
време
17,00 Тара, вечера,
дискотека,
ноћење
3.

дан

08,00 доручак
09,00 наставак пута
10,30 Шарганска
осмица

БРАНКОВИНА представља културно историјски
комплекс који чине црквена порта са црквом,
задужбином Проте Матеје, и старо школско двор.иште
са остацима културне баштине. Ту су собрашице, ретки
споменици народног градитељства, затим надгробни
споменици Ненадовића као и гроб Десанке
Максимовић. Посебно су занимљиве и историјски
вредне Протина школа, у којој највећу пажњу привлачи
реконструисана учионица из 19.в, као и Нова школа у
којој је учила позната песникиња Десанка Максимовић
ВАЉЕВО -Муселомов конак, најстарија кућа у Ваљеву,
и сјајног примера турске архитектуре 19. Века. Посебан
утисак оставља аутентичан приказ заточеништва кнезова
пред погубљење у сечи кнезова, представљених
воштаним фигурама у ланцима. Народни музеј Ваљево –
савремена, мултимедијална, комплексна стална музејска
поставка, својеврсна у Србији. Посетиоци могу
доживети трећу димензију прошлости уласком у пећину,
представом неолитске куће, проласком кроз римску
капију,
представом
средњовековоног
трговца,
упознавањем се са древним обичајима, шетњоми старом
улицом, представом ваљевске болнице, разгледањем
излога дућана и сл.
ПЕРУЋАЦ, вештачко језеро на Дрини, настало
изградњом хидроцентрале.
МАН.МИЛЕШЕВА Краљ Владислав Немањић, подигао
је у трећој деценији 13. века манастир Милешеву са
црквом Вазнесења Христовог. Милешева је једно од
најзначајнијих духовних и уметничких средишта
српског народа. Велику популарност у народу манастир
је стекао после преношења моштију Св. Саве из Трнова
1236. године. 1595. године Турци су однели мошти у
Београд и спалили их на Врачару. Пре 1228. године наос
и припрата
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13,00 Дрвенград
14,00 наставак путa
15,00 Тара, ручак
15,45 наставак пута
16,30 Овчарскокабларски манастир
17,30 наставак пута
20,00 повратак у
Земун

украшени су фрескама изванредне лепоте. Портрети
краља Владислава, Симеона Немање, Св. Саве,
Стефана Првовенчаног и краља Радослава, као и Бели
анђео на Христовом гробу представљају ремек дела
српске и европске уметности 13. века.Такође,
портрети Немањића, као типично српска владарска
композиција је у Милешеви насликана по први пут, а
постаће незаобилазна у каснијим сликарским
композицијама у црквама Србије. Оштећено у
турским
разарањима,
милешевско
сликарство
обнављано је у 16. и 17. веку. Конзервација
сликарства извршена је педесетих година 20. века, а
обимна археолошка истраживања, конзервација и
презентација архитектуре завршени су 1996. године.
ЗЛАТИБОР, планина изузетне лепоте, а красе је
пријатна клима, пространи пропланци, бројни
пашњаци испресецани планинским потоцима и
прошарани боровима, по којима је ова планина
добила име.
МОКРА ГОРА вожња једном од најлепших
железничких траса
на свету - “Шарганском
осмицом”. ЖТП Београд је 1999. године почео обнову
Шарганске осмице у туристичке сврхе и до данас је
читава пружна траса ревитализована, са аутентичним
станичним објектима и са оригиналним старим
вагонима, а станице Јатаре и Мокра Гора адаптиране
су у угоститељске објекте у којима се туристи
одмарају и окрепљују током вожње.
ЕТНО СЕЛО “МЕЋАВНИК”-ДРВЕНГРАД, етно село
Емира Кустурице, читаво село саграђено је по угледу
на стару српску кућу брвнару. Етно село чине
продавница
сувенира,
галерија,
биоскоп
и
посластичарница, видиковац, православна црква.
ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКИ МАНАСТИРИ Није познато
колико је некада било манастира, а данас их има десет.
На левој страни западне Мораве, под Кабларом, су
Благовештење, Илиње, Јовање, Никоље и Успење, а под
Овчаром су Ваведење, Вазнесење, Преображење, Св.
Тројица и Сретење. Многи од манастира временом су
преправљани и обнављани. Услед градње пруге,
Преображење је измештено на нову локацију, Јовање је
изнова зидано због изградње хидроцентрале Међувршје,
Вазнесење је знатно обновљено, а Илиње и Успење су
између два светска рада поново подигнути на старим
местима. Најзначајнији манастири (Благовештење,
Никоље, Сретење и Св. Тројица) су стручно
конзервирани и заштићени као споменици културе од
великог значаја за историју и културу Србије.Манастир
са црквом Благовештења налази се у Овчар Бањи.
Основан је вероватно у средњем веку, али данашња
црква потиче из 1602. године. Црква је једнобродна
грађевина рашког типа, са полукружном олтарском апси
дом на источној и припратом на западној страни, уз коју
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је касније дозидан дрвени трем. Над средишњим делом цркве је осмострано кубе, изведено тесаним сигом, а
остали део цркве је од притесаног кречњака и пешчара.
Црква је живописана од 1602. до 1632. године. Од
старог иконостаса сачувана је престона икона
Богородице са Христом из 1602. године.

1.6.

План и програм излета

У зависности од предлога одељењских већа и сагласности савета родитеља,
уколико епидемиолошка ситуација дозвољава, школа ће, у складу са препорукама
надлежних државних органа, организовати један јесењи спортско-рекреативни дан у
ближој околини (Бојчинска шума, Засавица, Авала, Фрушка гора, Палић, Вршачки брег
и слично) за све ученике од I до VIII разреда и један пролећни тематски једнодневни
излет за ученике V и VI разреда (Аранђеловац-Топола-Орашац; Фрушкогорски
манастири; Бранковина-Тршић и слично).
1.7.

Настава у природи11

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и
изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за
први циклус основног образовања и васпитања - у климатски погодном месту из
здравствено- рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога.
За укупан развој личности ученика настава у природи има вишеструки значај здравствени, педагошки и социјални. Уз повећани обим физичке активности, у здравој
животној средини, овај облик образовно-васпитног рада доприноси очувању и
унапређивању укупног здравља ученика. Образовна-васпитна вредност наставе у
природи је у томе што се непосредним опажањем природне и друштвене средине и
потпуним доживљајем стварности, коју треба проучавати, омогућује утврђивање и
проширивање постојећих и стицање потпунијих, дубљих и трајнијих знања. Директан
контакт и интеракција са природним окружењем доприноси бољем уочавању
законитости које важе у природи и схватању значаја њене заштите и очувања. Боравак
ученика у природи доприноси и њиховој социјализацији јер се кроз целодневне
заједничке активности међусобно боље упознају, сарађују и зближавају. Подстиче се,
такође, њихова одговорност и самосталност у обављању личне хигијене и бриге о себи.
При организацији наставе у природи потребно је придржавати се стручних
педагошко- психолошких и дидактичко-методичких упутстава како би се у што већој
11

Правилник о програму за остваривање екскурзије у 1. и 2. циклусу основног образовања и
васпитања.СГл. Просветни гласник бр. 7., 24. августа 2010, и Упутства за реализацију
екскурзије и наставе у природи у ОШ, МИН просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16.септембра
2010.
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мери остварили постављени циљеви.
Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда
основног образовања и васпитања, у трајању од 7 до 10 дана, уз писмену сагласност
родитеља, за најмање две трећине ученика одељења.
За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је дужна да организује
наставу.
Настава у природи може се изводити у објектима који испуњавају услове за
извођење предвиђених наставних и ваннаставних садржаја.
Пре поласка на наставу у природи организује се лекарски преглед свих ученика.
-

-

Циљеви наставе у природи су:
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 и коришћења слободног времена;
проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном
природном и друштвеном окружењу;
развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман
у заштити природе;
социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном
наслеђу;
развијање позитивних односа према националним, културним и естетским
вредностима.

Задаци и садржајинаставе у природи остварују се на основу наставног плана и
програма образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег
програма рада школе.
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
- очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање
интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће
активности;
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у
окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и
друштвеним условима;
- подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне
истраживачке задатке;
- развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне
и 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;
* Остваривање програма наставе у природи, излета и екскурзија зависиће од
епидемиолошке ситуације и пратећих упутстава Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и надлежних државних органа.
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Први разред
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 Мај / јун 2022. год. (закључно са 20. јуном 2022. године, 7 данa)
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 Београд (Земун) - Дивчибаре - Београд (Земун)
Други разред
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 Мај / јун 2022. год. (закључно са 20. јуном 2022. године, 7 данa)
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 Београд (Земун) – Златиборски округ, Гостиље - Београд (Земун)
Трећи разред
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 Мај / јун 2022. год. (закључно са 20. јуном 2022. године, 7 данa)
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 Београд (Земун) – Копаоник - Београд (Земун)
Четврти разред
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 Мај / јун 2022. год. (закључно са 20. јуном 2022. године, 7 данa)
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 Београд (Земун) - Гоч - Београд (Земун)
Пети разред
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 мај/ јун 2022. (1 дан)
САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ):


Београд (Земун) - Царска бара - Зрењанин - дворац Дунђерски - Ечка - Београд
(Земун)
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Шести разред
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 мај/јун 2022. / године (1 дан)
САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ):
 Београд (Земун) - Тршић - Троноша - Бања Ковиљача - Етно село „Сунчана река“
- Београд (Земун)
Седми разред
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 мај/јун 2022. године (2 дана)
САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ):
 Београд (Земун) - Смедеревска тврђава – Пожаревац (галерија Милене
Павловић Барили) - Доњи Милановац - налазиште Лепенски вир – Голубац
– манастир Тумани – Земун
Осми разред
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
 мај/јун 2022. године (3 дана)
САДРЖАЈ (ПЛАНИРАНИ ОБИЛАСЦИ):
 Београд (Земун) - Чачак - Ужице - Мокра гора - Златибор - Тара - манастир
Милешева - Тара - манстир Рача - Ваљево, посета народном музеју и
Муселимовом конаку - Бранковина - Београд (Земун)

ОШ „Лазар Саватић“

169

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПО
Задаци

Активности

Носиоци
активно
сти
Директор
,
стручни
сарадниц
и

Методе и
технике
рада
Гласање и
одлучивање

Извори
доказа

Очекивани
резултати

Септембар
2021.

Записник
са
седнице
наставничк
ог
већа

Материјал
са
семинара,
Приручниц
и
за ПО
Списак
учесника
ППП
програма
ПО
Писмо МПН

У школи
постоји
тим за ПО
верификован
на
наставничком
већу а чине га
стручни
сарадник/ци и
наставник/ци
Школски тим
је
обучен за
реализацију
програма ПО

Време

Формрање
школског
тима за
ПО у
2021/22.

Верификациј
а тима за ПО
на
наставничком
већу

Оснажива
ње
капацитет
а
школе за
ПО

Приказ
базичне
обуке
члановима
ПО

Школски
тим за
ПО

Радионице
Излагање
размена

Септембар
2021.

Информис
ање и
промоција
пројекта
ПО и
добијање
сагласност
и
органа
школе

Информисање о
пројекту:
- Наставничког већа
- Савета
родитеља
- Школског
одбора
- Одељењских заједница 7. и 8.
разреда
- Ученичког
парламента

ТИМ за
ПО
Директор

Излагање и
размена

септембар
2021.
.

Одлука и
сагласност
органа школе
за учешће у
пројкекту
Анкетирање
ученика и
родитеља 7.
и 8. разреда
Планирањ Школски ПО
е
тим бира
рада и
модел

Школски одлучивање
тим за ПО,
Директор
школски
органи
Школски одлучивање
тим ПО и
разредне
старешине
Школски План акције
тим за ПО
ОШ „Лазар Саватић“

Сви актери
информисани,
сагласни и
учествују у
реализацији
пројекта
Постоји писана
сагласност
стручних и
управних
органа
школе за
учешће у
пројекту
Анкете
сагласности
родитеља и
ученика за
учешће
80% ученика у
програму

Записници
са
састанака
Анкете,
анализа
анкета
Октобар
2021.

Акциони
Школски тим
план
је
имплемента изабрао модел
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имплемент
ац
ије
програма
ПО

имплементац
ије и креира
акциони план
имплементац
ије ПО у
сарадњи са
разредним
већем 7. и 8.
разреда

Информис
ање и
усвајање
модела
имплемент
ац ије ПО

Тим за ПО
информише
наставничко
веће о
договореном
плану
имплементациј
е
Креирање
распореда
реализација
радионица са
ученицима/ц
ама
Информисањ
е ОЗ 7. и 8.
разреда
Информисањ
е родитеља
Подела
задужења и
материјала

Школски Презентација
тим за ПО излагање
Директор

октобар
2021.

Школски радионице
тим за ПО
ОЗ 7. и 8.
разреда

октобар
2021.

Школски Радионице,
тим за ПО размена,
одлучивање

октобар
2021.

Реализација
радионица са
ученицима/ц
ама 7. и 8.
разреда

Школски радионице
тим за ПО

Од октобра Списак
2021. до
учесника,
марта 2022. продукти са
радионица,
портфолио
ученика/ца

Реализација
родитељског
састанка за
родитеље
ученика/ца 7.
и 8. разреда

Школски Презентација, Децембар
тим за ПО излагање
2021.
ОС 7. и 8.
Фебруар
разреда
2022.
Мај 2022.

Обезбеђив
ањ
е услова за
реализациј
у
радионица
са
ученицима
/ц
ама
Припрема
одељенски
х
старешина
и
наставник
а за
реализациј
у
ПО
Имплемен
тац
ија
програма
ПО

ције
програма
ПО
Записник са
састанка
тима
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имплементациј
е
програма ПО у
складу са
најбољим
могућностима
школе и
креирао
акциони план
за
имплементациј
у програма ПО
ППП
Колектив
програма
школе упознат
ПО
је са
Записник са програмом ПО
седнице
и сагласан је са
наставничко планом
г већа
имплементациј
е програма ПО

записници

Припремљени
и
наставници за
реализацију
ПО

Ученици/це 7.
и 8.
разреда
обучени
су кроз
радионице
програму ПО
Списак
Родитељи
учесника,
ученика/ца 7. и
продукти са 8.
радионица, разреда су
укључени у
реализацију
програма ПО и
стичу знања и
вештине за
подршку деци
у
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избору
занимања
и школе
Организов
ањ
е
манифеста
циј
а и акција
из
области
ПО:
Дани ПО у
школи,
ПО у
школском
часопису,
сајам
образовањ
а, сајам
занимање,
експерти у
школи,
посете
средњим
школама,
посета
НСЗ....

Школски
тим за ПО
ОС 7. и 8.
разреда

Посете
манифеста
ц
ије

Од
фебруара
до априла
2021.

Списак
учесника,
продукти
сценарио,
позивнице,
плакати,
извештај,
фотографиј
е

Промоција
школе
у области
ПО
Изградња
мреже
партнера у
пројекту
кроз
укључивање
различитих
учесника

Реализација
реалних
сусрета кроз
распитивање у
предузећу/ш
коли и
испробавање
праксе

Школски
тим за ПО
ОС 7. и 8.
разреда

Контакти са
предузећим а,
посета и
распитивање

Од
фебруара до
априла
2022.

