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ШКПЛСКИ ПДБПР
Дел. брпј _______________
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С У Б П Т И Ц А
На пснпву шлана 119. став 1 ташке 2) и шлана 62. Закпна п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закпн,
10/2019, 27/2018-др.закпн и 6/2020), у складу са Шкплским прпгрампм, Развпјним
планпм щкпле, Планпм и прпгрампм наставе и ушеоа, резултатима ппстигнутим у
пбразпвнп-васпитнпм раду, резултатима и припритетима за унапређеое у пквиру
вреднпваних кљушних пбласти, пптребама друщтвене средине и искуствима стешених у
реализацији прпграмских и задатака у претхпднпм перипду, кап и на пснпву анализа,
упутстава и предлпга за рад датих пд стране щкплских надзпрника. Шкплски пдбпр ПШ
„Јпван Микић“ Субптица, на свпјпј седници пдржанпј дана 15.9.2021. гпдине, дпнеп је
ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ШКПЛЕ за щкплску 2021/2022. гпдину

План је размптрен и усвпјен на седници Шкплскпг пдбпра 15.9.2021. гпдине.

Председник Шкплскпг пдбпра

директпр ПШ „Јпван Микић“

Ненад Кпзпмпра

Марија Милпданпвић
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УВПД
ППЛАЗНЕ ПСНПВЕ РАДА
Гпдищои план рада щкпле сашиоен је на пснпву:
Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ("Службени гласник РС» бр.88/2017,
27/2018 – др. Закпн, 10/2019 и 6/2020)
Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 –
др. закпн
-Правилник п ппсебнпм прпграму пбразпваоа и васпитаоа (“Сл гласник РС“бр.85/2021)
-Правилник п наставнпм плану и прпграму за први и други разред пснпвнпг пбразпваоа и
васпитаоа ("Сл. гласник РС - Прпсветни гласник", бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006,
15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилници, 1/2013,
4/2013 14/2013, 5/2014 и 11/2014, 11/2016, 6/2017 и 12/2018)
Правилник п наставнпм плану за први, други, трећи и шетврти разред пснпвнпг пбразпваоа и
васпитаоа и наставнпм прпграму за трећи разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа ("Сл.
гласник РС - Прпсветни 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 п наставнпм прпграму за шетврти разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа ("Сл.
гласник РС - Прпсветни гласник", бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 - др. правилник, 7/2011 др. правилник и 1/2013, 11/2014, 11/2016, 7/2017, 12/2018,11/2019 и 6/2020)
Правилник п наставнпм плану за други циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и наставнпм
прпграму за пети разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа ("Сл. гласник РС - Прпсветни
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 12/2018)
Правилник п плану наставе и ушеоа за пети и щести разтед пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
и прпграму наставе и ушеоа за пети и щести разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа ("Сл.
гласник РС - Прпсветни гласник", бр. 15/2018, 18/2018, 3/2019 3/2020 и 6/2020)
Правилник п наставнпм прпграму за седми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа ("Сл.
гласник РС - Прпсветни гласник", бр. 6/2009, 3/2011 - др. правилник, 8/2013, 11/2016, 12/2018,
3/2019,12/2019 и 3/2020)
Правилник п прпграму наставе и ушеоа за седми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
(„Сл гласник РС“-Прпсветни гласник, 5/2019, 1/2020, 6/2020, 8/2020 и 5/2021)
Правилник п наставнпм прпграму за псми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа ("Сл.
гласник РС - Прпсветни гласник", бр. 2/2010, 3/2011 - др. правилник , 8/2013 и 5/2014,
11/2016, 7/2017, 12/2018 10/2019 и 3/2020)
-Правилник п прпграму наставе и ушеоа за псми разред пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
(„Сл гласник РС“-Прпсветни гласник 11/2019, 2/2020, 6/2020 и 5/2021)
-Правилник п пцеоиваоу ушеника у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу ("Сл. гласник РС", бр.
34/2019, 59/2020 и 81/2020)
Правилник п щкплскпм календару за пснпвне щкпле са седищтем на теритприји аутпнпмне
ппкрајине Впјвпдине за щкплску 2021/2022. гпдину ("Сл. лист АП Впјвпдине", бр. 23/2021)
Правилник п прпграму свих пблика рада струшних сарадника ("Сл. гласник РС - Прпсветни
гласник", бр. 5/2012)
-Правилник п ближим услпвима прганизпваоа целпдневне наставе и прпдуженпг бправка
("Сл. гласник РС", бр. 77/2014)
Правилник п прпграму заврщнпг испита у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу ("Сл. гласник РС
- Прпсветни гласник", бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 и 2/2018)
Правилник п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и напредпваоу у зваоа наставника, васпиташа и
струшних сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017 и 48/2018)
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Правилник п стандардима квалитета рада устанпве ("Сл. гласник РС – Прпсветни гласник", бр.
14/2018)
Правилник п степену и врсти пбразпваоа наставника и струшних сарадника у пснпвнпј щкпли
("Сл.гласник РС Прпсветни гласник",бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 ,11/2019, 2/2020, 8/2020 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021)
Правилник п степену и врсти пбразпваоа наставника кпји извпде пбразпвнп-васпитни рад из
избпрних предмета у пснпвнпј щкпли ("Сл. гласник РС - Прпсветни гласник", бр. 11/2012,
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020 и 3/2021)
Правилник п струшнп-педагпщкпм надзпру ("Сл. гласник РС", бр. 87/2019)
Правилник п вреднпваоу квалитета рада устанпва ("Сл. гласник РС", бр. 10/2019)
Правилник п пбразпвним стандардима за крај првпг циклуса пбавезнпг пбразпваоа за
предмете српски језик, математика и прирпда и друщтвп ("Сл. гласник РС - Прпсветни
гласник", бр. 5/2011)
Правилник п ппщтим стандардима ппстигнућа – пбразпвни стандарди за крај пбавезнпг
пбразпваоа ("Сл. гласник РС - Прпсветни гласник", бр. 5/2010)
-Правилник п дпзвпли за рад наставника, васпиташа и струшних садарника ("Сл. гласник РС Прпсветни гласник", бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016)
Правилник п пплагаоу струшнпг испита за секретара устанпве пбразпваоа и васпитаоа ("Сл.
гласник РС", бр. 8/2011)
Правилник п стандардима кпмпетенција за прпфесију наставника и оихпвпг прпфесипналнпг
развпја ("Сл. гласник РС - Прпсветни гласник", бр. 5/2011)
Правилник п стандардима кпмпетенција директпра устанпве пбразпваоа и васпитаоа ("Сл.
гласник РС", бр. 38/2013)
Правилник п ближим упутствима за утврђиваое права на индивидуални пбразпвни план,
оегпву примену и вреднпваое ("Сл. гласник РС", бр. 74/2018)
Правилник п дпдатнпј пбразпвнпј, здравственпј и спцијалнпј ппдрщци детету и ушенику ("Сл.
гласник РС", бр. 80/2018)
Правилник п прпграму пбуке за педагпщкпг асистента ("Сл. гласник РС - Прпсветни гласник",
бр. 11/2010)
Правилник п прганизацији и пствариваоу наставе у прирпди и екскурзије у пснпвнпј щкпли
("Сл. гласник РС", бр. 30/2019)
Правилник п прптпкплу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и
занемариваое ("Сл. гласник РС", бр. 46/2019 и 104/2020)
Правилник п ппщтим стандардима ппстигнућа за предмет српски кап нематерои језик за крај
првпг и другпг циклуса пбавезнпг пбразпваоа, ппщтег средоег пбразпваоа и пснпвнпг
пбразпваоа пдраслих ("Сл. гласник РС", бр. 55/2017)
-Правилник п ппщтим стандардима ппстигнућа за крај пснпвнпг пбразпваоа за страни језик
("Сл. гласник РС", бр. 78/2017)
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ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКПЛЕ
1. Прганизација рада у функцији защтите здравља ушеника и заппслених у тпку пбразпвнп
васпитнпг рада


Прганизпваое и пствариваое наставе на пснпву Струшнпг упутства за прганизацију и
реализацију пбразпвнп-васпитнпг рада у пснпвнпј щкпли у щкплскпј 2021/2022. и Уредбе п
мерама за спрешаваое и сузбијаоа заразне бплести COVID-19 кпју је дпнела Влада
Републике Србије

2. Прганизација рада у функцији кпнтинуитета и квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада




прганизација наставе пп мпделима преппрушеним пд стране МПНТР
припрема услпва за благпвремени прелаз са једнпг на други мпдел наставе, пбразпвнпваспитнпг рада и за ефикаснп спрпвпђеое, прганизацију и реализацију пбразпвнп-васпитнпг
рада

3. Ппремаое щкпле наставним средствима у циљу унапређеоа наставнпг прпцеса









ппремаое свих кабинета/ ушипница рашунарскпм ппремпм (лап тпппви)
кпмпјутери и пратећа ппрема,
ппремаое инфпрматишких кабинета – замена застареле и набавка нпве рашунарске ппреме
пджаваое и кпмплетираое рашунарске ппреме,
интерактивне табле,
мпдели за наставу ппјединих предмета, гепграфске карте и др ,
лабпратпријски материјал и ппрема за хемијски кабинет,
пптрпщни материјал

4. Струшнп усаврщаваое



пбезбедити струшне семинаре у тпку щкплске гпдине за наставнике и струшне сараднике на
пснпву развпјних циљева и задатака у складу са Развпјним планпм щкпле
ппвећати фпнд щкплске библиптеке набавкпм струшне литературе

5. Пружаое свих пблика ппдрщке развпју и напредпваоу ушеника


пружаое свих видпва ппдрщке ушеницима:
Развпј кљушних кпмпетенција пптребних за живпт у савременпм, демпкратскпм
друщтву;
Развпј стваралашких сппспбнпсти, креативнпсти, естетске перцепције и укуса; развпј
сппспбнпсти прпналажеоа, анализираоа, примене и саппщтаваоа инфпрмација, уз
вещтп и ефикаснп кприщћеое инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија;
Псппспбљаваое за рещаваое прпблема, ппвезиваое и примену знаоа и вещтина у
даљем пбразпваоу;
Развпј мптивације за ушеое, псппспбљаваое за сампсталнп ушеое, ушеое и
пбразпваое тпкпм целпг живпта и укљушиваое у међунарпдне пбразпвне и
прпфесипналне прпцесе;
Развпј свести п себи, сампиницијативе, сппспбнпсти сампвреднпваоа и изражаваоа
свпг мищљеоа;
Развпј свести п знашају пдрживпг развпја, защтите и пшуваоа прирпде и живптне
средине, екплпщке етике и защтите живптиоа;
Развпј сппспбнпсти кпмуницираоа, дијалпга, псећаоа сплидарнпсти, квалитетне и
ефикасне сарадое са другима и сппспбнпсти за тимски рад и негпваое другарства и
пријатељства
Развијаое сппспбнпсти за улпгу пдгпвпрнпг грађанина, кап и пснпвних вреднпсти
правде, истине, слпбпде, ппщтпваоа и лишне пдгпвпрнпсти;
Фпрмираое ставпва, увереоа и система вреднпсти, развпј лишнпг и наципналнпг
индентитета, развијаое свести и псећаоа патриптизма, развијаое
мулитикултурализма, ппщтпваое и пшуваое наципналне и светске културне бащтине;

6. Рад на безбеднпсти ушеника и заппслених
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псигурати безбедан бправак ушеника у щкпли и примену мера защтите здравља ушеника, пет
кљушних мера стратегије за смаоеое ризика пд SARS-CoV-2 вируса,
псигурати ппјашанп дежурствп у щкплскпј згради и двприщту и сменпвпђства у пбе смене
сагледати мпгућнпст ангажпваоа пбезбеђеоа у щкпли,
псавременити ппрему за видеп надзпр
кпнтинуиранп спрпвпдити превентивне активнпсти у циљу спрешаваоа ппјаве насиља
Васпитаое за тплеранцију, псећаое сплидарнпсти и сарадое са другим људима,
Уважаваое разлишитпсти, ппщтпваое наципналне, културне, језишке, верске, пплне и
узрасне равнпправнпсти

7. Крпз разнпврсне активнпсти ангажпвати щтп већи брпј ушеника у щкпли




унапредити рад секција,
укљушити щтп већи брпј ушеника у манифестације, щкплске и ванщкплске,
укљушиваое ушеника у прпјекте

8. Прпмпвисати знаое и успехе ушеника и мптивисати ушенике ппхвалама и наградама за
ппстигнуте резултате
9. Развијати партнерски пднпс са рпдитељима у щкплскпм живпту
10. Сарадоа са институцијама ЛЗ и щире у циљу унапређеоа пбразпвнп- васпитнпг рада
11. Укљушиваое щкпле у прпјекте
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МАТЕРИЈАЛНП ТЕХНИЧКИ УСЛПВИ РАДА ШКПЛЕ
Шкпла се налази на ппдрушју МЗ „Кертварпщ“. Ушеници кпји ппхађају нащу щкплу
углавнпм станују на ппдрушју пве месне заједнице. Средина је вищенаципнална и у щкпли се
пдвија настава на српскпм и мађарскпм наставнпм језику.
Средина у кпјпј се щкпла налази пмпгућава сарадоу са струшним, културним и
другим институцијама у граду, сппртским и другим друщтвеним прганизацијама битним за
реализпваое пдређених пбласти пбразпвнп-васпитнпг рада.
Шкплска зграда ппдигнута је 1960. гпдине, а щкпла ппд пвим именпм ппстпји и ради
70 гпдинa.
Настава се пдвија у једнпј щкплскпј згради шија ппврщина изнпси 2.702 m2. На пвпм
прпстпру налази се укупнп 16 специјализпваних ушипница /кабинета/ за разредну наставу и
наставу ппјединих предмета, 2 кабинета за инфпрматике , 3 прпстприја за прпдужени
бправак ушеника, щкплска кухиоа, щкплска библиптека, канцеларије за струшне сараднике и
администрацију и фискултурна сала са пратећим прпстпријима и летоа ушипница.
У пквиру щкплске зграде ппстпје два велика атријума намеоена за прганизпваое
приредби, семинара, састанака и сл., кап и за бправак ушеника у лпщим временских
услпвима. У једнпм пд атријума ппстављена је вещташка стена кпја је максималнп защтићена
ради безбеднпсти ушеника.
У тпку претхпдне щкплске гпдине пбављени су радпви у циљу ппбпљщаоа услпва рада у
щкпли:
 изврщена је кпмплетна санација санитарних швпрпва у щкпли; замеоени су
впдпкптлићи, вентили, изливне цеви, сифпни, кплена и држаши за цеви, славине и
тпалет щпље,
 изврщена је санација вертикалнпг пдвпда канализације пд првпг спрата дп ппдрума,
 изврщена је замена пщтећених квака на вратима и брава на прпзприма,
 замеоена је пграда пкп двприщта щкпле, накпн шега је и пфарбана,
 раскршенп је двприщте пд сувих грана и старпг дрвећа накпн шега су пшищћени
крпвпви и плуци пд смећа
 набављене су нпве пплице и писаћи стп за щкплску библиптеку
 набављенп је 18 щкплских клупа и замеоене су седалице на пщтећеним щкплским
стплицама
 набављене су канцеларијске фптеље и тракасте завесе
 набављенп је 6 прпјектпра, 1 лап тпп, 1 мпнитпр, а изврщена је замена пщтећених
дискпва, тастатура, мищеви, адаптера
 пбезбеђени су реквизити за наставу физишкпг васпитаоа,
 пбезбеђен је пптрпщни материјал, канцеларијски и наставни (креде, папир,
флпмастери, тпнери, регистратпри, збирке задатака и сл)
 изврщенп уређеое 2 ушипнице/кабинета (скидаое керамишких плпшица са зидпва и
малтерисанје и крешеое).
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За наредни перипд планира се:
 планира се ушещће у међунарпдним, кап и прпјектима кпје расписује Министарствп
прпсвете и науке и технплпщкпг развпја и Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое,
прпписе, управу и наципналне маоине-наципналне заједнице , Ппкрајинским
секретаријатпм за защтиту живптне средине и пдрживи развпј, пднпснп другим
прпјектима кпји ће нам пмпгућити псавремеоаваое наставе и пбнпву щкплске
ппреме
 бетпнираое дела двприщта испред улаза у щкплску зграду
 рекпнструкција каналзаципне мреже
 замена дптрајале електришне инсталације друга фаза радпва
 замена врата на препсталим ушипницама и другим прпстпријама у щкплскпј згради
 набавка щкплскпг намещтаја – клупе, стплице и др.
 ппремаое ушипница нпвим наставним средствима за разредну и предметну наставу
 интерактивне табле, беле табле, нпве табле
 даље пбнављаое дптрајале инфпрматишкп-рашунарске ппреме у кабинету за
инфпрматику и на нивпу щкпле
 уређеое јпщ једнпг сппртскпг терена (тартан) средствима из прпјекта
 уређеое прпстпра за пријем рпдитеља
 уређеое щкплскпг двприщта, пплемеоаваое зелених ппврщина пкп щкпле
 бетпнираое препсталпг паркинг прпстпра испред щкпле
 псавремеоаваое видеп надзпра
 изградоа и уређеое дешијег игралищта
 ппправка паркета у фискултурнпј сали
За све планиране наведене радпве неппхпднп је пбезбедити пптребна финансијска средства.
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ПРПСТПРНИ УСЛПВИ РАДА
Настава се пдвија у једнпј щкплскпј згради шија ппврщина изнпси 2.702 квадратних метара.
На пвпм прпстпру налази се укупнп 16 специјализпваних ушипница /кабинета/ за разредну
наставу и наставу ппјединих предмета, 2 кабинета за инфпрматику, 3 прпстприје за
прпдужени бправак ушеника, щкплска кухиоа, щкплска библиптека, канцеларије за струшне
сараднике и администрацију и фискултурна сала са пратећим прпстпријима и летоа
ушипница.
У пквиру щкплске зграде ппстпје два велика атријума намеоена за прганизпваое
приредби, семинара, састанака и сл., кап и за бправак ушеника у лпщим временских
услпвима. У једнпм пд атријума ппстављена је вещташка стена кпја је максималнп защтићена
ради безбеднпсти ушеника.
Ппдаци п укупнпм прпстпру и оегпвпј адекватнпсти
Ппис – назив пбјекта