Списак
учесника,
продукти,
портфолио,
записници са
разговора,
сценарио,
извештај,
фотографије

Развијање Сарадња са
мреже
другим ОШ у
школа ПО реализацији
активности из
пројекта и
менторским
школама

Сарадња са
Регионалним
центром за

Промоција
школе у
области
реалних
сусрета
Изградња
мреже
партнера у
пројекту кроз
укључивање
различитих
учесника
Успостављање
механизама и
процедура за
реалне сусрете
Школски Форум ПО
У току целе Списак
Промоција
тим за ПО
године
учесника,
школе и
продукти,
постигнућа
извештај,
кроз сарадњу
фотографије са другим ОШ
из пројекта у
региону,
Регионалним
центром и
Школском
управом
Школски Обуке,
У току целе Списак
тим за ПО Презентациј а године
учесника,
излагање
продукти,
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стручно
усавршавање
запослених у
образовању и
Школском
управом у
реализацији
актиности из
пројекта
Подршка у Сарадња са
имплемент водитељем/м
ац ији
ентором
пројекта

агенда,
записници,
сценарио,
извештај,
фотографије

Школски Састанак,
тим за ПО посета

Евиденциј -креирање
ТИМ за
а
модела за
ПО
евиденцију
-формирање
фолдера
евиденције о
реализацији
пројекта
-попуњавање
фолдера различитим
евиденционим
материјалима

Извештава Креирање и
ње
достављање
извештаја:
стручним и
управним
органима
школе,
Школској
управи, ГИЗ
БОСС

6.1.2

ТИМ за
ПО

Бреинсторм
инг,
Прикупљањ е
продукат,
попуњавање
фолдера,
ПП
презентација
постигнућа
учесницима и
партнерима

У току целе Записници о Школски тим
године
посетама и сарадјује са
састанцима водитељем/мен
то ром и
заједнички
успостављају
систем
квалитета
реализације
пројекта ПО
Након сваке
реализиване радионицe
сумарно
после
модула

Списак,
продукти,
извештаји,
фотографије,
видео записи

Формиран
фолдер
евиденције,
учесници,
актери,
партнери
информисани о
могућностима
увида у
евиденцију о
постигнућима
и установљен
начин
евиденције о
реализованим
активностима
попуњавање
Сумарно
Извештаји, Учесници,
извештаја, ПП после
фотографије, актери,
презентациј а модула и
записници, партнери
постигнућа
након
видео записи информисани о
реализације
постигнућима
пројекта
и установљен
начин
извештавања

Програм професионалне оријентације

Циљевима образовања и васпитања је предвиђено да школа обезбеђује за све
ученике оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и
занимања, сопственог развоја и будућег живота; развој кључних компетенција
потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање
стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене
науке, економије, технике и технологије.
У школској 2021/22. години, реализација програма ПО оствариће се кроз пројекат
Професионална оријентација, који имаза циљуспостављање функционалног и одрживог
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програма професионалне оријентације за ученике/це који завршавају основну школу.
Програм професионалне оријентације конципиран је на основу процесног,
динамичког, петофазног модела професионалне оријентације. По овој концепцији,
основни циљ програма професионалне оријентације је подстицање развоја личности
ученика/ца до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања,
планирање каријере и укључивање у свет рада.
Активности које ће се остваривати на радионицама у раду са ученицима/цама
омогућавају да примерено узрасту, изграде сазнања, развију умења, способности и
вредности које ће бити основа за самостално, компетентно, одговорно и ваљано
одлучивање о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада.
Планирано је да реализација пројекта почне обуком школског тима који чине
стручни сарадник/ци и наставник/ци за примену програма ПО у трајању од три дана, а
затим следи у току школске године имплементација програма ПО са ученицима 7. и 8.
разреда, у складу са моделом имплементације који тим и школа изаберу. За школу
постоји могућност да добије статус менторске школе, што предвидја даље акредитоване
обуке у области професионалне оријентације и подршку имплементацији ПО у другим
основним школама.
Концепт програма ПО остварује се кроз пет модула:
самоспознаја - препознавање сопственх потенцијала, спремност за постигнућа и
склоности преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења;
информисање о занимањима и каријери - припрема расположивих информација о
занимањима на структурисан начин или информација које тек треба развити, да би се
омогућила информисана одлука о избору занимања;
упознавање са путевима образовања - мрежом школа - познавање путева
образовања и каријере који воде ка остварењу жељеног занимања;
-

упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева,
уочавање њихове повезаности и променљивости;
упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање
временских прилика;
развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности
у обављању личне хигијене и бриге о себи;
подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што
чешћи боравак у природи;
формирање навика редовне и правилне исхране;
навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз
одговарајуће активности.

Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања садржаја
различитих наставних предмета и других ваннаставних активности. Планирање садржаја
овог облика рада врши се на основу наставних програма обавезних и изборних наставних
предмета из којих се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и
задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. У самим
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наставним програмима за поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно
или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада (свет око
нас, природа и друштво, физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура, чувари
природе, народна традиција, грађанско васпитање...).
Један од битних услова успешне реализације овог облика образовно- васпитног рада
јесте припрема ученика, родитеља и наставника.
Одвајање ученика од породице у дужем временском периоду и боравак у новим
условима представља озбиљан захтев за ученике тог узраста и зато је важно да буду
добро припремљени за оно што их очекује на настави у природи. Припрема подразумева
да се ученици унапред упознају са местом у које одлазе, условима живота у којима се
организује настава у природи, облицима и садржајима рада, начином превоза и
понашањем у току пута, потребним књигама, прибору, одећи, обући, појединим
спортско-рекреативним активностима које ће се тамо реализовати. Ученицима треба
пружити прилику да питају и добију одговор о свему што их занима, а наставник треба да
чује и уважи, у мери у којој је то могуће, њихове потребе, жеље и интересовања. Посебну
пажњу треба посветити делу припреме у коме се наставник са ученицима договора око
правила понашања током извођења наставе у природи - уз разумевање зашто је важно
њихово поштовање.
Припрема родитеља подразумева организовање родитељских састанака и пружање
информација о основним географским карактеристикама и климатским условима краја у
коме се организује настава у природи, времену одласка, дужини
боравка, цени, документацији коју треба припремити, условима смештаја, исхране,
здравствене заштите, условима живота и рада ученика, могућностима комуникације са
децом и сл. Истовремено се родитељима дају детаљна упутства о припреми деце, са
списком неопходног прибора за личну хигијену, писање, потребном гардеробом... Ради
прикупљања важних информација везаних за здравствени и психофизички статус деце,
њихове особености, специфичне навике и интересовања, организују се са родитељима
посебни разговори.
Припрема наставника обухвата индивидуалну и заједничку припрему. Заједничка
припрема се одвија путем краћих састанака на нивоу школе. На њима се разматрају
најважнија организациона питања о месту и условима боравка, цени и сл. Индивидуална
припрема обухвата добро информисање наставника о географским и геолошким
карактеристикама краја, о флори и фауни, историјским подацима, значајним културним,
привредним и другим објектима који се могу посетити, обичајима и етнографским
карактеристикама подручја и места на коме ће се одвијати настава у природи. На основу
прикупљених података и постављених циљева и задатака наставе у природи, наставник
саставља програм који ће се реализовати (поред садржаја наставе програм поседује и
спортско-рекреативне и културне активности, друштвене игре, типске вечерње
програме...), одабира методе и облике рада, одређује динамику активности и припрема
све што ће му обезбедити ефикасан и успешан рад. Добар програм наставе у природи
поседује чврсту структуру, која пре свега указује шта треба постићи. Како је немогуће
предвидети све факторе који су од утицаја на њену реализацију неопходни су и
оперативни планови који поседују флексибилност, односно прилагодљивост датим
околностима нпр. лошим временским условима.
Реализација постављених циљева наставе у природи у великој мери зависи од
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способности наставника да са ученицима успешно ради и ван учионице. Његова улога је
сада сложенија и захтевнија јер, осим што организује и реализује редовну наставу и
предвиђене активности, брине и о безбедности ученика. У свом раду он треба да уважава
индивидуалне карактеристике ученика, разлике у њиховим потребама и могућностима,
да подстиче сарадњу и тимски рад, самосталност и личну одговорност.
Приликом остваривања програма наставе у природи треба што више наставних и
ваннаставних активности реализовати у природном окружењу - уз смењивање редовне
наставе, самосталних активности ученика, спортско-рекреативних и културних
активности, игре и забаве, пасивног и активног одмора.
По повратку са наставе у природи, стечена знања и искуства треба што више
интегрисати у наставни процес и омогућити ученицима да искажу своје утиске и осећања
о ономе што су доживели.
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VII
ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

7.1.

Програм професионалне оријентације ученика12

Циљевима образовања и васпитања је предвиђено да школа обезбеђује за све
ученике оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и
занимања, сопственог развоја и будућег живота; развој кључних компетенција потребних
за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних
компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије,
технике и технологије.
У школској 2021/22. години, реализација програма ПО оствариће се кроз пројекат
Професионална оријентација на прелазу у средњу школу, који имаза циљуспостављање
функционалног и одрживог програма професионалне оријентације за ученике/це који
завршавају основну школу.
Програм професионалне оријентације конципиран је на основу процесног,
динамичког, петофазног модела професионалне оријентације. По овој концепцији,
основни циљ програма професионалне оријентације је подстицање развоја личности
ученика/ца до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања,
планирање каријере и укључивање у свет рада.
Активности које ће се остваривати на радионицама у раду са ученицима/цама
омогућавају да примерено узрасту, изграде сазнања, развију умења, способности и
вредности које ће бити основа за самостално, компетентно, одговорно и ваљано
одлучивање о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада.
Планирано је да реализација пројекта почне обуком школског тима који чине
стручни сарадник/ци и наставник/ци за примену програма ПО у трајању од три дана, а
затим следи у току школске године имплементација програма ПО са ученицима 7. и 8.
разреда, у складу са моделом имплементације који тим и школа изаберу. За школу
постоји могућност да добије статус менторске школе, што предвидја даље акредитоване
обуке у области професионалне оријентације и подршку имплементацији ПО у другим
основним школама.
Концепт програма ПО остварује се кроз пет модула:
 самоспознаја - препознавање сопственх потенцијала, спремност за постигнућа и
склоности преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења;
 информисање о занимањима и каријери - припрема расположивих информација о
занимањима на структурисан начин или информација које тек треба развити, да
би се омогућила информисана одлука о избору занимања;
 упознавање са путевима образовања - мрежом школа - познавање путева
образовања и каријере који воде ка остварењу жељеног занимања;
 реални сусрети са светом рада - преко анкетирања представника занимања,
стручне праксе у предузећима („обука за упознавање“) и распитивања у
предузећима спровођење теста реалности за жељено занимање; реални сусрети
са светом рада и опробавање у појединим занимањима ;
 доношење одлуке о избору школе и занимања - самостално, промишљено и
12

Основе програма професионалне орентације у основној школи, Просветни гласник бр. 2., 31. мај
1991. , стр. 406.
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одговорнодоношење одлуке о избору школе или занимања.
Професионална оријентација подразумева укључивање и међусобно повезивање
свих актера који имају пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и на процес
доношења одлука при њиховом избору занимања и остваривању професионалног развоја:
родитељи, наставници, стручни сарадници, лекари, стручњаци при Националној служби
за запошљвање и други.
Носиоци активности и реализације програмских задатака профсионалне оријетације
су: школски психолог и педагог, одељењске старешине и предметни наставници.
Реализација програмских задатака из области професионалне оријетације остварује
се у оквиру садржаја редовне наставе, додатне наставе, слободних и осталих активности,
а сви задаци из овог подручја биће уграђени у планове рада наставничког, одељењског и
стручних већа, савета родитеља, школског одбора и ученичког парламента
-

реални сусрети са светом рада - преко анкетирања представника занимања,
стручне праксе у предузећима („обука за упознавање“) и распитивања у
предузећима спровођење теста реалности за жељено занимање; реални сусрети са
светом рада и опробавање у појединим занимањима;

-

доношење одлуке о избору школе и занимања - самостално, промишљено и
одговорнодоношење одлуке о избору школе или занимања.

Професионална оријентација подразумева укључивање и међусобно повезивање
свих актера који имају пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и на процес
доношења одлука при њиховом избору занимања и остваривању професионалног
развоја: родитељи, наставници, стручни сарадници, лекари, стручњаци при
Националној служби за запошљвање и други.
Носиоци активности и реализације програмских задатака профсионалне
оријетације су: школски психолог и педагог, одељењске старешине и предметни
наставници.
Реализација програмских задатака из области професионалне оријетације
остварује се у оквиру садржаја редовне наставе, додатне наставе, слободних и осталих
активности, а сви задаци из овог подручја биће уграђени у планове рада наставничког,
одељењског и стручних већа, савета родитеља, школског одбора и ученичког
парламента.
Тим за ПО
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План и програм рада ученичке задруге
Назив школе: Основна школа ,,Лазар Саватић”
Назив задруге: Ученичка задруга ,,Лазар Саватић” Основна школа ,,Лазар Саватић”
Школска година: 2010/2022.
Директор Ученичке задруге: Виолета Булатовић
Педагошки руководилац ученичке задруге: Марија Аћимовић
Број ученика задругара: 56
Број наставника задругара: 50
Број родитеља задругара: 6
Број осталих задругара: 7
Предвиђен недељни број часова за рад у задрузи:
у зависности од секције предвиђени недељни фонд часова се разликује (од 2 до 5)
Укупан број часова годишње: од 72 до 180
Циљеви Ученичке задруге:
-

овладавање основним елементима процеса производње и пружања услуга
усмеравање и развијање предузетничког духа
информисање и усмеравање ученика и стварање предуслова за практичну
примену знања у животу и локалној средини
развијање свести о начинима и потреби очувања природе

Васпитно-образовне вредности:
-

стварање и развијање позитивног става према раду и стваралаштву
формирање радних навика
развијање свести о колективном раду, сарадњи и међусобном помагању
развијање солидарности
социјализација
давање доприноса уређењу и развоју школе

Претежна делатност ученичке задруге: 4761- Трговина на мало књигама у
специјализованим продавницама
Поред тога, задруга обавља:
-

производну, продајну и услужну делатност
производња и продаја производа насталих радом у секцијама
прикупљање секундарних сировина
израда и продаја украсних и употребних предмета од папира, текстила, дрвета...
услужна делатност ученик - туристички водич

Исходи учења:
-

ученици су оспособљени за самосталан рад, употребу прибора и алата
ученици су овладали вештинама процеса производње и продаје производа
ученици су стекли и умеју да примене знања важна за целокупан производни
процес, од планирања до тржишног вредновања резултата рада
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Место извођења активности:
-

Учионица, мултимедијални простор школе, школске радионице, двориште и
остали школски простор

-

шира локална заједница

Носиоци активности Ученичке задруге:
-

руководиоци секција задруге, наставници, ученици

Начин реализације активности Ученичке задруге:
-

-

заснива се на активностима које су у складу са интересовањима и могућностима
уче- ника, могућностима школе и потребама друштвене средине
задруга обавља производну, продајну и услужну делатност. Бави се израдом
производа и пружања услуга за потребе школе као и сакупљањем секундарних
сировина. Такође, задругари узимају учешће у друштвено корисном и
хуманитарном раду.
учествовање на манифестацијама у граду и широј околини
организовање тематских продајних изложби
уређење и одржавање школског инвентара
учествовање у организацији школских манифестација

Секције Ученичке задруге и ментори:
1. Секција за набавку уџбеника и школског прибора, ментор - Виолета Булатовић;
2. Ја, као водич, ментор – Андреја Вујичић;
3. Уметнички караван, ментор – Маја Драгић;
4. Креативна радионица, ментор - Милкица Ивановић;
5. Еколошка секција, ментор - Сандра Рајковић;
6. Спортско-рекреативни камп, ментор - мр Горан Петровић.
Секција за набавку уџбеника и школског прибора
ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ за школску 2021/2022. годину
У оквиру ове секције наставници заједно са ученицима и родитељима праве наруџбенице
за уџбенике, склапају уговор директно са издавачима и раде дистрибуцију уџбеника и
неопходног школског прибора. Такође, врши се дистрибуција дечије штампе, а на основу
избора стручног већа за предметну област.
У току школске 2021/2022. године ова секција планира покретање рада школске
продавнице, која ће се бавити продајом продуката рада задругара насталих у оквиру рада
секција ученичке задруге.

МЕСЕЦ
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар

АКТИВНОСТИ
Дани Европске баштине
Бање
Светски дан туризма
Природне катастрофе
Туристичи центри на Црном мору
Туристичке регије Шпаније
Планински центри
Промоција Ученичке задруге и секције „Ја, као водич“
„Туризам кроз историју“-предавање
ОШ „Лазар Саватић“
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Март
Април
Мај
Јун
Јул

Реке и њихов туристички потенцијал
Климатски фактори и климатски елементи
Траговима прошлости мог завичаја
Дан планете Земље
Делфини-географска распрострањеност
Еколошки дани Србије
Најлепши паркови Европе
Светски дан заштите животне средине
Дани Дунава
Увод у пројекат „Ја, као водич“
Међународни дан задруга - промоција секције

Циљеви учења: повећање материјалне основе задруге, кроз развој предузетништва
код ученика
Очекивани исходи учења : да учник буде у стању да пружа услуге, да представља
предузетничку идеју, да ради у тиму, да нуди производ потенцијалном купцу, да користи

Месец

Садржај
Време
активно
реализације
сти

Јануар- Сакупљ Током
јун
ање
школске
секунда године
рних
сировин
а

Методе
Носиоци
и
Место
активност
облици извођења
и
рада

Задругари
(чланови
еколошке
секције) и
наставни
ца
биологије
Сандра
Рајковић

Начин
Потребна
Сарадници
праћења и средства и
(у школи и
вредновањ помагала
ван школе)
а

Самост Просторије Ученици
ални
школе
школе,
рад
родитељи,
ученик
запослени
аи
у школи,
групни
ЈКП
рад
„Градска
чистоћа“
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Јануар- Нега и
јун
одржав
ање
школск
их
биљака

Током
школске
године

Јануар- Постав
јун
љање и
одржав
ање
кућица
за
птице

Током
школске
године

Фебру
армарт

Израда
хранил
ица за
птице

Током
школске
године

Мартаприл

Израда
паноа
за Дан
вода и
Дан
планет
е
Земље

Током
школске
године

Задругар
и
(чланови
еколошк
е
секције)
и
наставни
ца
биологиј
е Сандра
Рајковић
Задругар
и
(чланови
еколошк
е
секције)
и
наставни
ца
биологиј
е Сандра
Рајковић
Задругар
и
(чланови
еколошк
е
секције)
и
наставни
ца
биологиј
е Сандра
Рајковић
Задругар
и
(чланови
еколошк
е
секције)
и
наставни
ца
биологиј
е Сандра
Рајковић

Самос
тални
рад
учени
ка,
рад у
паров
има,
групн
и рад,
тимск
и рад
Самос
тални
рад
учени
ка,
рад у
паров
има,
групн
и рад,
тимск
и рад
Самос
тални
рад
учени
ка и
групн
и рад

Просторије Ученици
школе
школе

Самос
тални
рад
учени
ка и
групн
и рад

лименки...
фотограф
ије и
извештаји
Фотогра
фије на
фејсбук
страници
школе

Памучне
крпице,
хумус,
гранчиц
е,
хемијска
средства
за бољи
раст и
развој
биљака

Школско
двориште

Домар,
наставни
ци
техничко
г
образова
ња

Фотогра
фије на
фејсбук
страници
школе и
извештај
и на
крају
школске
године

Мердеви
не,храна
и вода за
птице

Учионица

Запослен
иу
школи

Фотогра
фије на
фејсбук
страници
школе и
извештај
и на
крају
школске
године

Пластич
не
флаше,
маказе,
дашчице
,
гранциц
е, лепак,
различит
о
зрневље

Учионица

Наставни
к
географиј
е Жарко
Петровић

Презенто
вање
родитељ
има и
запослен
има у
школи
22.
априла,ф
отографи
је на
фејсбук
страници
школе и
извештај
и на
крају
школске
године

Хамер
папир,
лепак,
маказе,
бојице и
фломаст
ери,
колаж
папир,
платнене
крпице
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Јануар- Израда
јун
украсн
их
предме
та од
пласти
чних
флаша,
картон
а,
лименк
и...

Током
школске
године

Задругар
и
(чланови
еколошк
е
секције)
и
наставни
ца
биологиј
е Сандра
Рајковић

Самос
тални
рад
учени
ка,
рад у
паров
има,
групн
и рад,
тимск
и рад

Учионица

Задругар
и
(чланови
креативн
е секције)
и
учитељи
ца
Милкица
Ивановић
,
запослен
иу
школи

продаја
украсних
предмета
од
пластике
,
картона,
лименки.
..
фотогра
фије на
фејсбук
страници
школе

Пластич
не
флаше,
лименке,
маказе,
лепак,
колаж
папир,
шљокиц
е...

Ментор Виолета Булатовић, професор разредне наставе

Назив секције:
Ментор:
Укупан број задругара:
Број ученика задругара:
Број наставника задругара:
Број родитеља задругара:
Број осталих задругара:
Предвиђен недељни број
часова за рад у задрузи:
Циљеви учења:

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
Сандра Рајковић
36
20
10
4
2
1
-

Сакупљање секундарних сировина
Развијање осећаја одговорног понашања за
заштиту природе и свести о властитом положају
у природи и потребама одрживог развоја
Нега и одржавање саксијских биљака
Постављање и одржавање кућица за птице
Израда хранилица за птице
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Укупан број часова
годишње:
Исходи учења:

-

Израда паноа за значајне еколошке датуме
Израда украсних предмета од пластичних
флаша, лименки...

-

Правилно одлаже отпадни материјал
Разуме и објашњава појам рециклаже
Разуме значај рециклаже
Прихвата одговорност за своје понашање према
околини
Уме да процени сопствене животне навике и
избегава ризична понашања
Правилно негује биљке
Разуме значај израде кућица и хранилица за
птице и правилно их одржава
Дефинише значај воде

36

-

ПЛАН РАДА КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ „ЛАЗАР
САВАТИЋ“ ЗА 2021/2022. годину
Назив секције:
Ментор:
Укупан број задругара:
Број ученика задругара:
Број наставника задругара:
Број родитеља задругара:
Број осталих задругара:
Предвиђен недељни број
часова за рад у задрузи:
Циљеви учења:

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
Милкица Ивановић
46
20
15
8
3
Сваке друге недеље блок час.










Упознаваље и рад с техникама декупажа и микс
медие;
подстицање креативног изражавања ученика;
Израда различитих употребних и декоративних
предмета;
Неговање и подстицање естетских процена код
ученика;
Развијање различитих способности(перцепције,
процене, прецизности..
Подстицање предузетничког духа;
Развијање социјалних вештина кроз рад у
групама
Подстицање индивидуалности и самопоуздања
у проналажењу естетских решења;
Подстицаље иновативности у креативном
изражавању.
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Исходи учења:






Месе
ц

Садржај Време
активнос реализ
ти
ације

Оспособљавање ученика за примену декупаж
технике и микс медие на различитим подлогама;
Уме да изради различите декоративне предмете;
Уме да декорише употребне и декоративне
предмете;
Уме да пронађе адекватна естетска решења и
исто тако поштује туђа;
Уме да образложи избор мотива и идејно
решење.

Метод
Носиоци
еи
активност
облиц
и
и рада

Место
извођ
ења

Сарадниц
и (у
школи и
ван
школе)

Начин
праћењ
аи
вреднов
ања
Презент
овање
већ
урађени
х
радова,
праћење
и
евентуа
лне
сугестиј
е
прилико
м израде
радова,
извешта
ј по
реализо
ваној
радиони
ци и
продаја
ученики
х
радова.
Презент
ација и
демонст
рација
израде
честитк
ии
евентуа
лне
сугестиј
е

друга
поло
вина
фебр
уара

Израда
свећњака
украшава
ње
теглица
декупаж
техником
и контур
пастом

Од
16h18h

Задругари
(чланови
креативне
секције) и
учитељица
Милкица
Ивановић

Самос
тални
рад
ученик
аи
групни
рад

Прост
орије
школе

Ученици
школе,
родитељи,
запослени
у
школи,учи
тељица
Милкица
Ивановић

Прва
неде
ља
март
а

Израда
осмомарт
овских
честитки

Од
16h18h

Задругари
(чланови
креативне
секције) и
учитељица
Милкица
Ивановић

Самос Прост
тални
орије
рад
школе
ученик
а, рад
у
парови
ма,
групни
рад,
тимски

Ученици
школе,
чланови
Ученичке
задруге,
родитељи,
запослени
у школи

ОШ „Лазар Саватић“

Потре
бна
средст
ва и
помага
ла
Теглиц
е,
салвете
, бела
акрилн
а боја,
кракел
гел,
контур
пасте,
патина

Картон
и
различ
итих
боја,
лепак,
фломас
тери,
чипкас
ти
папир
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рад

Посл
едња
неде
ља
март

Украшав
ање
дрвених
јаја
декупаж
техником

Од
16h18h

Задругари
(чланови
креативне
секције) и
учитељица
Милкица
Ивановић

Самос
тални
рад
ученик
а, рад
у
парови
ма,
групни
рад,

апри
л

Украшав
ање
кућица за
птице

Од
16h18h

Задругари
(чланови
креативне
секције) и
учитељица
Милкица
Ивановић

Самос учион
тални
ица
рад
ученик
а, рад
у
парови
ма,
групни
рад,
тимски
рад

мај

Израда
украсних
кутија у
облику
књиге

Од
16h18h

Задругари
(чланови
креативне
секције) и
учитељица
Милкица
Ивановић

Самос
тални
рад
ученик
аи
групни
рад

ОШ „Лазар Саватић“

учион
ица

Учион
ица

прилико
м
израде,
извешта
ј по
реализо
ваној
радиони
ци
Ученици
Презент
школе,
ација и
чланови
демонст
Ученичке рација
задруге,
израде
родитељи, честитк
запослени и и
у школи
евентуа
лне
сугестиј
е
прилико
м
израде,
извешта
ј по
реализо
ваној
радиони
ци,
изложба
ученичк
их
радова
Домар,
Фотогра
наставниц фије на
и
фејсбук
техничког страниц
образовањ и школе
а(израда
и
дрвених
извешта
кућица),
ји на
Пројекат крају
у сарадњи школске
године
са
еколошко
м
секцијом.
Ученици
Презент
школе,
овање
родитељи, већ
запослени урађени
у
х
школи,учи радова,
тељица
праћење

Дрвена
јаја,
салвете
, лепак
за
декупа
ж,
акрилн
е боје,
лак

Кућица
за
птице,
акрилн
е боје,
паста,
адеква
тне
сличиц
е,
патина,
лак
Кутије
у
облику
књиге,
акрилн
е боје,
пасте,
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Милкица
Ивановић

јун

Израда
слика на
канвасу

Од
16h18h

Задругари
(чланови
креативне
секције) и
учитељица
Милкица
Ивановић

Самос
тални
рад
ученик
аи
групни
рад

Учион
ица

и
евентуа
лне
сугестиј
е
прилико
м израде
радова,
извешта
ј по
реализо
ваној
радиони
ци и
продаја
ученики
х
радова.
Ученици
Презент
школе,
овање
родитељи, већ
запослени урађени
у
х
школи,учи радова,
тељица
праћење
Милкица
и
Ивановић евентуа
лне
сугестиј
е
прилико
м израде
радова,
извешта
ј по
реализо
ваној
радиони
ци.

лазури,
сличиц
е,
лепак,
патина,
лак

Канвас
, дасмаса,
акрилн
е боје,
паста,
слике,
лазури,
патине.
лак

План рада секције „Уметнички караванˮ Ученичке задруге
„Лазар Саватић“ за 2021/2022. школску годину

Месец

Садржај
активно
сти

Време
реализ
ације

Септе
мбар

Палета
земунске
јесени

Четири
недеље

Носио
ци
активн
ости

Метод
еи
облиц
и рада

Место
извође
ња

Сарадници
(у школи и
ван школе)

Начин
праћења
и
вреднов
ања

Учениц
и
задруга

Самост
ални
рад

Земунс
ке
улице,

Ученици и
чланови
задруге међу

Изложба
и избор
најлепши

ОШ „Лазар Саватић“

Потреб
на
средств
аи
помагал
а
Фотоапа
рат,
пано,
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(Изложб
а
јесењих
фотогра
фија мог
Земуна)

Октоб
ар

ри

ученик
а, рад у
парови
ма,
групни
рад,
тимски
рад

Просто
рије
школе

запосленима
у школи

Школс
ко
двори
ште

Ученици и
чланови
задруге међу
запосленима
у школи

Земунс
ке
улице
Просто
рије
школе

Школс Ученици
ки
школе,
амфите родитељи,за

Поход
на
месец,
Бранко
Ћопић
(интерак
тивне
активнос
ти у
дворишт
у школе)
Јевреји у
књижевн
ости и
кроз
историју
земунск
их улица

14-16
часова

Учениц
и
задруга
ри

Две
недеље

Учениц
и
задруга
ри

Новем
бар

Израда
букмарк
ера

Четири
недеље

Учениц
и
задруга
ри

Децем
бар

Филмско
вече

18-20
часова

Учениц
и
задруга
ри

Самост
ални
рад
ученик
а, рад у
парови
ма,
групни
рад,
тимски
рад
Самост
ални
рад
ученик
а, рад у
парови
ма,
групни
рад,
тимски
рад
Самост
ални
рад
ученик
а, рад у
парови
ма,
групни
рад,
тимски
рад
Самост
ални и
групни
рад

Филмско
вече

18-20
часова

Учениц
и
задруга

Самост
ални и
групни

х радова
од стране
жирија
саставље
ног од
задругар
а
(ученика,
наставни
ка и, за
овакву
област
компетен
тних,
родитеља
)
Демонст
рација

штампач

Ученици и
чланови
задруге међу
запосленима
у школи

Презента
ција

Папир,
штампач
, камера,
фотоапа
рат

Просто
рије
школе

Ученици
школе,
родитељи,за
послени у
школи

Израда и
продаја

Папир,
оловке,
лепак,
маказе,
разни
украси

Школс
ки
амфите
атар

Ученици
школе,
родитељи,за
послени у
школи

Дискусиј
а,
анкетира
ње
учесника
и
публике
Дискусиј
а,
анкетира

Пројект
ор,
фотоапа
рат

ОШ „Лазар Саватић“

Пројект
ор,
фотоапа
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ри

рад

атар

послени у
школи
Ученици и
чланови
задруге међу
запосленима
у школи
Ученици
школе,
родитељи,за
послени у
школи

Јануар

Ја у
музеју

Две
недеље

Учениц
и
задруга
ри

Самост
ални и
групни
рад

Музеј,
просто
рије
школе

Фебру
ар

Пишемо
и
слушамо
(литерар
ни
радови
ученика
настали
на
подлози
музички
х
предлож
ака)

14–16
часова

Учениц
и
задруга
ри

Самост
ални
рад
ученик
а

Школс
ка
библио
тека

Март

Храна у
прошлос
ти
(слика
времена
кроз
гастроно
мију
српског
народа)

14–16
часова

Учениц
и
задруга
ри

Самост
ални
рад
ученик
а, рад у
парови
ма,
групни
рад,
тимски
рад

Просто
рије
школе

Музичко
вече
задругар
а

18–19
часова

Учениц
и
задруга
ри

Самост
ални и
групни
рад

Школс
ка
библио
тека

ОШ „Лазар Саватић“

Ученици
школе,
чланови
Ученичке
задруге,
родитељи,
запослени у
школи

ње
учесника
и
публике
Презента
ција и
демонстр
ација

рат

Презенто
вање и
избор
најлепши
х радова
од стране
жирија
саставље
ног од
задругар
а
(ученика,
наставни
ка и, за
овакву
област
компетен
тних,
родитеља
)
Презента
ција и
демонстр
ација,
израда и
продаја

Папир,
оловке,
апарати
за
емитова
ње
музике

Презента
ција,
анкетира
ње
учесника
и
публике

Пано,
штампач

Намирн
ице за
припрем
у хране,
посуђе и
кухињск
и
прибор;
пројекто
р,
рачунар,
фотоапа
рат
Инструм
енти,
камера,
фотоапа
рат
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Апри
л

Јун

Сусрет са
11–12
Ученици
Наш
14–16 Учени Самост
писцем
часова
задругар
стрип
часов ци
ални
(гостовањ
и
(радиони а
задруг рад
е
це
ари
ученик
књижевни
стрипа)
а, рад у
ка за децу
парови
у
ма,
школској
групни
библиотец
рад,
и)
тимски
Одело
14–16
Ученици
рад
чини
часова
задругар
човека
и
(слика
времена
кроз одећу
и
одевање)
Музички
фестивал
„Саватић
у мају“