брпј

Специјализпване ушипнице
Кабинети предметне наставе
Радипнице / ушипнице
Кабинет директпра
Административни блпк /канцеларије/
Збпрница
Кабинет педагпга и психплпга
Сала за физиш.васп. са ппмпћ. прпстпријама
Хплпви
Хпдници
Степенищта
Атријум
Санитарне прпстприје
Библиптека и шитапница
Прпстприје за прпдужени бправак

14
5
2
1
2
1
2
1
8
4
7
2
4
1
2

Укупна
ппврщина m2
682,80
259,20
24,15
19,25
31,15
59,40
34,00
441,00
108,80
161,84
246,53
191,40
91,00
57,40
74,42

Шкплска кухиоа
Заједнишке прпстприје
Архива

2
9
1

30,36
180,60
24,00

1
3

УКУПНП: 2702 m2
10.360,00
1.820,00

Двприщте щкпле
Сппртски терени
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КАДРПВСКИ УСЛПВИ РАДА
Шкпла је пбезбедила пдгпварајуће кадрпвске услпве за пствариваое пбразпвнп-васпитнпг
рада.
Настава већине предмета струшнп је заступљена, изузев:
 наставе математике на српскпм језику 132% ,
 наставе математике на мађарскпм наставнпм језику 88%,
 настава физике на мађарскпм наставнпм језику 30%,
 настава хемије на мађарскпм наставнпм језику 20%,
 наставе немашкпг језика на мађарскпм наставнпм језику 44% ,
 наставе немашкпг језика на српскпм наставнпм језику 11%,
 наставе музушке културе на мађарскпм наставнпм језику 25% ,
У табели су дати ппдаци п наставнпм и ненаставнпм пспбљу у щкпли.
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Презиме и име

Врста струшне спреме

Предмет кпји предаје

Разред
и пдељеое

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

Пап Лидија
Петрпвић Слпбпданка
Вукпв Ева
Туцакпв Нaталија
Терзић Снежана
Кпшић Светлана
Агарди Хајнал
Рпмић Гизела
Вељпвић Кузман Драгана
Вушкпвић Саоа
Стипић Зприца
Араопщ Валерија
Прибићевић Татјана
Ђурић Ђембер Татјана
Радпнић Јасна
Тпт Ева
Маргетић Слађана
Вукпвић Бранислава
Дафшик Љубица
Тпрма Ева

Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр раз.наставе
Мастер ушитељ

21

Кпспвић Дущица

Прпфеспр српскпг језика

22

Зекпвић Сандра

Прпфеспр српскпг језика

Бправак СЈ
Бправак СЈ
Бпреавак МЈ
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
разредна настава
српски језик
српски кап нематерои
српски језик

бправак
бправак
бправак
2а
2б
2д
2ц
2е
3а
3б
3д
3ц
4а
4б
4д
4ц
1а
1б
1д
1ц
5а 6а 8ад
5ц
5бд, 6ц 7ц 8ц

23

Чутура Снежана

Прпфеспр српскпг језика

Вилпв Мелиса

Мастер прпфеспр српскпг
језика и коижевнпсти

1ц
6б,7абд,8б
6д
2це 3ц 4ц

24

српски кап нематерои
српски језик
српски језик
српски кап нематерои,
грађ. на СЈ 5р-3гр,
свакпдн.живпт у прпщл. на СЈ
7, 8 разреди-1група

25

Кпвашев Ирена

Прпфеспр музишке културе

Музишка култура МЈ

5ц, 6ц, 7ц, 8ц

Лиценца

%
анг.

37
34
22
33
35
33
40
36
9
24
28
33
31
27
27
37
37
40
38
32

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

11

да

110

18

да

111

32

да

110

2

да

97

19

не

25

Гпдине
раднпг
стажа

ред.
бр.

1. Наставни кадар
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Инић Ружица

Диплпмирани музишар-сплп
певаш

музишка култура

27

Хпрват Рице Валерија

Прпфеспр мађ.јез.и
превпдилац

мађарски језик
Грађ. на МЈ-1 група,
свакпд.живпт у прпщлп. на
СЈ - 1 група

28

Гпгплак Беншик Нпра

Прпфеспр енглескпг језика

енглески језик

29
30
31

Налић Сабина
Ппппвић Гуринпвић Дијана
Натаща Тпнкпвић

Прпфеспр раз.наставе
Прпфеспр енглескпг
Прпфеспр кинескпг језика

32

Тпмић Валентина

Дизајнер графике

енглески пд I-IV
енглески језик
енглески пд I-IV
ликпвна култура

33

Тпмић Весна

Прпфеспр немашкпг језика

немашки језик

34

Милкпвиш Анита

Прпфеспр немашкпг језика

35
36
37

39
40

Вркић Штрака Андреа
Ращпвић Биљана
Петращ Чила
Васиљев Јпвана-Ракпвић
Јелена
Дулић Снежана
Кајдпши Хајналка

41

26

5абд, 6абд, 7абд,
8абд
5ц, 6ц, 7ц, 8ц

15

да

75

15

да

103

7

да

116

18
13
15

да
да
да

80
110
40

27

да

110

5аб, 6абд, 7аб, 8аб

27

да

110

немашки језик

5дц, 6ц, 7дц, 8ц

5

не

66

Прпфеспр гепграфије
Прпфеспр гепграфије
Прпфеспр раз.наставе

гепграфија
гепграфија
математика (нестр.)

5ц, 6бц, 7ц, 8ц
5абд, 6ад, 7абд, 8абд
5цд, 6цд, 7ц, 8ц

19
12
29

да
да
да

45
95
132

прпфеспр математике

математика

5аб,6а, 8бд

15

да

110

апсплвент
Прпфеспр истприје

математика
истприја

9
27

не
да

110
35

Нинкпв Радпмир

Прпфеспр истприје

истприја

28

да

105

42

Барпвић Даниел

прпфеспр физике

6б, 7абд, 8а
5ц,6ц,7ц,8ц
5абд, 6абд, 7абд,
8абд
6абд, 7абд, 8абд

17

да

100

43
44
45
46
47

Патаки Едит
Александра Јпвишић
Патаки Едит
Самарчија Саоа
Шпти Рита

не
да
да
да
да

30
60
20
60
100

Герег Имре

6,7,8ц
7абд, 8абд
7ц, 8ц
7абд, 8абд
5абцд, 6абцд, 7ц, 8ц
5ац, 6ацц,7ц 8ц

21
10
21
3
13

48

прпфеспр физике
Прпфеспр хемије
Прпфеспр хемије
Прпфеспр биплпгије
Прпфеспр биплпгије
Прпфеспр технишкпг
пбразпваоа

17

да

70

38

физика
щах 2 групе 5-тих раз.
физика
хемија
хемија
биплпгија
биплпгија
Техника и технплпгија

с т р а н а 14

7ц, 8ц
1ц, 2це,3ц, 4ц
5ц,бц, 7абц, 8ц
1аб, 2аб, 3аб, 4аб
5абд, 6абд, 7б, 8абд
1д, 2д, 3д, 4д
5абцд, 6абцд, 7абцд,
8абцд
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49

Буљпвшић Плгица

50

Ивић Марија

51

Пеић Дијана

52

53

54

Здравкп Цетић

Терзија Саща

Прпфеспр технишкпг
пбразпваоа
Прпфеспр технишкпг
пбразпваоа

Техника и технплпгија
Техника и технплпгија
Физишкo и здравственп
васпитаое
щах - 1 група
Физишкo и здравственп
васпитаое

Прпфеспр физишкпг
васпитаоа
Прпфеспр физишкпг
васпитаоа

Дипл.прпф.физ.васп.и сппрта

Физишкo и здравственп
васпитаое
Грађанскп васпитаое
васпитаое

5бд, 6абд, 7бд,
8аабд
5абд, 6бд, 7аабд,
8бд
6ад, 7абд, 8б

23

да

110

24

да

110

16

да

100

29

да

100

7

да

110

7бд
5абд, 6б,8ад

5ц,6ц,7ц,8ц
9 група

Аршпн Елепнпра

прпфеспр инфпрматике

Инфпрматика и рашунарствп

5ббддц, 6абдцц,
7абдц, 8бдц

18

да

55

Тпдпрпв Александра

Прпфеспр инфпрматике

Инфпрматика и рашунарствп

5аа, 6абд, 7абд,
8аабд

4

да

60

56

Каписта Габријела

Прпф. истприје

Грађанскп (струшна)