две
недеље

Ученици
задругар
и

Књижевно
вече
задругара

14–16
часова

Ученици
задругар
и

Назив секције:
Ментор:
Укупан број задругара:
Број ученика задругара:
Број наставника
задругара:
Број родитеља задругара:
Број осталих задругара:

Самоста
Просто
лни рад
рије
ученика,
школе
рад у
паровим
а,
групни
рад,
тимски
рад
Самоста
лни рад
ученика,
рад у
паровим
а,
групни
рад,
тимски
рад
Самоста
лни рад
ученика,
рад у
паровим
а,
групни
рад,
тимски
рад
Самоста
лни рад
ученика,
рад у
паровим
а,
групни
рад,
тимски
рад

Школс
Члано
ка
ви
библио
задру
тека
ге
међу
запос
леним
ау
школ
ии
Просто
родит
рије
ељим
ашколе

Чланови
Презентовање
задруге међу
и избор
запосленима
најлепших
у школи и
радова од
родитељима
стране жирија
састављеног
од задругара
(ученика,
наставника и,
за овакву
Задругари
област
ученици
компетентних
школе,
, родитеља)
родитељи,зап
ослени у
школи

Презентац
Папир,
ија;
средства
анкетирањ
за
е учесника
цртање,
и публике
фотоапар
ат

Школс
ко
двори
ште

наставнице
музичке
кутуре,
остали
задругари
међу
родитељима,
запосленим и
ученицима

Презентац
ија;
анкетирањ
е учесника
и публике

Школс
ка
библио
тека

Ученици
школе,
родитељи,зап
ослени у
школи,
Жељко
Тешић

Презентац
ија;
анкетирањ
е учесника
и публике

Папир,
фотоапара
т, камера

Текстилни
материјал
и, маказе,
игле,
конац,
рачунар,
пројектор,
фотоапара
т, камера

Папир,
штампач,
камера,
фотоапара
т

Уметнички караван
Маја Драгић
45
20
12
10
3
ОШ „Лазар Саватић“
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Предвиђен недељни број
часова за рад у задрузи:
Циљеви учења:

Сваке друге недеље два часа









Исходи учења:








Упознавање прошлости свог и других народа
Уочавање разлика између свакодневног живота у
прошлости и садашњости
Презентација и вредновање музичког талента ученика
Презентација и вредновање литерарног талента ученика
Упознавање са различитим врстама уметности
Уочавање веза између различитих врста уметности и
медија креативног изражавања
Упознавање са ствараоцима савремене српске
књижевности за децу
Јачање тимског рада, организационих вештина и
предузетничког духа код ученика
Ученици су у стању да:
Објасне везу између прошлости и садашњости кроз
различите аспекте свакодневног живота;
Наведу врсте намирница и јела која су се користиле у
различитим периодима прошколсту;
Објасне везу између историјских, политичких,
религијских и културних аспеката прошлости кроз везу са
променама у начинима исхране/одевања;
Представе своје литерарне/музичке потенцијале кроз
стварање и презентацију музичких/књижевних дела;
Нацртају стрип према стрип-техникама;
Објасне због чега је учешће у активности и радионицама
секције битно за њихов лични духовни и социјални развој

План рада секције „Спортско-рекреативни кампˮ за 2021/2022.
школску годину
Назив секције:
Ментор:
Укупан број задругара:
Број ученика задругара:
Број наставника
задругара:
Број родитеља задругара:
Број осталих задругара:
Предвиђен недељни број
часова за рад у задрузи:
Циљеви учења:

,,Спортско-рекреативни камп”
мр Горан Петровић
45
20
12
10
3
Сваке недеље један часа
- Развијање спортског духа и неговање здравих навика и
неговање
- Јачање тимског рада, организационих вештина и
предузетничког духа код ученика

ОШ „Лазар Саватић“
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Исходи учења:

План рада:

7.2.

Ученик је у стању да:
 Препозна везу између физичке активности и
здравља
 Сагледа негативне утицаје савременог начина
живота и буде свестан да је физичким, односно
спортским активностима могуће предупредити
негативне утицаје;
 Самостално бира физичку, односно спортску
активност и изводи је у окружењу у коме живи;
Секције ће у току школске 2021/2022. године, користећи
могућности које пружају двориште и фискултурна сала
наше школе, кроз различите спортске активности
организоване у току зимског и летњег распуста, настојати
да покрене ученике да квалитетно проводе своје слободно
време.

План рада Дечијег савеза за школску 2021/22. годину

Чланови Савета Дечијег савеза чине наставници:
- професор ликовне културе Небојша Раичковић;
- професори музичке културе Весна Стаменковић и Марија Мишић;
- професори разредне наставе:
Олга Радаковић, Драгана Пешић, Радмила Станишић, Наташа Опачић, Гордана
Матић, Марина Романић, Милкица Ивановић, Ана Милојевић, Биљана Генцел,
Наташа Пилчевић, Нада Благојевић, Јелена Банићевић, Бранка Јовановић, Снежана
Миленковић, Маријана Тодоровић, Виолета Булатовић, Тамара Павловић, Биљана
Генцл, Наташа Мишић, Даница Павићевић-Ђоковић, Ивана Јовић, Свјетлана Узелац
и Оливера Бачанац;
-Професори српског језика и библиотекарка Весна Ђукић Пејчић.
САДРЖАЈ РАДА
* Припрема за почетак школске године – утврђивање
програма и обезбеђивање услова и кадрова за његову
реализацију
* Програмирање Дечије недеље
* Акција солидарности „Деца – деци“
* „Тајни пријатељ“ - дечија игра
* Дечија недеља – прва недеља октобра /активности/
* Приступање ученика првих разреда Дечијем савезу
* „Читалачка значка“ – припрема за школска
такмичења
* Еколошки програм – уређење школског дворишта
* Почетак реализације литерарних и ликовних
конкурса:
- Израда новогодишњих и божићних честитки
- Светосавски конкурси
- „Недовршена прича“
- „Мали Пјер“
* Обележавање 5. Новембра – Дана општине
* Дечије музичке свечаности – школско такмичење
(соло певачи, мали вокални састави, „Најраспеваније
ОШ „Лазар Саватић“

ВРЕМЕ

VIII

IX

САРАДНИЦИ
И
ИЗВРШИОЦИ
Професори ,
управа школе
Родитељи,
професори,
управа школе

X

Професори разредне
наставе, професори
ликовне и музичке
културе, професори
биологије

XI

Професори историје,
српског језика,
ликовне и музичке
културе
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одељење“ )
* Ђачка песничка сусретања
* Мали Пјер“ – изложба радова са конкурса за дечју
карикатуру у школи
* Литерарни конкурс – „Недовршена прича“ –
завршетак конкурса
* „ДЕМУС“ – општинско такмичење „Најраспеваније
одељење“
* Припреме за обележавање Савиндана – завршница
ликовно-литерарног конкурса
* Новогодишњи програми у дечијим групама
* Прослава Светог Саве
* Весели школски распуст – радионице за децу и
младе
* „Песниче народа мог“ – школско такмичење
рецитатора
* „Читалачка значка“ – школско такмичење
* “ДЕМУС“ општинско такмичење хорова
* „Златна сирена“ – општинско такмичење соло
певача, малих вокалних састава и група певача
* „Песниче народа мог“ – општинско такмичење
рецитатора
* Општинско такмичење „Читалачка значка“
* Први дан пролећа – литерарно – ликовни конкурс
* У сусрет Васкрсу – осликавање ускршњих јаја и
израда цртежа
* Сађење стабала и цвећа – еколошки програм
* „Мали Пјер“ – изложба награђених радова у
општини * Априлијада – фестивал смеха, маски и
хумора
* Песниче народа мог“ – градско такмичење
рецитатора
* Међународни дан дечије књиге – час у школској
библиотеци
* 7. април – светски дан здравља, програм „Здравље
младих“
* Превентивни програм у сузбијању наркоманије,
алкохолизма, пушења и сиде међу децом
* „Златна сирена“ – градско такмичење соло певача,
малих вокалних састава и група певача
* Изложба ускршњих јаја и цртежа са ускршњим
мотивима
* “ДЕМУС“ концерт победника музичких свечаности
* Час цртања на Земунском кеју
* Дан изазова – спортско-рекреативне активности
* Дан Николе Тесле – 2. јун
* Крај школске године – свечаности

XII

Професори разредне
наставе, ликовне и
музичке културе

I

Професори разредне
наставе, ликовне и
музичке културе

II

Професори разредне
наставе, српског
језика

III

Библиотекар,
професори разредне
наставе, српског
језика и музичке
културе

IV

Дечији лекар,
професори разредне
наставе, српског
језика, ликовне и
музичке културе

V и VI

Библиотекар,
сви професори

НАПОМЕНА: У зависности од епидемиолошке ситуације планиране активности биће
одржаване у терминима који буду заказивани у току школске године од стране
Пријатеља деце Земуна.
ОШ „Лазар Саватић“
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за Дечији савез школе „Лазар Саватић“
Оливера Бачанац
7.3.

Календар - план активности подмладка и омладинe Црвеног крста

септембар – октобар
 Светски дан прве помоћи
 Недеља солидарности
 Прикупљање чланарине подмлатка и омладине Црвеног крста (50д)
 Укључивање у акцију „Безбедност деце у саобраћају“
 Хуманитарна акција „Трка за срећније детињство“
 Наставак започетих активности /прошле шк. год. / „Ђаци волонтери у д д к“
 Организовање акције „Друг- другу „
новембар - децембар - јануар
 За сунчану јесен живота
 Укључивање у активности добросуседске помоћистарима, инвалидима,болеснима
../уз посете иразговоре - час 03/
 Припремање и реализовање акције, „Један пакетић много љубави“ за
новогодишње и божићне празнике/честитке ; пакетићи ; слаткиши ;играчке...и сувенири
за сиромашну, напуштену децу и децу избеглице /
 Учешће у акцији- „Недеља борбе против сиде“
фебруар - март - април
 Недеља борбе против тбц-а
 Припремање и организовање наградног конкурса „Крв живот значи " / ликовно и
литерарно стваралаштво/
 Припреме за организовање квиза за ученике 4. разреда основних школа на тему:
„Шта знам о црвеном крсту“ и добровољном давалаштву крви
 Припрема победничке екипе за учешће на градском такмичењу
 Светски дан здравља 7.април
мај - јун
 Организовање традиционалних активности црвеног крста поводом, недеље
црвеног крста, међународног дана ЦК 8. до 15. маја као и 11. маја „добровољних
давалаца крви“
 Општинско такмичење - квиз: „Шта знамо о црвеном крсту и
добровољномдавалаштву крви ";
 Цртање на тему „Крв живот значи“ – дунавски кеј
 Пријем код председника општине Земун поводом 11.маја
 Акција на уређењу школске средине „Тражимо најуређенију школу "
 Манофестације на земунском кеју поводом добровољних давалаца крви - школа
домаћин - „Лазар Саватић“
***
сукцесивно на часовима 03, чос, пид, сон .......разговори и предавања о
здрављу, хигијени, заразним болестима ...... / током године /

7.5
7.5.1.

Програмске основе васпитног рада школе
Циљ васпитног рада
ОШ „Лазар Саватић“
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Циљ основног образовања и васпитања је стицање општег образовања и васпитања,
складан развоју личности и припрема за живот и даље опште и стручно образовање и
васпитање.
Васпитањем се остварује припрема за живот, оспособљавање за примену стеченог
знања и умења и стваралачког коришћења слободног времена, развијање интелектуалних
и физичких способности, стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и
заштите природе и човекове средине, развијање хуманости, истинољубивости,
патриотизма и других етичких својстава личности, васпитањем за хумане и културне
односе међу људима, без обзира на пол, расу, веру, националност и лично уверење,
неговање и развијањем потреба за културом и очување културног наслеђа и стицање
сазнања о лепом понашању у свим приликама.
7.5.2.
-

прилагођавање ученика на школу и учешће ученика у школским активностима;
подстицање личног развоја;
подстицање социјалног сазнања и социјалних односа
развијање комуникативне способности, сарадње и консртуктивног разрешења
сукоба
неговање активности за решавање индивидуалних проблема
формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других вредности.
7.5.3.

1.
2.
3.
4.
5.

Програмски задаци васпитног рада у школи

Остваривање програма васпитног рада

Програмске садржаје школа ће остваривати кроз следеће облике и видове рада:
применом правилника о поњашањју ученика, радника школе и родитеља;
остваривањем циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и планове и
програме наставних предмета;
остваривањем циља и задатака васпитног рада у раду одељенске заједнице;
остваривање циља и задатака кроз слободне активности ученичких организација;
учешће у различитим акцијама које школа организује
7.5.4.

Унапређивање сарадње са родитељима.

Уњапређивање циљева и задатака појединих аспеката васпитања у великом степену
зависи од квалитета сарадње школе и родитеља. Посебно важну улогу у сарадњи школе
и родитеља има одељенски старешина, психолог, педагог и директор школе. Ова сарадња
углавном се огледа у пружању помоћи родитељима за што успешније остваривање
васпитне улоге породице као и ангажовању родитеља у реализацији васпитних задатака
школе.
Напомена:
Конкретни садржаји, временска артикулација и извршиоци се налазе у
оперативним плановима наставника за редовну наставу, разредно старешинство,
одељенску заједницу, слободне активности, одељенских савета родитеља и савета
родитеља школе, сртучних сарадника, дечијег савеза и др.
Реализација ових садржаја често не зависи само од школских чинилаца.
ОШ „Лазар Саватић“
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7.6. Програм превенције малолетничке делинквенције
Када се разматрју проблеми васпитања, посебно друштвено-моралног, треба
имати на уму да време у коме живимо карактеришу брзе и крупне промене у свим
деловима живота. Васпитање се одвија у све већим супротностима и
противуречностима, које су значајније од оних које смо до сада познавали. На младе
људе делују огромне количине информација различитих врста и садржаја. У оваквим
околностима ставарју се другачији односи према животу, другим људима, идеалима,
професионалном раду, слободном времену, као и према самом себи. Мењају се
међуљудски односи, обликују се дугачији ставови према љубави, пријатељству. Све то
утиче на васпитање, посебно институцинално - школско, постаје веома сложено, зато
што захтева флексибилност, која се кроз систем тешко остварује, и промене које се
тешко и споро постижу. Очигледно је поремећен систем вредности у негативном смеру.
Стога, када родитељска кућа и школа пропусте да на децу пренесу одређене вредности,
неминовно долази до тешкоћа и проблема. Све ове промене које се дешавају у нашем
друштву доводе до извесне збуњености, па и дезоријентације у погледу односа између
деце и родитеља, ученика и наставника, старијих и младих .
И наша школа се налази пред сложеним задатком, да бар делимично уреди и
систематизује бујјицу информација са којима се ученици срећу изван школе. Међутим,
треба имати у виду да су многи задаци у школи и ствар индивидуалне сналажљивости
наставника.
Без обзира што је школа по својој унутрашњој организацији и структури доста
крута, униформна, ограничена у свом индивидуалном образовању и васпитању, треба
чинити напоре да је ученик прихвати, да не бежи од ње, јер је то бежање са часовса,
поред осталог, почетак делинквенције.
Један од првих захтева у правцу ефикаснијег рада јесте пластичније организовање
васпитно-образовног рада и примена другачијих и разноврснијих метода и поступака.
Једна од метода којој треба посветти више пажње је менторски начин рада. Метода која
је изразито индивидуална и флексибилна, подразумева прилагођавање способностима и
потребама ученика .
Како школа као институција, ипак, има прилично јасну структуру и дефинисану
улогу свих њених актера васпитно-образовног процеса, обухватајући јасно дефинисане
облике понашања, на непоштовање обавезних облика понашања, у погледу којих
постоји општа социјална сагласност, школа ће реаговати изрицањем такозваних
васпитно-дицсиплинских мера.
Школа ће и у наредном периоду, уколико буде суочена с проблемима који спадају
у домен социјалне патологије, обраћати за помоћ центрима за социјални
рад,здравственим установама, пре свих Заводу за ментално здравље, МУП-у итд.
У досадашњим случајевима ово је била позитивна пракса, јер примењивање
кажњавања и свих врста разног репресивног арсенала, изазива код ученика асоцијално
понашање.
У циљу превенције и сузбијања малолетничке делинквенције, које истини за вољу
у школи готово и да нема, у раду са ученицима, родитељима и радницима школе ће се и
даље предузимати следеће мере:
ОШ „Лазар Саватић“
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-

-

-

-

-

С обзиром да деца у школи проводе доста добар део дана и живота, неопходно је
школску средину довести на ниво да одише безбедношћу и здрављем. У школи је
ових година спроведена велика акција на уређењу и хуманизацији школског
простора, како ентеријера, тако и школског дворишта и околине школе. Школа је
окречена, уређена по посебном пројекту, извршене су поправке намештаја,
постављене подне подлге, обогаћен учионички простор прикладним експонатима и
жардињерама са цвећем. Мало, али значајно архитектонско решење ентеријера
школе, учињено недавно створило је пријатан амбијент за боравак деце у школи као
и запослених у школи и њених посетилаца.
Утврђена су и усвојена Правила понашања, која се примењују задњих неколико
година. Односе се на све ученике, запослене и сва лица која користе услуге школе.
Кодекс понашања је допринос појачању безбедности ученика, очувању школске
имовине, побољшању успеха ученика и угледу школе уопште, што потврђује
смањење крађа, туче и неких других облика девијантног понашања у школи. Овом
смањењу је значајно допринело и закључавање шклског дворишта у време
одржавања наставе, а што је спречило посете непожељних посетилаца школи, као и
излазак и разне изазове ученика на улици и градској пијац.
Пројекат "Здрава школа" и даље подразумева конкретну активност унапређивања
здравља у школи путем образовних програма, односа између ученика и наставника,
школске средине, као и односа између школе, родитеља и локалне заједнице. Све
ове активности ће имати за циљ да систематски унапређују здравље деце, узимајући
у обзир социјалне, еколошке димензије школе, израду програма који би укључивали
образовање за здравље, али и разне методе и средства за евалуацију примењених
здравствено- васпитних програма у школи.
Школа ће поред редовног образовног програма појачати рад слободних и
ваннаставних активности (културно-уметничко и научно подручје, подручје спорта,
организовање разних трибина, предавања и др.).
Школа ће и даље поред сарадње са другим институцјама појачати саветодавни рад
са ученицима и сарадњу са родитељима, а имајући у виду да је сарадња са
породицама посебно важна у основној школи, јер у питањима делинквенције, она
датира управо из основне школе и тада су могућности школе за интервенцију
повољније, а резултати бољи.

Треба, на кају , напоменути да је школа применом наведених мера успевала да
сузбије делинквенције, или, бар, оне облике који се у школи могу контролисати. Школа
ће интезивно и у наредном периоду радити на примени и развоју превентивних програма,
с циљем да допринесе здравом, стваралачком и хуманом животу и развоју младих
нараштаја, да их преко стваралачких активности уведе у свет науке, културе, спорта,
здраве забаве, позитивних естетских садржаја - како би се образовао лепши део
учениковог бића.
7.7.

Програм превенције насиља и дроге

Један од појачаних проблема у новој социјалној средини је повећавање
малолетничке делинквенције, а посебно је алармантно насилно понашање и коришћење
дроге. Слику отежава спуштање ових понашања на све млађе узрасте.
Различити поремећаји у понашању и проблеми са којима се деца суочавају на
млађим узрастима могу да претходе овим понашањима. Деца нам указују на своје
проблеме кроз недисциплину, непослушност, отпор, негативизам, одбијање рада и
слично. Превентивом, ментално-хигијенски рад који се односи на подршку развоја,
грађењем међусобних односа поверења и размене свих оних који су укључени у
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васпитни процес доприноси у великој мери превазилажењу ових проблема, који могу да
прерасту у агресивност, крађу, пљачку, бежање од куће и школе, асоцијалност, дечију
делинквенцију и наркоманију. Када дечији проблеми прерасту у девијантно понашање,
неопходно је дуготрајно и упорно лечење.
У превенцији ових понашања, школа може да има велику улогу посебно на
млађим узрастима, где је значајно повезивање различитих знакова и сигнала којима нам
деца комуницирају, своје страхове, стрепње, несигурност, недостатке, комплексе,
нетолерантност. То захтева адекватну тимску активност која је увремењена и у себи
носи флексибилност.
Школа поклања велику пажњу овом проблему. У свом приступу у раду са
ученицима уградила је више различитих нивоа. Генерално, велика пажња се поклања:
грађењу ситуација и односа у којима ће ученици и њихов рад бити вредновани;
- мотивисању ученика кроз организовање свих облика наставног рада, слободних
активности кроз секције и друге облике рада;
- коришћење кажњавања као наставне мере у изузетним случајевима, размена и
узајамност су облици који се примењују у школи;
- информисање ученика.
-

У редовној настави се континуирано примењују васпитно-образовне могућности
координација и корекција наставних садржаја са индивидуалним и групним
потенцијалима је урађена према могућностима.
Структура коришћења слободног времена ученика је значајна и за васпитно
деловање на њих као и за организовање разноврсних културних активности у којима су
они активни учесници.
Слободне активности се организују у свим млађим разредима на нивоу одељења и
на нивоу размене међу одељењима.
Ученици старијих разреда се укључују у рад секција према својим
интересовањима, потребама и способностима, посебно вредновање оваквог
организовања и професионални однос наставника даје запажене резултате на
различитим такмичењима.
Oрганизовање културних активности, посета и екскурзија се пажљиво припремају
у складу са одговарајућим законским и педагошко-психолошким захтевима.
Развоју социјализације ученика и појачаних међусобних односа ученик-наставник
и ученик-ученик у великој мери доприноси ред у одељенским заједницама кроз који се
поред познатих облика рада примењује и други програм. У овој години ће се
примењивати психолошке радионица размене и подршке.
Кроз часове редовне наставе, а посебно на часовима одељењске заједнице,
започиње се са превенцијом болести зависности. Стручњаци из медицинских установа
ће одржавати предавања и разговор о наркоманији за ученике седмог и осмог разреда.
Педагошко-психолошка служба ће у оквиру превентивног рада реализовати у
старијим разредима радионице о наркоманији, алкохолизму и пушењу. Поред тога ће се
са ученицима радити групни и индивидуални разговор о страховима и како излазе на
крај с њима.
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Тимском раду, савременим облицима рада и стручном усавршавању наставника се
посвећује посебна пажња.
Школа ће и даље неговати отворену и флексибилну сарадњу са родитељима
ученика.
У школи нису евидентирани случајеви ученика са изразитим делинквентним
понашањем, као ни случајеви употребе и растурања дроге и алкохола. Такође, нема
уништавања школске зграде и школског инвентара. Томе, свакако, доприноси
организација рада школе у једној смени, а што пружа различите могућности грађења
међусобних односа, размене праћења подршке.
Пријатна атмосфера у школском дворишту и његово континуирано опремање и
оплемењивање, као и разноврсност коришћења, доприноси да ученици радо бораве у
дворишту и после редовне наставе. Продужено деловање позитивних школских
активности вреднује се као значајан фактор у развоју ученика.сс
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7.8.

Програм примене Конвенције о правима детета

Свако друштво, па и наше очекује да његови млади одрасту у способне и
одговорне грађане који ће допринети добробити заједнице.
Не може се очекивати да ће деца чије се базичне потребе не задовољавају а
основна права ускраћују одрасти у зреле, продуктивне чланове друштва, спремне да
разумеју и поштоју права других. Усклађување права деце-ученика не узрокује само
њихове личне патње, оно такође, сеје семе за политичке и социјалне немире, па чак и за
насилне сукобе. Питања права утичу на свачији живот, директно или индиректно.
Упознавање са Конвенцјом о правима детета је један од начина да се то започне
Конвенција о правима детета је први универзални закон који на једном месту и
целовито дефинише сва важна права детета.
Може се разлиовати четири групе права:
Права на опстанак - обухватају право на живот и право задовољавања основних,
егзистенцијалних потреба, као што су: исхрана, кров над главом, адекватни животни
стандард, медицинска нега.
Права на развој - укључују све оне ствари које су нужне за нормалан и потпун
развој свих потенцијала детета, као што је право на образовање, на игру, слободно
време и рекреацију, на културне активности, право на приступ информацијама и
слободу мишљења, изражавања и вероисповести.
Заштитна права - траже да деца буду заштићена од свих облика злоупотребе,
занемаривања и злостављања. Она обухватају таква питања као што су: дечији рада,
сексуална и економска злоупотреба деце, употреба дрога, учешће деце у оружаним
сукобима. брига о деци избеглицама, малолетничка делинквенција, насиље и физичко
злостављање.
Партиципативна права - дају деци могућност да буду активни учесници у животу
своје заједнице. Она укључују право на слободу изражавања сопственог мишљења и на
учешће у одлучивању о стварима које их се непосредно тичу, право на удруживање и
мирно окупљање. Што су старији, а њихове способности развијеније, деца треба да
имају све више могућности за активно учешће у животу заједнице, како би могли да се
припреме за улогу одговорних одраслих чланова друштва.
Познавање одредби Конвенције је први нужни корак, али само знање неће
обезбедити да деца развију осећање личне ангажованости и спремности да делују у
корист остваривања права. Образовање за дечија права обухвата идеални тростепени
процес учења који укључује:
испитивање - проблематике дечијих права - прикупљање, анализу и повезивање
информација о питањима права и одговорности,
реаговање - на прибављене информације - упознавање са различитим угловима
гледања на ову проблематику, неговања осећања, развијање осетљивости за људску
димензију питања права и развијање интересовања и спремности на активно учешће у
остваривању права,
предузимање конкретних, практичних акција - на нивоу средине у којој је дошло
до повреде права детета - ученика и чињење напора да се остваре конструктивни
ОШ „Лазар Саватић“

200

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

резултати.
У току процеса образовања за дечија права биће важно да ученици схвате да права
нису нешто што погађа децу у удаљеним местима, већ да су та питања присутна и
важна у нашој - школској средини.
Суштински део процеса образовања за дечија права биће атмосфера у којој се
учење одвија. Деца могу да науче о правима путем метода у којима наставници излажу
информације. Међутим, образовање за дечија права изискујестварање такве атмосфере у
групи у којој је сваки ученик цењен и уважаван, у којој нема мести дискримнацији и
предубеђењима, где се демократско учешће свих охрабрује, а одговорно изношење
сопственог мишљења представља норму.
Наставници у раду са ученицима морају бити свесни да ће многа питања права
бити веома осетљива и да ће задирати у лично искуство. У свакој групи меже бити деце
која су била раније, или су тренутно изложена сиромаштву, злоупотреби или
занемаривању, дискриминацији или лишавању једног или оба родитеља. Њихово право
на привсатност се мора поштовати и ни под којим условима им се не сменаметати да о
тим стварима дискутују против своје воље. Са друге стране, наставници ангажовани на
образовању за дечија права, треба да унапред добро познају одговарајуће ученике и
инсистирају на локалном нивоу и у школи, која је позвана и компетентна да
интервенише у случају тежег угрожавања дечијих - ученичких права, како би у случају
потребе могли да угрожену децу упуте и на специјализовану помоћ.
7.9.1. Посебни протокол о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама
У складу са међународним документом Конвенција о правима детета и
документима које је усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и
Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство
просвете Републике Србије објавило је Посебни протокол за заштиту деце и ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.
Искуства указују да су главне препреке за ефикаснију заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, нејасне процедуре и
недефинисане улоге свих актера у том процесу. Због тога су приоритетни задаци
установа које се баве образовањем и васпитањем деце и младих да утичу на формирање
ставова о неприхватљивости оваквог вида понашања, као и развијање толеранције,
разумевања и прихватања различитости.
Када је наша земља ратификовала Конвенцију о правима детета, обавезала се да
прихвати мере за спречавање насиља у породици, институцијама и широј друштвеној
средини и тиме обезбеди мере подршке за физички и психички опоравак детета жртве
насиља и његову социјалну реинтеграцију.
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално
угрожавање здравља, развоја и достојанства деце.
Насиље може бити: фозичко, емоционално или психолошко, сексуално, електронско
насиље, злоупотреба, занемаривање и немарно поступање и експлоатација.
Полазећи од става да се свако насиље над децом може спречити, важно је да
установа креира климу у којој се:
1. Учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности
2. Не толерише насиље
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3.
4.
5.

Не ћути у вези са насиљем
Развија одговорност свих
Сви који имају сазнања о насиљу обавезују на поступање

У Посебном протоколу су представљене превентивне активности и дефинисане
процедуре у заштити деце од насиља, у којима је прецизирана улога свих који су
укључени у живот и рад образовно-васпитне установе. Он је намењен директорима,
наставницима, стручним сарадницима, ненаставном особљу, деци и ученицима,
родитељима, представницима локалне заједнице, као и другим релевантним
институцијама које су укључене у превенцију и решавање проблема насиља.
У њему се разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања
насиља, злостављања или занемаривања. Он пружа и оквир за превентивне активности.
7.10. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

АКТИВНОСТИ
Подела задужења унутар Тима

НОСИЛАЦ
Чланови ШТ

Упознавање колектива са изменама
и администрацијом тима, Уређење
паноа Тима
Рад на превенцији на основу
резулатата анкете о врстама и
учесталости насиља у школи

Чланови ШТ

,,Унапређивање међупредметних
копетанција – одговоран однос
према здрављу?''
(тематски приступ по месецима)

Рад на интернет презентацији о
мерама заштите против насиља
Обележавање Дечије недеље и
Међународног дана толеранције
Позоришна представа у

Одељењске старешине
са ученицима,
наставници разредне
наставе Снежана
Јовановић, Јелена
Марковић, наставник
предметне наставе
Сандра Рајковић
Психолог Ивана
Алексић, Одељењске
старешине са
ученицима,
наставници разредне
наставе Јелена
Марковић и Снежана
Јовановић, наставник
предметне наставе
Сандра Рајковић
Наставник
информатике
(наставник сарадник)
Анђела Василевска
ШТ, наставници
грађанског васпитања,
чланову Ученичког
парламента, учитељи
Одељењске старешине
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ВРЕМЕ
август –
током године
Септембар
2021.

ПРАЋЕЊЕ
Документација

Септембар
октобар

Документација

током године
на месечном
нивоу

Документација
(фото, писана)

Документација

септембарДокументација
током године (фото, писана)
Октобар

Документација
(фото, писана)

током године

Извештај
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организацији Студио Центра
(посета или онлајн)
Предавање ,,Право на здрав
живот''

са ученицима, ШТ
ШТ, гост-предавач

Недеља лепих порука

Одељењске старешине
са ученицима, ШТ
ШТ

Разматрање протокола
пријављених случајева и мера
Праћење предложених мера и
реализације активности
Рад са ученицима у циљу
препознавања насиља

Чланови ШТ
Психолог, педагог,
одељенске старешине

Предавање ,,Родитељске Вајбергрупе и социјална атмосфера у
одељењу''
Информисање Савета родитеља и
родитеља преко одељенских
родитељских састанака о
активностима Тима
Израда годишњег извештаја
Анализа рада Тима
Доношење плана рада за наредну
школску годину

ШТ, гост-предавач
Психолог, педагог,
одељенске старешине
Чланови ШТ
Чланови ШТ
Чланови ШТ

одељењских
старешина
у току првог Документација
полугодишта (фото, писана)
Децембар
током године
(по потреби)
током године
током године
у току другог
полугодишта
током године
Јун 2022.
Јун-Август
2022.
Јун
2022.

Продукти
радионица
Документација
ШТ
Записници
Документација
стручне службе
и ШТ
Документација
(фото, писана)
Записници и
извештаји са
Савета
Извештај
Записници
План рада

Координатор Тима,
Маја Драгић , професор историје

7.11. Програм рада Ученичког парламента
Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која
ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих
ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.
Члан 88
У последња два разреда основне школе и у средњој школи организује се ученички
парламент (у даљем тексту парламент) ради:
1. давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету
родитеља и директору о правилима понашања у школи,мерама безбедности
ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском
програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним
и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и
организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим
питањима од значаја за њихово образовање;
2. разматрање односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног
сарадника и атмосвере у школи;
3. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и
о активностима ученичког парламента.
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4. активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању
школе
5. предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
Парламент чине по два представника сваког одељења у школи, а у уметничкој по
три из сваког разреда, односно године.
Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске
године.
Чланови парламента бирају председника .
Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора,
односно проширеног сазива Школског одбора у складу са чланом 57. овог закона.
Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.
Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких
парламената.
Годишњи план и програм рада Ученичког парламента
САДРЖАЈ РАДА

ВРЕМЕ

САРАДНИЦИ И
ИЗВРШИОЦИ

IX

Чланови Ученичког
парламента
наст.грађанског васп.