5ц

24

да

5

57

Гарајски Пзвалд Бернадета
Ивкпвић Весна / Јпвищевић
Михаилп
Габрић Невена

Диплпмирани катехета

верска настава мађари

14

-

25

Диплпмирани теплпг

верска настава парвпславна

5 група
14 група

8

-

70

Диплпмирани катехета

верска настава хрватски

2 групе

13

-

10

58
59

с т р а н а 15
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РБ

Презиме и име

Ппслпви на кпјима ради

Врста струшне спреме

% анг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Марија Милпданпвић
Даринка Максимпвић
Мпкан Бпгданпвић Љиљана
Лукић Неда
Кплар Перић Весна
Чпкприлп Вукпвић Снежана
Никић Маријана
Глигпр Валерија
Дулић Даница
Балшак Маргит
Мандић Тпдпр
Оари Аранка
Вираг Каталин
Будеща Нпвка
Каранпвић Марина
Тпрбица Милан

директпр щкпле
Ппмпћник директпра
Струшни сарадник-педагпг
Струш.сарадник -психплпг
Струшни сарадник - библиптекар
Секретар щкпле
Шеф рашунпвпдства
Административнп - финансијски ппслпви
Сервирка у щкплскпј кухиои
пдржаваое хигијене - спремашица
пдржаваое хигијене - спремашица
пдржаваое хигијене - спремашица
пдржаваое хигијене - спремашица
пдржаваое хигијене - спремашица
пдржаваое хигијене - спремашица
Лпжаш – дпмар - екпнпм

Прпфеспр разредне наставе
Прпфеспр гепграфије
Прпфеспр педагпгије
Мастер психплпг
Прпфеспр разредне наставе
Диплпмирани правник
Диплпмирани екпнпмиста
Средоа щкпла
Техн.дрвпинд.струке
Пснпвнп пбразпваое
Пснпвнп пбразпваое
Пснпвнп пбразпваое
Пснпвнп пбразпваое
Пснпвнп пбразпваое
Пснпвнп пбразпваое
Средоа щкпла

100
50
100
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

с т р а н а 16

Гпд.р.с

2. Ваннаставни кадар

39
26
36
7
15
7
1
17
13
4
4
21
36
9
3
19

Лиценца
да
да
да
да
Да
да

ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ
ЗБИРНИ ППДАЦИ П БРПЈУ УЧЕНИКА ЗА ШКПЛСКУ 2021/22. ГПДИНУ
Пве щкплске гпдине у щкплу је уписанп 771 ушеник у 32 пдељеоa, 630 на српскпм
наставнпм језику (81,71%) 24 пдељеоа (три пдељеоа у свим разредима) и на мађарскпм
наставнпм језику ушеника 141 ушеника (18,29%) у 9 пдељеоа (у другпм разреду два
пдељеоа, у псталим разредима пп једнп пдељеое).
разред
I

II

III

IV

Свега
I-IV

Српски језик

83

74

90

70

Мађарски језик
Укупнп
за щкплу

24

33

10

107

107

Брпј ушеника

разред

Укупнп
бр.
%
уш.

V

VI

VII

VIII

Свега
V-VIII

317

81

76

84

72

313

630

81,71

14

81

14

25

12

9

60

141

18,29

100

84

398

95

101

96

81

373

771

100,00

Брпј пдељеоа

разред
I
II

IV

Свега
I-IV

разред
V
VI

VII

VIII

Свега
V-VIII

Укупнп

III

Српски језик

3

3

3

3

12

3

3

3

3

12

24

Мађарски језик

1

2

1

1

5

1

1

1

1

4

9

Укупнп за
щкплу

4

5

4

4

17

4

4

4

4

16

33

Прпдужени бправак – 3 групе- 105 ушеника (српски/мађарски)
Структура пдељеоа пд I – VIII разреда
Пдељеое Бр.уш
Наст.ј
Iа
Iб
Iд
Iц
II а
II б
II д
II ц
II е
III а
IIIб
III д
III ц
IV а
IV б
IV д
IV ц

28
27
28
24
24
24
26
17
16
29
31
30
10
25
22
23
14

Српски
Српски
Српски
Мађарски
Српски
Српски
Српски
Мађарски
Мађарски
Српски
Српски
Српски
Мађарски
Српски
Српски
Српски
Мађарски

Пдељеое

Бр.уш

Наст.ј

Va
Vб
Vд
Vц
VI а
VIб
VIд
VI ц
VII а
VII б
VII д
VII ц
VIIIа
VIIIб
VIIIд
VIII ц

25
27
29
14
27
24
25
25
27
30
27
12
22
24
26
9

Српски
Српски
Српски
Мађарски
Српски
Српски
Српски
Мађарски
Српски
Српски
Српски
Мађарски
Српски
Српски
Српски
Мађарски
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ПДЕЉЕОСКЕ СТАРЕШИНЕ у щкплскпј 2021/22. гпдини
Пдељеоа нижих разреда
Име и презиме разреднпг старещине
Ia
Iб
Iц
Iд
II а
IIб
IIц
IIд
II е
III а
III б
IIIц
IIIд
IV а
IVб
IVц
IVд
Пдељеоа вищих разреда
Vа
Vб
Vц
Vд
VIa
VIб
VIц
VIд
VIIа
VIIб
VIIц
VIIд
VIIIа
VIIIб
VIIIц
VIIIд

Слађана Маргетић
Бранислава Вукпвић/Биљана Врашарић
Ева Тпрма
Љубица Дафшик
Наталија Туцакпв
Снежана Терзић
Хајналка Агарди
Светлана Кпшић
Гизела Рпмић
Драгана Кузман
Саоа Вушкпвић
Валерија Араопщ
Зприца Стипић
Татјана Прибићевић
Татјана Ђурић Ђембер
Ева Тпт
Јасна Радпнић
Име и презиме разреднпг старещине
Дијана Ппппвић Гуринпвић
Даниел Барпвић
Анита Милкпвиш
Рита Шпти
Дущица Кпспвић
Саща Терзија
Хпрват Рице Валерија
Мелиса Вилпв
Ивић Марија
Биљана Ращпвић
Чила Петращ
Дијана Пеић
Плгица Буљпвшић
Снежана Чутура
Андреа Штрака
Саоа Самарчија

с т р а н а 18
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НЕДЕЉНИ И ГПДИШОИ ФПНД ЧАСПВА
План наставе и ушеоа за ПРВИ ЦИКЛУС пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
Ред.
брпј

ПРВИ
РАЗРЕД

А. ПБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
1

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед.

гпд.

нед.

гпд.

нед.

гпд.

нед.

гпд.

5

180

5

180

5

180

5

180

1.

Српски језик /мађарски језик

2.

Српски кап нематерои језик2

2

72

2

72

3

108

3

108

3.

Страни језик

2

72

2

72

2

72

2

72

4.

Математика

5

180

5

180

5

180

5

180

5.

Свет пкп нас

2

72

2

72

-

-

-

-

6.

Прирпда и друщтвп

-

-

-

-

2

72

2

72

7.

Ликпвна култура

1

36

2

72

2

72

2

72

8.

Музишка култура

1

36

1

36

1

36

1

36

9.

Физишкп и здравственп васпитаое

3

108

3

108

3

108

3

108

1

36

1

36

1

36

1

36

2022*

720792*

2123*

756828*

2124*

756864*

2124*

756864*

10 Дигитални свет/Прпјектна настава*
У К У П Н П: А

Ред.
брпј

Б. ИЗБПРНИ ПРПГРАМИ

1

Верска настава/Грађанскп васпитаое3

1

36

1

36

1

36

1

36

2.

Матерои језик/гпвпр са елементима
наципналне културе 4

2

72

2

72

2

72

2

72

У К У П Н П: Б

1-3*

36108*

1-3*

36108*

1-3*

36108*

1-3*

36108*

У К У П Н П: А + Б

2123*

756828*

2224*

792864*

2225*

792900*

2225*

792900*

Пблици пбразпвнп-васпитнпг рада кпјима се пстварују пбавезни наставни предмети,
избпрни прпграми и активнпсти
Ред.
брпј

ПБЛИК ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ
РАДА

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед.

гпд.

нед.

гпд.

нед.

гпд.

нед.

гпд.

1.

Редпвна настава

2123*

756828*

2224*

792864*

2225*

792900*

2225*

792900*

3.

Дппунска настава

1

36

1

36

1

36

1

36

4.

Дпдатна настава

-

-

-

-

-

-

1

36

5.

Настава у прирпди**

7-10 дана
гпдищое

с т р а н а 19

7-10 дана
гпдищое

7-10 дана
гпдищое

7-10 дана
гпдищое
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Ред.
брпј

ПСТАЛИ ПБЛИЦИ
ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА

1.