1. Формирање Ученичког парламента и избор

председника
2. Правила понашања Ученичког парламента
Усвајање акционог плана Ученичког
3. парламента
4. Разматрање Годишњег плана рада школе,
Извештаја о остваривању ГПРШ, Развојног

плана школе, Планова наставе и учења
1. Разматрање односа и сарадње на релацији
наставник
ученик 2. Учествовање у организацији трибина од
значаја за ученика
образовање
табла и кутија за питања – сандуче
3. Огласна
поверења
1. Правила понашања у школи
2. Улепшавање и чување школског простора
3. Која понашања ученика треба наградити, а
која
казнити
(проучити
правилник)
1.
2.
3.

Учествовање у реализовању прославе Нове
Учествовање
у реализовању прославе
године
школске славе
Хуманитарно вече

1.
2.
3.

Разматрање актуелних проблема
О мерама безбедности (трибина )
Oплемењивање паноа на ходницима
(изложба)

1.

Aнкета за наставнике: како ради Ученички
парламент
Учествовање у организацији
спортских и других такмичења

2.
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Чланови Ученичког
парламента
наст.грађанског васп.

Чланови Ученичког
парламента
наст.грађанског васп.

XII, I

Чланови Ученичког
парламента
наст.грађанског васп.

II

Чланови Ученичког
парламента
наст.грађанског васп.

III

Чланови Ученичког
парламента
наст.грађанског васп.
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1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Екологија (рециклирајмо заједно, посадимо
дрво)
Обилазак парламента
Колико смо информисани о упису у средње
школе
Разговор
о понуђеним
уџбеницима
за
Јавна презентација
нашег
рада
наредну
школску
годину прославе мале
Учествовање
у реализацији
матуре
Предлози тема Ученичког парламента
за наредну школску годину

IV

V и VI

Чланови Ученичког
парламента
наст.грађанског васп.
Чланови Ученичког
парламента
наст.грађанског васп.

Координатор УП , Сандра Рајковић,
проф. грађанског васпитања
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ
Примарни задаци усвојени на основу анализе самовредновања и извештаја о раду школе
На основу анализе реализованих задатака у школској 2020/2021. години за школску
2021/2022. годину, утврђују се следећи задаци:
- тематско планирање наставе и тематске акције на нивоу школе
- развој ученичких компетенција потребних за 21. век
- повезивање са другом школом у циљу реализације међушколских пројеката
- у циљу унапређивања образовно-васпитног рада потребно је утврдити посебан
програм вредновања рада у школи тј. разрадити и утврдити профил педагошке
документације која би била у функцији праћења и вредновања рада у школи
- праћење и проверавање усвојености наставних програма нарочито преко различитих
видова: иницијалних тестирања ученика, тестова знања и праћења остварености
образовних стандарда и примене стеченог знања
- да би се указало на начин правилног понашања ученика, радника школе и родитеља
ученика за време боравка у школи, донет је «Кодекс» о понашању ученика, радника и
ученичких родитеља, инсистирати на поштовању истих
- одштампани примерци Кодекса обавезно ће бити подељени родитељима ученика
првог разреда и новим ученицима
- целокупан живот и рад школе биће заснован на приципу стварања позитивне климе
која ће посебно доприности једнакости и осетљивости свих актера на превенцију
насиља, дискриминације, кроз развијање здравих стилова живота и промоцију
добрих примера праксе
- да би школа била успешнија у остваривању своје васпитне функције, неопходно је да
помогне родитељима и укључи их у заједнички задатак васпитања ученика. У том
смислу радиће се на :
1)
2)

3)

родитељи ће се упознати са правилима организације рада школе, Годишњим планом
рада школе и програмом рада одељењских заједница
укључити све заинтересоване родитеље у реализацију програма ваннаставних
активности, културне и јавне делатности (посебно школских свечаности) значајних
за афирмацију ученичког и укупног школског рада
посебно ће се интензивирати сарадња са родитељима ученика који имају тешкоћа у
школском учењу и понашању како би се благовремено утврдили узроци и радило на
њиховом континуираном отклањању

посебну пажњу посветити формулисању образовно-васпитних циљева при обради
наставних тема и наставних јединица, како би се проверавањем сагледала њихова
реализација
- један од трајних задатака коме ће наставни колектив и други стручни органи
поклонити посебну пажњу јесте разрада методичких начела савремене образовне
технологије, тј. коришћење продуктивнијих облика и метода рада у настави, како би
процес стицања знања за ученике био интересантнији, атрактивнији, а њихова
мотивисаност за учење већа
- у циљу указивања посебне помоћи ученицима који напредују изнад просека, школа
ће стварати услове за рад са обдареним ученицима (додатна настава са активнијим
организационим формама: пројекти учења, истраживачки рад, такмичења и др.)
-
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-

-

-

ученицима са високо израженим способностима за неку ваннаставну активност
школа ће преко стручних сарадника и жеље родитеља омогућити повезивање са
посебним организацијама, клубовима и удружењима (Дечији Савез, Народна
техника, Центар за младе таленте, Музичка омладина и сл. ), што ће бити значајно и
за подручје професионалног информисања и оријентисања ученика
организацији и планирању допунске наставе на основу сагледаних потреба биће
посвећена одређена пажња како би се овим корективним видовима рада (рад у малој
групи, индивидуализација и сл.) помогло ученицима да постигну позитиван успех
пуну пажњу школа ће посветити интензивирању педагошко-психолошког и сталног
стручног усавршавања наставника кроз различите облике и активности
одржавање најмање једног угледног часа (за учитеље и наставнике) током године у
договору са стручним сарадницима
утврђивање критеријума оцењивања на основу правилника о начину оцењивања
ученика основне школе
ангажовати се на реализацији предавања за родитеље које ће одржати стручни
сарадници школе, али и ангажовани стручњаци ван школе
анализирати коришћење савремених наставних средстава добијених током протекле
школске године из оквира пројекта Развионица
развијати и унапређивати различите облике активности "Дечијег савеза" и Заједнице
ученика на начин како је то предвиђено у оквиру програма "Буквар дечијих права"
у циљу стварања оптималних услова за рад школе, посвећивати пуну пажњу чувању
школског простора и његовом уређењу и опремању.
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IX
СПИСАК ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ТИМОВА И СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ
ПРЕДМЕТА

Тим за самовредновање
1. Бранка Јовановић- координатор
2. Биљана Ђелић
3. Ана Комазец
4. Драгана Пешић
5. Радмила Станишић
6. Љубомир Радовић
7. Ивана Јовић
8. Олга Радаковић
9. Иван Костић
10. Горан Петровић
11. Ивана Алексић
Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе
1. Горан Петровић, директор школе
2. Виолета Булатовић
3. Марија Мишић
4. Марина Романић
6. Иван Костић
7. Ивана Алексић
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва су:
1. Дејана Војиновић- координатор
2. Биљана Генцел
3. Милош Ђоковић
4. Небојша Раичковић
5. Предраг Каблар
6. Свјетлана Узелац
7. Виолета Костовић
Тим за маркетинг и промоцију школе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Марија Мишић
Весна Стаменковић
Данијела Стоилковић
Ивана Јоковић
Јадранка Чантрић (Марија Аћимовић)
Милкица Ивановић
Анђела Василевска
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Тим за инклузивно образовање
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ивана Ристић- координатор
Милкица Ивановић
Надежда Благојевић
Наташа Опачић
Ана Стојановић
Весна Поповић
Иван Костић
Ивана Алексић

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Маја Драгић- координатор
Андреја Вујичић
Сандра Рајковић
Јелена Марковић
Ана Бабић Сретеновић
Велисав Митровић
Иван Костић
Ивана Алексић

Тим за професионални развој
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Снежана Миленковић- координатор
Јадранка Чантрић (Марија Аћимовић)
Николае Паулица
Оливера Бачанац
Наташа Мишић
Наташа Пилчевић
Слободанка Максимовић
Даница Ђоковић
Катарина Цвијић

Тим за професионалну оријентацију
1.
2.
3.
4.
5.

Алексић Ивана-координатор
Иван Костић
Предраг Каблар
Марија Аћимовић
Дејана Војиновић

Стручни актив за развој школског програма
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Иван Костић- координатор
Весна Поповић
Гордана Матић
Јелена Гверо
Ненад Димитријевић
Ивана Алексић
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Стручни актив за школско развојно планирање
1. Марина Романић- координатор
2. Ивана Алексић- психолог школе
3. Иван Костић- педагог школе
4. Марија Аћимовић- професор српског језика и књижевности
5. Виолета Булатовић- професор разредне наставе
6. Наташа Пилчевић- професор разредне наставе
7. Снежана Миленковић- професор разредне наставе
8. Ана Стојановић- професор хемије и биологије
9. Славка Вучићевић- професор математике
10. Ивана Јоковић- професор енглеског језика и књижевности
11. Дејана Војиновић- професор математике
12. Велисав Митровић- професор техничког и информатичког образовања
13. Тијана Јан Синђелић- родитељ
14. Матија Карахасан- председник Школског одбора
15. Лена Милинковић, представница Ученичког парламента
Педагошки колегијум школе чине руководиоци стручних већа и актива. Директор
школе председава и руководи педагошким колегијумом.

-

Чланови Стручног већа разредне наставе су наставници-професори разредне
наставе:
Олга Радаковић, Радмила Станишић, Гордана Матић, Нада Благојевић, Бранка
Јовановић, Драгана Пешић, Јелена Марковић, Снежана Миленковић, Наташа Мишић,
Милкица Ивановић, Наташа Опачић, Наташа Пилчевић, Оливера Бачанац, Ивана Јовић,
Виолета Булатовић, Марина Романић, Тамара Павловић, Даница Павићевић-Ђоковић ,
Биљана Генцел, Свјетлана Узелац,
Ана Комазец, Николаје Паулица, Снежана
Јовановић.
Стручно веће за друштвене науке чине:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Јадранка Чантрић, наставница српског језика
Виолета Костовић, наставница српског језика
Марија Аћимовић, наставница српског језика
Ана Николић, наставница српског језика
Весна Пејчић, библиотекар
Милана Стојаковић, наставница верске наставе
Маја Драгић, наставница историје
Андреја Вујичић, наставник историје
Марија Мишић, наставница грађанског васпитања
Сандра Рајковић, наставник грађанског васпитања
Никола Кузмановић, наставник верске наставе
Сандра Рајковић, наставница грађанског васпитања

Чланови Стручног већа за стране језике:
1.
2.

Данијела Стојилковић, професор француског језика
Милена Божовић, професор француског језика,
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3.
4.
5.
6.

Ненад Димитријевић, професор енглеског језика
Данијела Дугалић, професор енглеског језика
Ивана Јоковић професор енглеског језика, руководилац СВ
Катарина Цвијић, професор енглеског језика

Стручно веће природних наука чине професори: физике, хемије, биологије,
географије и техничког образовања и информатике и професори разредне наставе.
Чланови стручног већа природних наука:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сандра Рајковић –професор биологије
Јелена Гверо-Павловић – професор биологије
Aна Стојановић – професор биологије и хемије
Весна Поповић – професор физике
Ана Бабић Сретеновић - професор географије
Снежана Јовановић, наставник географије

Чланови Стручног већа за уметност и културу су:
1.
2.
3.

Небојша Раичковић - наставник ликовне културе;
Весна Стаменковић - наставници музичке културе
Марија Мишић- наставници музичке културе;

Чланови Стручног већа за физичко и здравствено васпитање су:
1. Милош Ђоковић, наставник физичког и здравственог васпитања
2. Ивана Ристић, наставница физичког и здравственог васпитања
3.
Данко Бјеличић, наставник физичког и здравственог васпитања
Чланови Стручног већа за математику, информатику и ТиТ су:
1. Дејана Војиновић, наставница математике
2. Славка Вучићевић, наставница математике
3. Биљана Ђелић, наставница математике
4. Љубомир Радовић, наставник техничког образовања и информатике
5. Велисав Митровић, наставник техничког образовања и информатике
6. Предраг Каблар, наставник техничког образовања и информатике
7. Виолета Јеринкић, наставница информатике и рачунарства
8. Бранка Шкундрић, наставница информатике и рачунарства
9. Анђела Василевска, наставница информатике
Чланови Стручног већа за развој школског програма:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Горан Петровић, директор школе
Ивана Алексић, психолог
Иван Костић, педагог
Наташа Опачић, наставница разредне наставе
Милкица Ивановић, наставница разредне наставе
Снежана Миленковић, наставница разредне наставе
Наташа Пилчевић, наставница разредне наставе
Љубомир Радовић, наставник ТИО
Велисав Митровић, наставник ТИО
Ивана Ристић, наставница физичког васпитања
Небојша Раичковић, наставник ликовне културе
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X
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и
садржајно обогати. У прилогу се дају услови рада школе у односу на окружење као и
могућности коришћења.
Р.б. Назив установе, објекта, радне организације
1. Дом спортова "Пинки"
2. Народна библиотека "Јован Поповић"
3. Позориште "Мадленијанум" - Земун
4. Позориште лутака "Пинокио"
5. Дом РВ и ПВО
6. Радне и привредне организације:
7. Објекти у Месној заједници "Доњи град"
8. Дунавски кеј
9. Завичајни музеј у Земуну
10. Дечији центри
11. Позориште "Бошко Буха"
12. Зоолошки врт и Ботаничка башта
13. Споменици у Београду: Калемегдан, Авала и др.
14. ОВНТ Земун
15. Музичка школа "КостаМанојловић"
16. Средње и основне школе у Земуну
17. Биоскопи

Могућност коришћења
Културно-забавни и спор.
Васпитно-образовна и забавна
Васпитно-образовне и забавне
Културно-забавне и образовне
Културно-забавне и образовне
Образовно-васпитне, радне
Културно-забаве и радне
АСВ и рекреативне
Васпитно-образовне и идејне
Васпитно-образовне и забавне
Васпитно-образовне и забавне
Васпитно-образовне и идејне
Васпитно-образовне и забавне
Васпитно-образовне
Васпитно-образовне и забавне
Васпитно-образовне
Културно-забавне и образовне

Напомена:
Наставници ће у оперативним плановима свих видова рада са ученицима разрадити
садржаје сарадње и начине коришћења ових услова
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XI
ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
Школа се својим досадашњим активностима и резултатима рада сврстала у ред
угледних и огледних школа у Београду, а и шире. Потврда за ову тврдњу стоји у
чињеници оцена које су констатоване у извештајима о извршеним педагошко инструктивним прегледима васпитно- образовног рада од стране надзорника
Министраства просвете РСрбије. Такође, о школи су у претходном периоду веома
афирмативно писала и средства информисања. Све ово се постиже оптималном
организацијом васпитно-образовног процеса, а и захваљујући радном ангажовању свих
запослених школе, успостављеној радној и стваралачкој атмосфери као и повољном
окружењу школе, а, пре свих, веома доборој сарадњи са родитељима ученика.
Одговорни чиониоце школе ће и у наредном периоду чинити све што могу да
својим активностима на информисању о постигнутим успесима и резултатима школе и
њених ученика благовремено информишу ужу и ширу средину.
Интерни маркетинг школе ће се постизати путем информисања и приказивања
школе путем огласних табли, екстерне видео пројекције, школског листа и разних
билтена, одељењских листова, изложби , трибна, приредби и сл.
Екстерни маркетинг - информисање и приказивање делатности школе ће се и у
нардном периоду остваривати путем средстава јавног информисања локалне и шире
средине.
Стручни органи и стручни сарадници, а посебно директор школе ће својим
активностима подстицати да се о позитивним резултатима рада, којима школа ни у
претходном периоду није оскудевала, упознаје шира друштвена средина. И даље ће се у
јавности приказивати резултати истраживања постављених задатака одговарајућих
пројеката стручних сарадника и директора школе. Такође, радиће се и одговарајуће
брошуре које ће бити приказ резултата истраживања.
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XIII
ПЛАН СТРУЧНOГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА НАСТАВНИКА И
СТРУЧНИХ САРАДНИКА И УНАПРEЂИВАЊА OБРАЗOВНO-ВАСПИТНОГ
РАДА
Новим Правилником13 утврђују се: облици стручног усавршавања, приоритетне
области за стручно усавршавање за период од три године, програми и начин
организовања сталног стручног усавршавања; услови, орган који одлучује о стицању
звања и поступак напредовања у току усавршавања наставника, васпитача и стручних
сарадника; образац уверења о похађаном стручном усавршавању и друга питања од
значаја за развој система стручног усавршавања.
Наставник, васпитач и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан је да се
стално усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног
рада и стицања компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и за
постизање циљева образовања и стандарда постигнућа.
План стручног усавршавања у складу са приоритетима установе ради остваривања
циљева образовања и стандарда постигнућа и приоритетима Министарства, доноси орган
управљања установе. Приоритетне области за период од три године, облике стручног
усавршавања, програме и начин организовања сталног стручног усавршавања, услове,
орган који одлучује о стицању звања и поступак напредовања, стицање звања у току
усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника и образац уверења о
савладаном програму и друга питања од значаја за стручно усавршавање, прописује
министар.
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:
1) предузима установа у оквиру својих развојних активности, и то:
(1) извођењем угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом;
(2) излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан
програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван
установе, приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка,
различите врсте истраживања, студијско путовање и стручну посету и др. са
обавезном дискусијом и анализом;
(3) остваривањем:
- истраживања (научна, акциона, аd hoc и др.);
- пројекта образовно-васпитног карактера у установи;
- програма од националног значаја у установи;
- програма огледа, модел центар;
- облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи
13

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника , васпитача и стручних
сарадника СГл. РС бр. 13/2012. ;31/2018.
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2)
3)

4)
5)
6)

ускладу са потребама запослених;
се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова, у складу са овим
правилником;
предузима министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту:
Министарство), Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања по поступку утврђеном овим
правилником, и то кроз:
(1) програме обука;
(2) стручне скупове;
(3) летње и зимске школе;
(4) стручна и студијска путовања;
остварују високошколскe установe на основу акредитованих програма у оквиру
целоживотног учењa;
се организују на међународном нивоу, а од значаја су за образовање и васпитање,
односно учешћем на међународним семинарима и скуповима;
предузима наставник, васпитач и стручни сарадник у складу са личним планом
професионалног развоја.

Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске
године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања уустанови, и то
да:
1) прикаже поједини облик стручног усавршавања који је похађао, а који је у вези са
пословима наставника, васпитача и стручног сарадника; примену наученог са
стручног усавршавања; резултате праћења развоја детета и ученика; стручну књигу,
приручник, стручни чланак, дидактички материјал; резултате обављеног
истраживања, студијско путовање, стручну посету и слично;
2) одржи угледни час наставе, односно активност, води радионицу;
3) присуствује горе наведеним активностима и учествује у њиховој анализи;
4) учествује у истраживањима; пројектима образовно-васпитног карактера у установи;
програмима од националног значаја у установи; програмима огледа, модел центра;
планирању и остваривању облика стручног усавршавања у оквиру установе, у складу
са потребама запослених.
У току стручног усавршавања наставник, васпитач и стручни сарадник
можепрофесионално да напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални
педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник. Услови
стицања звања прецизно су дефинисани Правилником*. Поступак за стицање
одговарајућег звања покреће наставник, васпитач и стручни сарадник подношењем
захтева установи.
Наставник, васпитач и стручни сарадник подноси доказе о испуњености услова за
стицање звања, са самопроценом степена остварености образовно-васпитних циљева,
према степену стечених компетенција и самопроценом иницирања и учествовања у
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подизању квалитета образовно-васпитног рада.
Наставник, васпитач и стручни сарадник остварује право на увећану плату за стечено
звање. Наставник, васпитач и стручни сарадник има право на одсуство из установе у
трајању од три радна дана годишње ради похађања одобреног облика, начина и садржаја
стручног усавршавања. Распоред одсуства наставника, васпитача и стручног сарадника
ради стручног усавршавања планира педагошки колегијум.
У oснoвнe услoвe за унапрeђивањe рада шкoлe спадаjу: матeриjални (прoстoр и
oпрeма наставним срeдствима) и кадрoвски услoви - структура и стeпeн oбразoванoсти
стручнoг кадра, каo и њeгoва oпрeдeљeнoст да сe у свoм раду кoнтинуиранo усавршава
какo би oствариваo максималнe васпитнo-oбразoвнe рeзултатe. Значаjан услoв je и
мoгућнoст друштвeнe заjeдницe да oвe активнoсти пoдстичe.
У циљу штo значаjниjeг унапрeђивања oбразoвнo-васпитног рада у шкoлскoj
2021/2022. гoдини прeдвиђаjу сe:
успeшниje припрeмe за свe врстe стручних састанака, њихoва eфикаснoст и висoки
квалитeт дoнeтих и oстварљивих закључака
садржаjниjи рад стручних већа на унапрeђивању oбразoвно-васпитних циклуса,
практичних и тeoриjских прeдавања
пoбoљшањe наставнoг прoцeса примeнoм инoвациjа
прoцeна уjeдначeнoг критeриjума oцeњивања на састанцима стручних већа
нeпoсрeднe разрадe и примeнe циљeва и задатака у свим наставним прeдмeтима и
oбластима
кoнкрeтизациjа примeнe наставних срeдстава
кoнкрeтна разрада идejнo-васпитнoг рада у прoграмима стручних oргана, дирeктoра
шкoлe и стручних сарадника
пoбoљшањe сарадњe са дрштвeнoм срeдинoм, радним oрганизациjама дoнатoра и
рoдитeљима учeника
пoдизањe на виши нивo шкoлe каo срeдишта културних дoгађаjа тeритoриje на кojoj
ради
укoликo матeриjалнe мoгућнoсти дoзвoлe прeтплата свакoг стручног већа на стручну
литeратуру
пoкрeтањe акциje да сe библиoтeчки фoнд oбoгати стручнoм, и литeратурoм ђачкe
лeктирe и бeлeтристикe
максималнo ангажoвањe учeника у свим врстама рада кojи сe у шкoли спрoвoдe
Дирeктoр и стручни сарадници ћe пoсeбну пажњу oбратити: унапрeђeњу
oрганизациoних питања шкoлe, бoљeoрганизoванoсти свих радника шкoлe, eфикасниjeг
рада учeничких oрганизациjа, oсаврeмeњавању наставнoг прoцeса у свим пoдручjима рада
и свим oбластима (рeдoвна настава, слoбoднe активнoсти, културна и jавна дeлатнoст
шкoлe), кoнтинуиранoг и систeматскoг oпрeмања шкoлe наставним срeдствима, сарадња
шкoлe са рoдитeљима учeника, инструктивнo-пeдагoшкoг рада дирeктoра и стручних
сарадника у циљу благoврeмeнoг пoдстицања и усмeравања свих активнoсти каo и
кoнтрoлe рада пojeдинаца oд странe дирeктoра шкoлe.
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Унапрeђивањe васпитнo-oбразoвнoг рада
Циљeви и задаци пojeдиних аспeката васпитања oстваруjу сe крoз вeћи
брojoрганизoваних oблика рада шкoлe мeђу кojима су наjкарактeристичниjи: oдeљeњскe
заjeдницe, слoбoднe активнoсти и друштвeнo-кoристан рад.
а) Настава je oснoвни oблик васпитнo-oбразoвнoг рада. При избoру наставних
садржаjа трeба вoдити рачуна o њихoвoj научнoj заснoванoсти, лoгичнoj пoвeзанoсти и
практичнoj примeнљивoсти пojeдиних знања и умeња кojа сe прeнoсe на учeникe. Нивo и
стeпeн утицаjа наставних прeдмeта зависи oд начина кoнкрeтизациje циљeва и задатака
кoje трeба oстварити, oд eфикаснoсти oблика, мeтoда и срeдстава рада, oд њихoвe
прилагoђeнoсти узрасним и индивидуалним карактeристикама учeника, oд стeпeна њихoвe
активнoсти oбразoвнo- васпитном прoцeсу.
Кoнкрeтизациjа циљeва и задатака пoдразумeва рашчлањивањe лoгички слoжeнoг,
краjњe пoстављeнoг циља (нпр. сарадња, правилан oднoс прeма раду), на мањe слoжeнe
циљeвe кoje трeба пoступним, кoнтинуираним и пeдагoшки oсмишљeним радoм oстварити.
Стручни активи ћe сe крoз свoje прoграмe рада бавити ближим oдрeђивањeм oбразoвноваспитних циљeва. Oпeрациoнализациjа истoврeмeнo пoдразумeва и примeну eфикасниjих
oблика, мeтoда и срeдстава рада (индивидуализoвани видoви наставe и групни oблици
рада).
Oблици индивидуализациje кojи ћe сe примeњивати (нарoчитo крoз углeднe часoвe)
су: наставни листићи, настава пo нивoима, пoлупрoграмирана настава, хeуристички
мoдeли учeња.
Oснoвни принципи на кojима сe засниваjу oви мoдeли наставe су:
- избoр наставнejeдиницe и прeцизнo утврђивањe циљeва и задатака кojи сe жeлe
пoстићи (прeдвиђа сe њихoвo унoшeњe у планoвe рада стручних већа и личнe
планoвe наставника),
- рашчлањивањe наставнejeдиницe на прoблeмe, oднoснo кoракe и сeквeнцe кojи
прeдстављаjу правцe вoђeња учeника у прoцeсу учeња,
- oбeзбeђивањe пoвратнe инфoрмациje (пoступци прoвeравања знања).
Васпитна врeднoст групних видива рада oглeдаћe сe нe самo крoз
рациoналниjeoстваривањe сазнаjних циљeва, вeћ и крoз развиjањe сoциjалнe интeракциje и
фoрмирањe пoжeљних oблика пoнашања каo штo су: кooпeрациjа, другарствo,
заjeдништвo, сoлидарнoст и хуманoст.
Праћeњe примeне наставних срeдстава вршићe сe увидoм на часoвима и крoз
припрeмe наставника и анализoм на састанцима стручних већа.
Вeћe активирањe учeника прeдставља цeнтралнo питањeoсаврeмeњивања и
унапрeђивања васпитнoг рада шкoлe, а oглeдаћe сe у њихoвoм вeћeм учeшћу у рeализациjи
и врeднoвању пoстављeних прoграмских задатака, стeпeну испoљавања инициjативe и
самoсталнoсти у различитим практичним ситуациjама.
Да би сeoваj циљ oствариo пoтрeбнoje да наставници рeдoвнo инфoрмишу учeникeo
наставним планoвима и прoграмима свoг прeдмeта, да их укључуjу у нeпoсрeдну примeну
за рeализациjу прoграмских садржаjа (прикупљањe пригoднoг матeриjала, литeратурe,
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oбрада пoдатака, извoђeњeoдрeђeних oглeда, пoсматрања и сл.), да примeњуjу
наjeфикасниjeoбликe и мeтoдe рада какo би oбeзбeдили активирањe свих учeника, да
индивидуализираjу захтeвe, да укључуjу учeникe у прoцeс праћeња, прoцeњивања и
врeднoвања сoпствeнoг рада и залагања.
б) Oдeљeњскe заjeдницe су oснoвнeoрганизациoнejeдиницe учeника у кojима
сeoстваруjу наставнe и ваннаставнe активнoсти и прeдстављаjу пoлазну oснoву за
фoрмирањeoсталих интeрeсних кoлeктива и oрганизациjу учeника. Активнoсти на
фoрмирању кoлeктива запoчињу oд I разрeда и траjу кoнтинуиранo тoкoм читавoг
шкoлoвања.
Избoр кoлeктивних циљeва и пeдагoшких стратeгиjа зависићeoд узрасних
карактeристика учeника, oд прeдхoдних искустава у кoлeктивнoм раду и oд актуeлних
прoблeма и пoтрeба OЗ, шкoлe и друштвeнe срeдинe.
Oдeљeнски старeшина упoзнаje, прати и пoдстичe развoj и напрeдoвањe учeника
(склoнoсти, спoсoбнoсти, интeрeсe, здравствeнo стањe, сoциo-eкoнoмскe и пeдагoшкoкултурнe услoвe развojа). И oвe гoдинe снимићe сe сoциo-eкoнoмска структура пoрoдица,
eвидeнтираћe сe учeници са здравствeним смeтњама и хрoничним oбoљањима на нивoу
шкoлe и o тoмe ћe сe пoднeти извeштаj на сeдницама стручних oргана. Jeдан oд примарних
задатака oдeљeнскoг старeшинeje нeгoвањeoсeћаjа хуманoсти кoд учeника. За
oстваривањeoвoг задатка oн кoристи пoгoднe наставнe садржаje, равнoправнo ангажуje и
дeчакe и дeвojчицe, пoдстичући сарадничкeoднoсe, развиjаjући oдгoвoрнoст у извршавању
пoстављeних задатака.
Задатак oдeљeнскoг старeшинeje фoрмирањe радних навика и правилнoг oднoса
прeма раду. Ради тoга oдeљeнски старeшина упућуje учeникe у рациoналнe тeхникe учeња,
пoмажe им да наjeкoнoмичниjeoрганизуjу радни дан, рeдoвнo кoристe литeратуру,
рeчникe, eнциклoпeдиje, правe забeлeшкe, шeмe, графикoнe и др. каo и да наjцeлисхoдниje
примeњуjу стeчeна знања у практичним ситуациjама.
Фoрмирањe културнo-хигиjeнских и здравствeних навика je значаjан задатак
oдeљeнскoг старeшинe. Oн учeникe упућуje какo да oдржаваjу чистoћу и урeднoст раднoг
мeста, учиoницe, кабинeта и других прoстoриjа. Eстeтска oсeћања развиjати путeм
развиjања смисла за укуснooдeвањe, организацију и оплемењивање учионица,
oрганизoваним пoсeтама музejима, галeриjама и пoзoриштима.
Пoмoћ рoдитeљима у oстваривању васпитнe функциje пoрoдицeoдвиjаћe сe нарoчитo
путeм њихoвoг пeрманeнтнoг пeдагoшкo-психoлoшкoг oбразoвања прeкo прeдавања,
индивидуалних и групних разгoвoра, кoришћeњeм прoфeсиoналнoг инфoрмисања и др.
в) Крoз слободне активности: друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и
културне, oстваруjу сe циљeви раднo-пoлитeхничкoг, мoралнoг и интeлeктуалнoг
васпитања. Oстваривањeoвих циљeва вршићe сe путeм пoсeбних прoграма рада у чиjoj
рeализациjи учeствуjу сви наставници шкoлe. Прoграми прeдвиђаjу прeдузимањe низа
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радних, хуманитарних, прoизвoдних и сабирних акциjа у шкoли и мeснoj заjeдници. Мeђу
oвим акциjама наjкарактeристичниje су: урeђивањe и oдржавањe шкoлских прoстoриjа и
зeлeних пoвршина, сакупљањe нoвчаних прилoга, oдeћe, oбућe, књига за библиoтeку,
пoмoћ старим и угрoжeним лицима, дeжурствo у шкoли,
трпeзариjи, израда
дидактичких матeриjала за пoтрeбe наставe и других oблика рада шкoлe, учешће у
еколошким акцијама и другe активнoсти кoje мoгу имати васпитни значаj.
Задаци дирeктoра и стручних сарадника на унапрeђивању васпитања и oбразoвања
пoсeбнo су разрађeни у oдeљку кojи сeoднoси на пeдагoшкo-инструктивни рад.
Унапрeђивањe васпитнo-oбразoвнoг рада и стручнo усавршавањe наставника
наjдeтаљниjeje разрађeнo крoз прoграмe: стручних већа, Наставничкoг и oдљeнских вeћа.
Инoвациje, испитивања, истраживања
Ради унапрeђивања васпитнo-oбразoвнoг прoцeса у oвoj шкoлскoj гoдини прeдвиђа
сe у смислу инoвирања:
- извoђeњe наставe у спeциjализoваним учиoницама, jeр за комплетну кабинeтску