Час пдељеоскпг старещине

2.

Ваннаставне активнпсти6

3.

Екскурзија

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед.

гпд.

нед.

гпд.

нед.

гпд.

нед.

гпд.

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
гпдищое

1-3 дана
гпдищое

1-3 дана
гпдищое

1-3 дана
гпдищое

1

Назив језика наципналне маоине у шкплама у кпјима се настава пдржава на матероем језику
наципналне маоине.
2
Реализује се у шкплама у кпјима се настава пдржава на матероем језику наципналне маоине.
3
Ученик бира један пд ппнуђених избпрних прпграма.
4
Ученик припадник наципналне маоине кпји слуша наставу на српскпм језику мпже да изабере пвај
прпграм али није у пбавези.
5
Прпјектна настава је пбавезна за све ученике3. и 4. разреда, Дидитални свет за 1.и 2.разред
6
Шкпла реализује ваннаставне активнпсти у пбласти науке, технике, културе, уметнпсти,
медија и сппрта.
* Брпј часпва за ученике припаднике наципналних маоина
** Настава у прирпди прганизује се у складу са пдгпварајућим правилникпм.
Пвај план наставе и ушеоа пднпси се на ушенике у првпм циклусу пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
(за све разреде пд првпг дп шетвртпг, ппшев пд щкплске 2021/2022. гпдине, кпмплетнп, за све
разреде у пвпм циклусу).
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План наставе и ушеоа за ДРУГИ ЦИКЛУС пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа
Ред.
брпј

ШЕСТИ
РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

А. ПБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

СЕДМИ
РАЗРЕД

ПСМИ
РАЗРЕД

нед.

гпд.

нед.

гпд.

нед.

гпд.

нед.

гпд.

1.

Српски језик и коижевнпст/мађарски
језики коижевнпст1

5

180

4

144

4

144

4

136

2.

Српски кап нематерои језик2

3

108

3

108

3

108

2

68

3.

Страни језик

2

72

2

72

2

72

2

68

4.

Истприја

1

36

2

72

2

72

2

68

5.

Гепграфија

1

36

2

72

2

72

2

68

6.

Биплпгија

2

72

2

72

2

72

2

68

7.

Математика

4

144

4

144

4

144

4

136

8.

Инфпрматика и рашунарствп

1

36

1

36

1

36

1

34

9.

Техника и технплпгија

2

72

2

72

2

72

2

72

10, Ликпвна култура

2

72

1

36

1

36

1

34

11. Музишка култура

2

72

1

36

1

36

1

34

12. Физишкп и здравственп васпитаое

2

72+54

2

72+54

3

108

3

102

13. Физика

-

-

2

72

2

72

2

68

14. Хемија

-

-

-

-

2

72

2

68

2427*

9181026*

2528*

9541062*

2831*

10081116*

2830*

9521020*

У К У П Н П: А

Ред.
брпј

Б. ИЗБПРНИ ПРПГРАМИ

1

Верска настава/Грађанскп васпитаое3

1

36

1

36

1

36

1

34

2.

Други страни језик

2

72

2

72

2

72

2

68

3.

Матерои гпвпр са елементима
наципналне културе 4

2

72

2

72

2

72

2

68

У К У П Н П: Б

3-5*

108180*

3-5*

108180*

3-5*

108180*

3-5*

102170*

У К У П Н П: А + Б

2730*

10261134*

2831*

10621170*

3134*

11161224*

3133*

10541122*
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Пблици пбразпвнп-васпитнпг рада кпјима се пстварују пбавезни наставни предмети,
избпрни прпграми и активнпсти
Ред.
брпј

ПБЛИК ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ
РАДА

ШЕСТИ
РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.

гпд.

нед.

гпд.

СЕДМИ
РАЗРЕД
нед.

гпд.

ПСМИ РАЗРЕД
нед.

гпд.

27- 1026- 28- 1062- 31- 1116- 31- 105430* 1134* 31* 1170* 34* 1224* 33* 1122*

1.

Редпвна настава

2.

Слпбпдне наставне активнпсти6

1

36

1

36

1

36

1

34

3.

Дппунска настава

1

36

1

36

1

36

1

34

4.

Дпдатна настава

1

36

1

36

1

36

1

34

Ред.
брпј

ПСТАЛИ ПБЛИЦИ
ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ
РАЗРЕД

СЕДМИ
РАЗРЕД

ПСМИ РАЗРЕД

нед.

гпд.

нед.

гпд.

нед.

гпд.

нед.

гпд.

1

36

1

36

1

36

1

34

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1

34

1.

Час пдељеоскпг старещине

2.

Ваннаставне активнпсти/7

1-2

3.

Екскурзија

дп 2 дана
гпдищое

дп 2 дана
гпдищое

дп 2 дана
гпдищое

дп 3 дана
гпдищое

1

Назив језика наципналне маоине у шкплама у кпјима се настава пдржава на матероем језику наципналне
маоине.
2
Реализује се у шкплама у кпјима се настава пдржава на матероем језику наципналне маоине.
3 Обавезне Физичке активнпсти реализују се у пквиру предмета Физичкп и здравственп васпитаое
3
Ученик бира један пд ппнуђених избпрних прпграма.
4
Ученик бира страни језик са листе страних језика кпју шкпла нуди у складу са свпјим кадрпвским
мпгућнпстима и изучава га дп краја другпг циклуса
5
Ученик припадник наципналне маоине кпји слуша наставу на српскпм језику мпже да изабере пвај прпграм
али није у пбавези.
6
Слпбпдне наставне активнпсти шкпла планира Шкплским прпгрампм и Гпдишоим планпм рада.Ученик
пбавезнп бира једну активнпст са листе пд три слпбпдне наставне активнпсти кпје шкпла нуди.
7 Ваннаставне активнпстимпгу да буду: друштвене, уметничке техничке, хуманитарне, културне, кап и
друге активнпсти у складу са прпстпрмим и људским ресурсима шкпле
* Брпј часпва за ученике припаднике наципналних маоина
Пвај план наставе и ушеоа пднпси се на ушенике у другпм циклусу пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа (за све
разреде пд петпг дп псмпг разреда, ппшев пд щкплске 2021/2022. гпдине, кпмплетнп, за све разреде у пвпм
циклусу).
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Први разред

Р
.
б
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

А. Пбавезни предмети

Други разред

нед

нед
3+1

гпд

3+1

3+1

5
5
2
2
5
2
1
1

540
360
144
360
900
360
180
180

5
5
2
2
5
2
2
1

540
180
72
288
720
288
288
144

5
5
3
2
5
2
2
1

540
180
108
288
720
288
288
144

5
5
3
2
5
2
2
1

540
180
108
288
720
288
288
144

Физишкп васпитаое

3

540

3

432

3

432

3

432

19-21

30603564

20-22

27002952

20-23

27002988

20-23

27002988

Пети разред

15

гпд

Српски језик
Mађарски језик
Српски кап нематерои језик
Енглески језик
Математика
Свет пкп нас
Прирпда и друщтвп
Ликпвна култура
Музишка култура

Р.Б.

14

нед

гпд

3+

Четврти разред

нед

гпд

УКУПНП А:

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

Трећи разред

А. Пбавезни предмети

Српски језик
Мађарски језик
Српски кап немат. јез.
Енглески језик
Ликпвна култура
Музишка култура
Истприја
Гепграфија
Физика
Математика
Биплпгија
Хемија
Техника и технплпгијa
Инфпрматика и
рашунарствп
Физишкп и здравственп
васпитаое 5.6.+пфа (2+1,5)

УКУПНП А:

нед
3+1

гпд

Шести разред
нед
3+1

гпд

Седми разред
нед
3+1

гпд

Псми разред
нед
2+1

гпд

5
5
3
2
2
2
1
1
4
2
2

540
180
108
288
288
288
144
144
576
288
288

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

432
144
108
288
144
144
288
288
288
576
288
288

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

432
144
102
288
144
144
288
288
288
432
288
288
288

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

272
136
68
204
102
102
204
204
204
408
204
204
204

1

144

1

144

1

144

1

102

2+1,5 432

2+1,5 432

3

432

3

306

24-27

25-28

26-28

3744-3990

26-28

2720-2924

3276-3708
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Избпрни наставни предмети/прпграми, недељни и гпдищои фпнд шаспва
РБ

Први разред

Б. Избпрни наставни
предмети

нед

1
2
3

Верска настава/
Грађанскп васпитаое
Чувари прирпде
Нарпдна традиција

Укупнп Б:
РБ

1.
2.

Б. Пбавезни /избпрни
наставни
предмети/прпграми

Верска настава
/Грађанскп васпитаое
Други страни језик
Немашки језик

УКУПНП: Б

Свакпдневни живпт у
прпщлпсти
2.
Чувари прирпде
3.
Шах
УКУПНП: В

Р.Б.

1.
2.
3.

нед

гпд

нед

гпд

Четврти разред
нед

гпд

144

1

144

1

144

1

108

-

-

-

-

-

-

1
1

108
36

1

144

1

144

1

144

3

252

Пети разред
нед

гпд

Шести разред
нед

гпд

Седми разред
нед

гпд

Псми разред
нед

гпд

1

144

1

144

1

144

1

102

2

288

2

288

2

288

2

102

3

432

3

432

3

432

4

204

В. Слпбпдне наставне активнпсти

1.

1
2.
3.
4.

гпд

Трећи разред

1

РБ.

Р.Б.

Други разред

Пблик ПВ рада

Дигитални свет
Прпјектна настава
Дппунска настава
Дпдатна настава
Пблик ПВ рада

Прпјектна настава*преп.
Дппунска настава
Дпдатна настава

1

144

1

144

1

144

1

102

1
1
1

144
144
144

1
1
1

144
144
144

1
1
1

144
144
144

1
1
1

102
102
102

први разред
нед
гпд

1
1
-

180
180
-

1
1
-

пети разред
нед
гпд

1
1
1

144
144
144

други разред
нед
гпд

144
144
-

щести разред
нед
гпд

1
1
1
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144
144
144

трећи разред
нед
гпд

1
1
-

144
144
-

седми разред
нед
гпд

1
1
1

144
144
144

шетврти разред
нед
гпд

1
1

144
144

псми разред
нед
гпд

1
1

102
102
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први разред
Р.Б.

други разред

трећи разред

шетврти разред

Пстали пблици ПВ рада
нед

гпд

нед

гпд

нед

гпд

нед

гпд

1.
Час пдељенскпг
старещине

2.

Р.Б.

Друщтвене, технишке,
хуманитарне, сппртске
и културне активнпсти

1-2

Екскурзија
Настава у прирпди

1 дан
7-10 дана

1

36-72

1-2

144

1

144

1

144

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1 дан
7-10 дана

пети разред
нед
гпд

Пстали пблици ПВ рада

1 дан
7-10 дана

щести разред
нед
гпд

1 дан
7-10 дана

седми разред
нед
гпд

псми разред
нед
гпд

Пбавезне ваннаставне активнпсти*
Час пдељенскпг
старещине
Пбавезне физишке акт.

2.

180

Слпбпдне активнпсти/ваннаставне активнпсти

3.
4.

1.

1

1

144

1

144

1

144

1

102

1,5

216

1,5

216

-

-

-

-

Друщтвене, технишке,
хуманитарне, сппртске
и културне активнпсти

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

34-68

Екскурзија

Дп 2 дана
гпдищое

Слпбпдне активнпсти

Дп 2 дана
гпдищое
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Дп 2 дана
гпдищое

Дп 3 дана
гпдищое
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грађанскп

Верска –
правпславна

Верска –
катплишка

Верска кат м

Шах

Мађарски језик –
факултативни

28
27
28
24
107
24
24
26
17
16
107
29
31
30
10
100
25
22
23
14
84
25
27
29
14
95
27
24
25
25
101
27
30
27
12
96
22
24
26
9
81

17
9
14
11
51
15
9
12
8
7
51
16
12
15
4
47
9
9
15
6
39
9
17
18
6
50
19
13
17
12
61
23
22
19
4
69
7
21
21
7
59

9
11
13
0
33
8
11
13
0
0
32
11
18
15
0
44
13
12
6
0
31
15
10
11
0
36
7
9
8
0
24
3
7
8
0
18
11
2
3
0
16

2
4
1
0
7
0
4
1
0
0
5
4
0
0
0
4
0
1
0
0
1
1
0
1
0
2
0
2
0
0
2
1
1
0
0
2
4
1
2
0
7

0
0
0
13
13
0
0
0
10
9
19
0
0
0
6
6
0
0
0
8
8
0
0
0
8
8
0
0
0
13
13
0
0
0
8
8
0
0
0
2
2

10
4
4
0
18
2
10
3
0
15
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0

4
15
13
10
42
2
9
8
14
33
9
19
18
8
54
14
12
15
6
48

11
8
13
4
36
22
5
14
11
52
19
11
9
4
43
2
12
11
3
30

12
12
17
0
41
4
4
5
0
0
13
8
2
5
0
15
5
2
3
0
10
1
2
2
0
5
1
3
0
0
4
2
1
0
0
3
0
0
1
0
1

Шкпла

771

427

234

30

77

33

177

161

92
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Чувари прирпде.

Брпј ушеника

1a
1б
1д
1ц
1.разред
2а
2б
2д
2ц
2е
2.разред
3а
3б
3д
3ц
3.разред
4a
4б
4д
4ц
4.разред
5a
5б
5д
5ц
5.разред
6a
6б
6д
6ц
6.разред
7a
7б
7д
7ц
7.разред
8a
8б
8д
8ц
8.разред

Свакпдневни
живпт у прпщ.

пдељеое

ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНИ 2021/2022.
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ПРГАНИЗАЦИЈА ПБРАЗПВНП ВАСПИТНПГ РАДА
Пбразпвнп-васпитни рад у 2021/22. щкплскпј гпдини прганизпваће се према
мпделима пбразпвнп-васпитнпг рада у зависнпсти пд актуелне епидемиплпщке ситуације,
кап и актуелних преппрука и мера надлежних институција, тела и пргана, ради
пбезбеђиваоа защтите здравља ушеника и заппслених, спрешаваоа щиреоа инфекције и
заразних бплести, кап и пствариваоа права ушеника на пбразпваое.
За свакп пдељеое пдређена је ушипница у кпјпј се пстварују шаспви наставе.
Настава у щкпли пдвија се према Струшнпм упутству МПНТР за прганизацију и
реализацију пбразпвнп-васпитнпг рада у щкплскпј 2021/22. гпдини, у циљу примене Уредбе
п мерама за спрешаваое и сузбијаоа заразне бплести COVID-19 кпју је дпнела Влада
Републике Србије и ради пбезбеђиваоа кпнтинуитета квалитетнпг пбразпваоа за све
ушенике, пп Преппрукама за ппшетак пбразпвнп-васпитнпг рада у щкплскпј 2021/22. гпдини,
Мерама спрешаваоа унпщеоа и пренпщеоа COVID-19 у щкплама.
Струшним упутствпм ближе се пдређују нашин планираоа, прганизпваоа и
пствариваоа пбразпвнп-васпитнпг рада.
Пдлука п мпделу прганизације наставе дпнпси се на пснпву сагледаваоа
карактеристика и щиреоа епидемије и пбухвата вакцинацијпм, према прпцени
теритпријалнп надлежнпг института/завпда за јавнп здравље, на нивпу града ппщтине и
мпгућнпсти щкпле да примени прпписане превентивне мере, према прпцени рукпвпдства
щкпла у сарадои са надлежнпм щкплскпм управпм.
Мпдел прганизације пбразпвнп-васпитнпг рада утврђује се на пснпву Индикатпра и
гранишних вреднпсти за прпцену ризика пд пренпщеоа SARS-CoV-2 вируса кпје је припремип
Институт за јавнп здравље Србије „Др Милан Јпванпвић Батут“.
Прпписане мере дпследнп ће се примеоивати.
Пбразпвнп-васпитни рад у 2021/22. щкплскпј гпдини планира се крпз прганизацију
према следећим мпделима:
 Образпвнп – васпитни рад у шкпли крпз неппсредни рад – I мпдел
 Образпвнп – васпитни рад у шкпли крпз неппсредни рад и наставпм на
даљину у прганизацији шкпле – II мпдел
 Настава на даљину у прганизацији шкпле – III мпдел
У пднпсу на епидемиплпщку ситуацију ппщтински, пднпснп градски щтаб за ванредне
ситуације дпставља свпј предлпг п прпмени мпдела прганизације пбразпвнп-васпитнпг рада
надлежнпј щкплскпј управи, кпја прпслеђује Тиму за щкпле, кпји даје сагласнпст за предлпг
пдлуке за сваку лпкалну сампуправу ппјединашнп и дпставља мищљеое Шкплскпј управи,
кпја га прпслеђује ппщтинскпм, пднпснп градскпм щтабу за ванредне ситуације, пднпснп
щкплама пп утврђенпј прпцедури.
Шкпла је сашинила Пперативни план пбразпвнп-васпитнпг рада кпјим је утврђен
I мпдел пбразпвнп – васпитнпг рада у шкпли крпз неппсредни рад и прпследила на
сагласнпст щкплскпј управи, уз пстале пптребне ппдатке и инфпрмације п прганизацији рада,
припремљенпсти у ппгледу здравственп-хигијенских услпва, расппреда шаспва, изабранпј
платфпрми за рад на даљину Google Classroom (Gsuite), кап и дугим специфишним
инфпрмацијама пд знашаја за ппшетак щкплске гпдине.
У слушају прпмене услпва у щкпли без пдлагаоа се врщи пбавещтаваое надлежних пргана.
Све релевантве инфпрмације п прганизацији рада щкпле и пдвијаоа наставе
благпвременп се ппстављају и на сајт щкпле .
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РИТАМ РАДНПГ ДАНА ШКПЛЕ, ПРПМЕНЕ СМЕНА И КЛАСИФИКАЦИПНИ ПЕРИПДИ
Шкпла врщи временску расппделу ппшетка шаспва и прганизације рада на месешнпм нивпу,
на нашин кпји пмпгућава пптималнп пствариваое пбразпвних и васпитних циљева и
гпдищоег плана рада щкпле.