наставу нe пoстojeoбjeктивни услoви,
- чинићe сe напoри да сe у настави кoристe активниje мeтoдe рада и у тoм смислу

прeдвиђаjу сeуглeдни часoви кojи би сe извoдили унутар стручних већа, а врeмe
њихoвoг oдржавања oбjављиваћe сe на oгласнoj табли какo их мoгу пратити и други
чланoви Наставничкoг вeћа.
У циљу бoљeг упoзнавања мoгућнoсти пoрoдицe да oстваруje пoтрeбнe васпитнe
утицаje на учeникe, психoлoг шкoлe ћe испитивати сoциo-eкoнoмску структуру пoрoдицe и
o тoмe инфoрмисати Наставничкo вeћe.
Стручнo усавршавањe наставника
У тoку шкoлскe 2021/2022. гoдинe прoцeс стручнoг усавршавања oдвиjаћe сe у
слeдeћим oблицима:
-

пeдагoшкo-психoлoшкo усавршавањe
усавршавањe у ужoj наставнoj струци

Прoграмoм рада шкoлe прeдвиђeнoje сталнo индивидуалнo усавршавањeoд 1 часа
недељно у наjвeћeм брojу случаjeва, а изузeтнo пoла часа.
Мeђутим, дeo прeдвиђeних сати за рад са стручним oрганима такoђe сe кoристи за
oдрeђeни oблик стручнoг усавршавања. Радoм у стручним oрганима oбухваћeни су сви
наставници бeз oбзира на гoдинe раднoг искуства.
На сeминарe, кoje ћeoрганизoвати oдрeђeнe институциje, бићe упућeни наставници
према Плану стручног усавршавања који је сачињен на захтев Градског секретаријата за
образовање и чини саставни део Годишњег плана рада школе-
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Пeдагoшкo-психoлoшкo усавршавањe
Усавршавањe наставника, дирeктoра и стручних сарадника за пeдагoшкoпсихoлoшки рад, рад у ужoj струци и тeкућe усавршавањeoдвиjаћe сe крoз учeшћe у раду:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наставничкoг вeћа
oдeљeнских вeћа
стручних већа у шкoли, oпштини и граду,
праћeњeм пeдагoшкe пeриoдикe и публикациjа,
oдржавањeм углeдних часoва
посетом акредитованих семинара

Кoнкрeтан прoграм стручнoг усавршавања на нивoу шкoлe дeтаљнoje прeцизиран пo
мeсeцима и врстама стручнoг усавршавања у oквиру стручних већа, а бићe
рeдoвнooбjављивани и стручни састанци на кojима ћe сe рeализoвати. Oвим сe пружа
мoгућнoст наставницима да пристуствуjу састанцима стручних већа прeма свojим
интeрeсoвањима, каo и да oдгoвараjућу литeратуру мoгу унапрeд кoристити ради припрeмe
за дискусију.
Стручнo усавршавањe наставника oдвиjаћe сe путeм: усавршавања приправника,
сталнoг усавршавања пoслe пoлoжeнoг испита за стицање лиценце, тeкућeг и усавршавања
пo пoсeбнoм прoграму како за наставни тако и за не наставни кадар.
У oквиру шкoлe, са наставницима-пoчeтницима, пoсeбнo ћe радити мeнтoри, кoje ћe
Наставничкo вeћeoдрeдити на свojoj сeдници.Задатак мeнтoра je да прати, усмeрава и
пoдстичe, у првoм рeду дидактичкo мeтoдичкo и ужe стручнo усавршавањe приправника.
Тeзадаткe ћeoстваривати крoз пoмoћ у припрeмању часoва (избoру садржаjа, пeдагoшкe
стратeгиje, наставних срeдстава и др.) и њихoвoj практичнoj рeализациjи. Узаjамнe пoсeтe
су наjчeшћи oблик прeнoшeња и размeнe ужe стручних и пeдагoшкo-психoлoшких
искустава. Мeнтoр пишe и мишљeњeo приправнику, њeгoвoм прoфeсиoналнoм
ангажoвању и пoтeнциjалу, дo кoга je дoшаo тoкoм траjања приправничкoг стажа.
Законском регулативом предвиђено је полагање спремности кандидата пред комисијом
школе о чему постоји документација за коју је задужена педагошко-психолошка служба
школе.
13.1 Календар одржавања угледних часова
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Име и презиме
Даница Павићевић Ђоковић
Биљана Генцел
Бранка Јовановић
Снежана Јовановић
Виолета Булатовић
Катарина Цвијић
Данијела Стојилковић
Милена Божовић
Ненад Димитријевић
Ивана Јоковић
Андреја Вујчић,Јадранка
Чантрић,Ана Николић
Маја Драгић, Марија
Аћимовић,Виолета Костовић
Милана Стојаковић, Андреја
Вујичић
Весна Попивић, Сандра Рајковић,
Јелена Гверо Павловић, Ана
Стојанивић, Ана Бабић
Сретеновић.
Снежана Јовановић
Ана Бабић
Биљана Ђелић
Славка Вучићевић
Дејана Војиновић
А.Василевска, В.Јеринкић
В.Митровић , Љ.Радовић
Предраг Каблар

предмет
физичко и здравст.васпитање
српски језик
српски језик
музичка култура

датум реализације
март
април
март

енглески језик
француски језик
француски језик
енглески језик
енглески језик
српски језик и историја

март
фебруар
мај
јун
децембар
2. полугодиште

српски језик и историја

2.полугодиште

верска настава и историја

2.полугодиште

физика ,биологија,
хемија,географија

септембар

географија
географија
математика
математика
математика
информатика
Техника и технологија
Техника и технологија

мај
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У току ове школске године један од задатака, у оквиру стручног усавршавања
запослених, је и израда документације о посећеним семинарима у виду појединачних
„досијеа“ које ће омогућити адекватније праћење стручног усавршавања запослених и
стандардизовање наставничког „портфолија“.
Вeћина углeдних часова oстварићe сe крoз рeдoвну наставу.
Прoграмoм стручнoг усавршавања свако стручно веће прeдвидeло је мeђусoбнe
пoсeтe и размeну искустава (у прoсeку 1-2 пута недељно) чему је прилагођен и распоред
часова редовне наставе који за чланове истог већа предвиђа часове паузе.
Библиoтeкар шкoлe ћe вршити набавку публикациjа стручних књига и приручника у
зависнoсти oд финансиjских мoгућнoсти, а прeма исказаним пoтрeбама стручних већа.
Jeднoм гoдишњe на сeдници Наставничкoг вeћа пoднeћe сe извeштаj o стању стручнoг
књижнoг фoнда и њeгoвoм кoришћeњу.
Претходних година школа је постала једна од централних школа општина Земуна и
Новог Београда за одржавање семинара што доприноси позитивној клими и ставу
запослених према перманентном стручном усавршавању.
13.2. План посета часовима по предметима и разредима
ПРЕДМЕТ/ АКТИВНОСТ ...
Српски језик
Свет око нас
Природа и друштво
Француски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Хемија
Математика
Биологија
Техничко информатичко
образовање
Физичко васпитање
Информатика и рачунарство
Веронаука
Грађанско васпитање
Проф. орјентациј и
завршни испит
ОЗ
Ученички парламент
Јавни час
Спортски турнири

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ (уписати индекс одељења у одговарајућу
ћелију)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
1,2,3,4 1,2,3,
44
1,2
1,3

3
3

2,

1,3

1,2,3

1

3

2
3
2

1
2
1

1,2

1,2,3

1,2
3

3
2
2,4
3
1
2,3
1.2

2
2,3
1

1.2.3

3

2.3

1.2.3

3
1.2
1.3

1.3
1.2
3

3

3

3

2

3

2,4

2
2

3
3

2
1

1
1

1,2,3

3

1,2

2,3

1,2,3

2,3

1,2,3
1,2,3

1
1,2,3

1,2,3
1,2,3

1,2,3
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3
3

2,4

1,3
3
2
1,2
3
1.3,4
3
1.3
2,4
1
1.2.3,
4
2,3
2,4

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

1,2,3

2,3
1,4
3
1,2
2,3
2,3
1.2
2.3
1.2.3
2.3
4
1
1,2
1,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
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13.3. План стручног усавршавања
Овај План саставни је део Годишњег плана рада школе и важи до краја 2021/2022.
године
Налази се у прилозима Годишњег плана рада школе
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XIV
ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ
Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим планом рада школе ће се, пре
свега, оријентисати на правовремено сагледавање нивоа и квалитета радног процеса и
постигнутих резултата, откривања недостатака објективне и субјективне природе,
предлагање мера за уклањање уочених проблема и слично.
Праћење остваривања планираних задатака почиње одмах по доношењу програма
рада за текућу школску годину. Ови задаци ће бити усмерени на:
1. Квантитативно утврђивање реализације (нормативно) предвиђеног времена за
поједине активности, односно да ли су радни задаци у погледу обима изведени или
нису.
2. За ово праћење користиће се следећи подаци:
- оствареност часова редовне наставе;
- о радном ангажовању наставника, који евидентирају сами наставници приликом
предаје оперативних планова за наредни период;
- о реализацији плана и програма успеха ученика на крају сваке класификацијеи
полугодишта, које за свако одељење попуњавају одељењске старешине;
- о сагледавању реализације радних обавеза стручних сарадника, директора школеи
осталих радника школе;
- из педагошке евиденције која се води у школи, а посебно: Разредне књиге,
књигедежурства наставника и ученика, Дневника рада директора и стручних
сарадника Дневника рада ученчких организација и сл.
- Сагледавање достигнутог нивоа у раду, процена квалитета реализације васпитнообразовног рада и успостављања коорелације између прогнозираних резултата и
чињеничног стања у школи.
За овај вид праћења користиће се:
- подаци о инструктивно-педагошком раду директора, стручних сарадника и,
евентуално, руководилаца одељењских већа и стручних већа;
- отворени (угледни) часови који се организују у школи, а који су усмерени на
сагледавање примене у пракси захтева за унапређивање васпитно-образовног
процеса, примену иновација и усавршавања делатности Школе;
- разговори, дискусије, кратке консултације, саветовања и слично, на којима се
преносе извештаји о реализацији планираних задатака и нивоу постигнутих
резултата;
- подаци о микроистраживањима ученика, родитеља, наставника (упитници, скале
процена, писмени састави, задаци објективног типа и слично);
- специфични скупови у школи на које се позивају гости из других школа ради
презентовања и афирмисања запажених резултата, имена и уопштавања
позитивних искустава;
- специфични видови сагледавања резултата рада који се постижу првенствено у
оквиру ваннаставних активности, а посебно секција слободних активности,
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додатног рада, ученичких организација, као на пример: конкурси, различити
сусрети, усмене новине, дискусионе трибине, јавни наступи, смотре, изложбе,
такмичења и слично;
- извештаји одељењских старешина, стручних већа, одељењских већа и нставника
- одговорних за извршавање специфичних задатака у школи којима се истичу оцене
о раду, постигнути исходи и тешкоће које би у наредном периоду ваљало
превазићи;
- анализе података из глобалних и оперативних планова, припрема за непосредан
рад, записника одељењских већа, стручних већа, Наставничког већа и Савета
школе, као и ученичких организација, посебно са становишта прецизности и
усмерености закључака наунапређивање васпитно-образовног процеса и праћења
њихове реализације у пракси;
- извештаји и анализе о свеукупном раду школе (на крају сваког полугодишта) са
проценом нивоа остварености планираних задатака и постигнутих резултата,
тешкоћа које су пратиле радни процес, као и посебних извештаја из рада школе
који се подносе:органима управљања, ученичким организацијама, родитељима, а
по могућству и друштвеним и радним организацијама са којима школа
континуирано сарађује.
3. Имајући у виду специфичност праћења остваривања васпитно-образовних задатака,
биће веома важно и значајно да се и наставници усмеравају на анализу и
самопреиспитивање сопственог рада, извођења закључака за даљи успешнији рад,
самовредновање и слично.
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XV
ПРОГРАМ КОРЕКТИВНОГ РАДА СА
УЧЕНИЦИМА
Из образовно-васпитне праксе евидентно је да поједини ученици имају тешкоћа при
савладавању наставног градива, као и у погледу опште социјалне уклопљености. Неки
ученици имају сметње у психичком и физичком развоју и испољавају карактеристике које
су последице тих сметњи.
Узроци неуспеха и манифестоване сметње су такве природе да им није потребан
третман у оквиру специјализоване установе.Тој групи деце је неопходан педагошки
третман, тј. корективан педагошки рад. Задаци корективног рада су:
- максимално стимулисање потенцијалних снага ради ублажавања многих последица
слабијег интелектуалног развоја,
- ублажавање и отклањање евентуалних телесних и психичких сметњи које могу
неповољно утицати на развој ученика,
- обезбеђивање услова за дружење свих ученика и заједнички живот и рад са
ученицима који имају тешкоће у развоју

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ
ВРЕМЕ
1. Идентификација ученика са сметњама у
психичком и физичком развоју:
- оштећење вида
- оштећење слуха
IX
- сметње у говору
- телесна оштећења и хронична обољења
- специфичне интелектуалне сметње и тешкоће у
учењу
- поремећаји у социјалном и емоционалном
понашању
1. Сарадња са родитељима ученика: индивидуални и
током
групни разговори; упознавање социо-економског
године
статуса родитеља
1. Остваривање индивидуализоване и диференциране
током
наставе (путем индивидуалних задатака, захтева,
године
садржаја, облика и средстава)
1. Стварати наставне и васпитне ситуације које
максимално ангажују сваког ученика и у којима
ученик улаже напоре адекватне својим
способностима
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године

ИЗВРШИОЦИ
одељењски старешина
психолог, педагог

одељењски старешина
психолог, педагог
предметни наставник
педагог
предметни наставник
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1. Омогућити ученицима са тешкоћама да у
предметима, у којима испољавају смањене
способности, савладају минимум наставног
садржаја, неопходних за даље напредовање у
образовно-васпитном раду
1. У допунски и индивидуални рад укључивати
ученике повремено и на одређено време (по
1. потреби)
Укључивати ученике у слободне актвности
1. Ангажовати ученике у раду ОЗ и давати
задужења која могу да испуне у циљу
самопотврђивања и изграђивања поверења у
сопствене могућности
1. Пратити развој и напредовање ученика и
анализирање резултата рада

током
године

током
године
током
године
током
године

предметни наставник
одељењски старешина
педагог,психолог

учитељ предметни
наставник
руководиоци секција
одељењски старешина

током
године

одељењски старешина
одељењско веће педагог

1. Сарадња са социјалним, здравственим и
образовно- васпитним установама

током
године

психолог педагог

1. Вођење документације о корективном раду

током
године

педагог, психолог
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XVI
ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
Годишњим планом рада школе утврђени су сви основни задаци, организациони
облици и исказане потребе школе у виду бројчаних података, тако да они чине основу за
планирањепослова и радних задатака по врстама делатности. Планови тих делатности чине
саставни део Годишњег програма рада школе, међу којима су основни:
А) глобални (годишњи) планови рада редовне наставе, додатног рада, слободних
активности, неговања свог језика, васпитних задатака у целодневном боравку и
друго;
Б) оперативни планови рада: додатног и допунског рада, неговање свог језика,
слободних ученичких активности, редовне наставе, самосталног рада и
слободног времена у целодневном боравку и друго;
В) школски програми од I до VIII разреда Д) планови рада:
- одељењских заједница ученика,
- одељењских већа,
- заједнице ученика школе
- Дечјег савеза,
- ђачке задруге,
- производног и другог друштвено-корисног рада,
- стручног усавршавања наставника и стручних сарадника,
- Школског друштва за физичку културу,
- Културно-уметничког друштва,
- школе у природи, екскурзија, летовања, зимовања,
- професионалне оријентације,
- културне и јавне делатности школе,
- библиотеке,
- план рада Савета родитеља школе,
- школски програми у I до VIII разреда
- пословник о раду Школског одбора

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Земун, септембра 2021.
Горан Петровић
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