РАСППРЕД ЗВПОЕОА
Сви шаспви трају 45 минута, а у паузама, пднпснп између две смене се врщи редпвнп
шищћеое, прпвераваое и дезинфекција свих прпстпра кпји се кпристе за наставу и ушеое.
ПРВИ ЦИКЛУС 1-4. разред
1. шас
7:30 – 8:15
2. шас
8:20 – 9:05
ВЕЛИКИ ПДМПР 15 минута
3. шас
9:20 – 10: 05
ВЕЛИКИ ПДМПР 15 минута
4. шас
10:20 – 11:05
5. шас
11:10 – 11:55
6. шас
12:00 – 12:40

ДРУГИ ЦИКЛУС 5-8. разреди
1. шас
12:45 – 13:25
2. шас
13:30 – 14:15
3.шас
14:20 – 15:05
ВЕЛИКИ ПДМПР 15 минута
4.шас
15:20 – 16:05
ВЕЛИКИ ПДМПР 15 минута
5.шас
16:20 – 17: 05
6.шас
17:10 – 17:55
7.шас
18:00 – 18:45
8.шас
18:50 – 19:35

У складу са развпјем епидемиплпщке ситуације планираће се прпмене у прганизацији
наставе. За щкплу се прганизација пбразпвнп-васпитнпг рада планира месешнп. ***
Дежурствп у щкпли
Расппређиваое наставника за дежурствп у щкпли врщи директпр на ппшетку щкплске
гпдине. Расппред дежурних наставника, кпји садржи дане, време, смене и прпстпр на кпме
се дежура, налази се на пгласнпј табли у збпрници.
Дежурствп је ппјашанп у складу са струшним упутствпм и мерама п защтити здравља
ушеника и заппслених за пснпвне и средое щкпле.
Дежурствп се прганизује са ппсебнпм пажопм у щкплскпм пбјекту тпкпм наставнпг
дана (у хпдницима, двприщту, на уласку у щкплу), нарпшитп у перипдима неппсреднп пре и
ппсле наставе, кап и у време пдмпра, щтп укљушује и разраду путаоа кретаоа ушеника у
заједнишкпм прпстпру (кретаое деснпм старнпм степенищта и хпдника, ппсебан расппред
улаза/излаза у щкплску зграду).
Дежурни наставник се брине п спрпвпђеоу правилника п кућнпм реду щкпле и
примени преппрука из упутства п мерама защтите здравља ушеника и заппслених у циљу
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безбеднпсти. П дежурству се впди евиденција крпз извещтаје дежурнпг наставника у Коизи
дежурства у щкпли.
За време дежурства дежурни наставник дплази 15 минута пре ппшетка наставе, а
напущта дежурствп пп заврщетку шаспва у смени у кпјпј је дежуран.
Ради бпље прганизације за сменпвпђе су пдређене Саоа Вушкпвић, за први циклус и
Снежана Чутура за други циклус.

РАСППРЕД ПРПМЕНЕ СМЕНЕ щкплске 2021/2022. гпдине
Првп пплугпдищте – преппдневна смена
1.9 – 1.10.2021.
4.10 – 29.10.2021.
1.11 – 26.11.2021.
29.11 – 23.12.2021.

нижи разреди
вище разреди
нижи разреди
вище разреди

Другп пплугпдищте – преппдневна смена
17.1 – 28.1.2022.
31.1 – 4.3.2022.
7.3 – 1.4.2022.
4.4 – 29.4.2022.
4.5 – 27.5.2022.
30.5 – 21.6.2022.

вище разреди
нижи разреди
вищи разреди
нижи разреди
вищи разреди
нижи разреди

ШКПЛСКИ КАЛЕНДАР
Настава и други пблици пбразпвнп – васпитнпг рада у пснпвнпј щкпли се пстварују у тпку два
пплугпдищта.
Првп пплугпдищте ппшиое 1. септембра 2021. гпдине, а заврщава се 23. децембра
2021. гпдине. Првп пплугпдищте има 80 наставни дан.
Другп пплугпдищте ппшиое 17. јануара 2022. гпдине и заврщава се:
- 7. јуна 2022. гпдине, за ушенике псмпг разреда и има 90 наставних дана и
- 21. јуна 2021. гпдине, за ушенике пд првпг дп седмпг разреда и има 100 наставних дана.
Наставни план и прпграм за ушенике пд првпг дп седмпг разреда пстварује се у 36
петпдневних наставних недеља, пднпснп 180 наставних дана.
Наставни план и прпграм за ушенике псмпг разреда пстварује се у 34 петпдневних наставних
недеља, пднпснп 170 наставних дана.
У слушају када збпг угрпженпсти безбеднпсти и здравља ушеника и заппслених није мпгуће
да щкпле пстваре пбавезне пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у пунпм брпју наставних
седмица и наставних дана на гпдищоем нивпу, мпгуће је пдступаое у брпју дп 5% пд
утврђенпг брпја петпдневних наставних седмица, пднпснп наставних дана.
Табеларни преглед щкплскпг календара за пснпвне щкпле са седищтем на теритприји
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за щкплску 2021/2022. гпдину, кпји се налази у прилпгу пвпг
плана кап оегпв саставни деп, исказан је пп пплугпдищтима и кварталнп.
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Квартали
први квартал

1.9. – 26.10.2021.

40 наставних дана

други квартал

27.10. – 23.12.2021.

40 наставних дана

трећи квартал

17.1. – 31.3.2022.

50 наставних дана

1.4. – 7.6.2022. (VIII раз.)

40 наставних дана

1.4. – 21.6.2022. (I-VII раз.)

50 наставних дана

шетврти квартал

Први квартал има 40, други 40, а трећи 50 наставних дана. Четврти квартал има 50 наставних
данa за ушенике пд првпг дп седмпг разреда, а 40 наставних дана за ушенике псмпг разреда,
изузев у слушају када збпг угрпженпсти безбеднпсти и здравља ушеника и заппслених није
мпгуће да дани у седмици, кпји су расппређени гпдищоим планпм рада, буду равнпмернп
расппређени.
У тпку щкплске гпдине ушеници имају зимски, прплећни и летои распуст.
Зимски распуст ппшиое 24. децембра 2021. гпдине, а заврщава се 16. јануара 2022. гпдине.
Прплећни распуст ппшиое 15. априла 2022. гпдине, а заврщава се 25. априла 2022. гпдине.
За ушенике пд првпг дп седмпг разреда, летои распуст ппшиое 22. јуна 2022. гпдине, а
заврщава се 31. августа 2022. гпдине. За ушенике псмпг разреда летои распуст ппшиое пп
заврщетку заврщнпг испита, а заврщава се 31. августа 2022. гпдине.
Ушеници псмпг разреда пплагаће прпбни заврщни испиту петак, 25.3.2022. гпдине и у
субпту, 26.3.2022. гпдине, а заврщни испит у среда, 22.6.2022. гпдине, шетвртак, 23.6.2022.
гпдине и петак, 24.6.2022. гпдине.
Гпдищоим планпм рада Шкпла је пбавезна да планира два радна дана на нивпу
щкплске гпдине (субпта – 11. или 18. септембра 2022. гпдине, у првпм пплугпдищту и субпта
14. или 21. маја 2022. гпдине, у другпм пплугпдищту) за прганизпваое и реализацију
активнпсти из пбласти избпрних предмета (грађанскп васпитаое, верска настава и др.),
ваннаставних активнпсти, сппртских активнпсти, пбласти екплпгије и защтите живптне
средине, културнп-уметнишке активнпсти.
У среду 6.пктпбар 2021. гпдине настава се извпди према расппреду шаспва за петак.
У субпту 2.априла 2022. гпдине настава се извпди према расппреду шаспва за
ппнедељак.
**У прилпгу кпмплетан ПРАВИЛНИК П ШКПЛСКПМ КАЛЕНДАРУ ЗА ПСНПВНЕ ШКПЛЕ СА
СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТПРИЈИ АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022.
ГПДИНУ
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ПТВПРЕНИ ДАНИ щкплске 2021/2022. гпдине
Збпг актуелне епидемиплпщке ситуације Птвпрени дани ће се планирати, у складу са
упутствима МПНТР, када услпви буду дпзвпљавали, у слушају пппущтаоа епидемиплпщких
мера.
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КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНПСТИ У ШКПЛИ
Активнпст
Пријем првака
Дешја недеља
Дан щкплских библиптека Србије
Сппртска недеља
Нпћ истраживаша
Дан тплеранције
Шкплска слава Свети Сава
Дан матероег језика
Међунарпдни дан бпрбе прптив врщоашкпг насиља
„Дан ружишастих мајица“
Птвпрена врата
Сарадоа са щкплама из других градпва из земље и инпстранства
Дан планете Земље
Дан щкпле
Крпс РТС
Међунарпдни дан физишке активнпсти
Недеља Црвенпг крста
Испраћај псмпг разреда

Време
реализације
септембар
пктпбар
пктпбар
пктпбар
пктпбар
нпвембар
јануар
фебруар
нпвембар
децембар, април
март, април
април
мај
мај
мај
мај
јун

Активнпсти ће се реализпвати прилагпђенп актуелнпј епидемиплпщкпј ситуацији.
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ПЛАН СВЕЧАНПСТИ И МАНИФЕСТАЦИЈА
за щкплску гпдину 2021/2022.
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

САДРЖАЈ
АКТИВНПСТИ

НПСИПЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АВГУСТ

Пријем првака

директпр, ушитељи, ушеници шетвртпг
разреда

Дешја недеља

Сајам коига у щкпли
ПКТПБАР
Пбележаваое Дана щкплких библиптека
Суншана јесен живпта (прганизпваое приредбе у
МЗ Кертварпщ, Мали Раданпвац и у щкпли )
Нпћ истраживаша
НПВЕМБАР

Дан тплеранције
Бпжићни кпнцерт

ДЕЦЕМБАР
Нпвпгпдищои ващар

Свети Сава- щкплска слава
ЈАНУАР

Ушещће у манифестацији на нивпу Града
Субптице- Светпсавска недеља у прганизацији
ПШ „Маткп Вукпвић“
Пбележаваое Међунарпднпг дана бпрбе прптив
врщоашкпг насиља

ФЕБРУАР

Пбележаваое Дана матероег језика

Пбележаваое Дана ржавнпсти- Сретеое
Креативне радипнице ппвпдпм Дана жена
МАРТ

Излпжба ликпвних радпва ппвпдпм Дана жена
Пбележаваое прпмене гпдищоег дпба, на тему
„Дпшекајмп прплеће у веселпј щкпли“
Птвпрена врата (пгледни шаспви за предщкплце и
рпдитеље)

АПРИЛ

Ускрщое креативне радипнице у нижим
разредима
Креативна радипница- Дан планете Земље
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директпр, наставници, ушитељи,
педагпг психплпг, библиптекар,
Ђашки парламент, ушеници нижих и
вищих разреда
директпр, библиптекар, ушитељи,
ушеници нижих разреда
директпр, библиптекар, ушеници
нижих и вищих разреда
директпр, ушитељи, ушеници нижих
разреда, библиптекар
директпр, наставници, ушеници
вищих разреда
директпр, тим за защтиту, Ђашки
парламент, ушеници, ушитељи,
наставници, библиптекар
директпр, ушеници вищих разреда,
наставнице музишке културе
директпр, ушеници нижих и вищих
разреда, ушитељи и наставници
технишкпг, наставница ликпвне
културе
директпр, ушеници, ушитељице,
наставници–сви заппслени
директпр, ушници, ушитељице,
наставници
директпр, психплпг, тим за защтиту,
Ђашки парламент, наставници,
ушитељи, ушеници
директпр, психплпг, библиптекар,
ушитељи, наставници, ушеници нижих
и вищих разреда
директпр, ушеници вищих разреда,
наставници истприје, матероег
језика, директпр
директпр , ушитељи, библиптекар,
ушеници нижих разреда
директпр, ушитељи, библиптекар,
ушеници нижих разреда
директпр, ушитељи, ушеници нижих
разреда
директпр, психплпг, педагпг,
ушитељи, наставници, библиптекар,
ушеници
ушитељи, ушеници нижих разреда
директпр, наставница енглескпг
језика, библиптекар, ушитељи,
ушеници нижих разреда
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Дан щкпле

МАЈ

Пбележаваое међунарпднпг дана физишке
активнпсти
Недеља Црвенпг крста
Крпс РТС-а

Свешани испраћај ушеника псмпг разреда
ЈУН
Приредбе ппвпдпм заврщетка шетвртпг разреда

директпр, сви заппслени у щкпли,
ушеници нижих и вищих разреда
директпр, педагпг, наставници
физишке културе, ушеници вищих
разреда
директпр, ушитељи, наставници, сви
ушеници
директпр наставници,у шеници
вищих разреда
директпр, ушитељице шетвртих
разреда, наставници, педагпг,
психплпг, библиптекар, ушеници
вищих разреда
ушитељице шетвртих разреда,
ушеници нижих разреда

НАППМЕНА: Пвп је пријентаципни план, али увек смп спремни да се пдазпвемп на разне
акције и дружеоа у щкпли, меснпј заједници, лпкалнпј заједници и щире.
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КАЛЕНДАР ТЕМАТСКИХ ЧАСПВА У ШКПЛАМА У СРБИЈИ ПРПСВЕТНЕ АКТИВНПСТИ
У щкпли се празнују државни и верски празници у складу са Закпнпм п државним и
другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ брпј 43/01, 101/07 и 92/11).
У щкпли се пбележава:
- 21. пктпбар – Дан сећаоа на српске жртве у Другпм светскпм рату, кап радни и наставни
дан
- 8. нпвембар – Дан прпсветних радника
- 11. нпвембар – Дан примирја у Првпм светскпм рату, кап нерадни и ненаставни дан
- 27. јануар – Свети Сава – щкплска слава, кап радни и ненаставни дан
- 15. фебруар – Сретеое – Дан државнпсти, кпји се празнује 15. и 16. фебруара 2022.
гпдине, кап нерадни дани
- 22. април – Дан сећаоа на жртве хплпкауста, генпцида и других жртава фащизма у Другпм
светскпм рату, кап радни и наставни дан
- 01. мај – Празник рада, кпји се празнује 1, 2. и 3. маја 2022. гпдине, кап нерадни дани
- 09. мај – Дан ппбеде кап радни и наставни дан.
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ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У ПРИРПДИ щкплска 2021/2022.
Кпмисија за реализацију щкплских екскурзија, излета и наставе у прирпди, кпрдинатпр: Биљана
Ращпвић и шланпви: Снежана Вукпвић Чпкприлп, секретар щкпле, Андреа Штрака, Татјана Ђурић
Ђембер, Радпмир Нинкпв, представник СР Драгана Станић и Пливера Марјанпвић, Шкплски пдбпр.
За реализацију се фпрмира и кпмисија за ппступак јавних набавки.
Детаљнп планираое екскурзија, излета и настава у прирпди врщиће се на нивпу разреда са
кпнкретизацијпм свих елемената и нашинпм реализације.
За сваки, излет, екскурзију и наставу у прирпди пдредиће се струшни впђа кпји сашиоава
пперативни план за кпнкретну екскурзију, излет и настава у прирпди (дестинација, садржаји, време и
пстали релевантни елементи), пднпснп сашиоава и ппднпси извещтај кпји садржи инфпрмације п
стешеним знаоима и искуствима са путпваоа, нашин оихпве интеграције у наставни прпцес, утиске
ушеника п реализпванпм путпваоу, кап и планиране пбавезне активнпсти кпје ће наставници са
ушеницима псмислити и реализпвати у настави и ваннаставним активнпстима (нпр. прпјекти,
презентације за рпдитеље, излпжбе и сл).
* Активнпсти ће се реализпвати прилагпђенп актуелнпј епидемиплпщкпј ситуацији у складу са
упутствима МПНТР.
РАЗРЕД

ПБЛИК

ДЕСТИНАЦИЈА

1. РАЗРЕД

-излет

-Катаи салащ

2. РАЗРЕД

-рекреативна
настава
-излет

3. РАЗРЕД

-настава у
прирпди
-излет

4. РАЗРЕД

ВРЕМЕ

-1 дан

-мај

-7 дана

-јун

-Рпжанствп /Западна Србија/
-Петрпварадин, Фрущка гпра,
Нпви Сад
-Гушевп , Трщић /Западна Србија/

-1 дан
-6 дана

-Идвпр, Кпвашица

- настава у
прирпди
-излет

-Тара/Западна Србија/

- настава у
прирпди

-Бепград-Тара, Трщић /Западна
Србија/

- излет

-Нпви Сад, Петрпварадин,
Сремски Карлпвци
/Ппкрајина Впјвпдина/

5. РАЗРЕД

ТРАЈАОЕ

- Бикпвп, - Келебија

-1 дан
-6 дана
-1/2 дана
-1 дан
-1 дан
-6 дана
- 1 дан
-2 дан

-мај
-мај,јун
- јун
-мај,јун
-март
-април
-мај
-мај/јун

-децембар
-мај,јун

- екскурзија

6. РАЗРЕД

-излет
-екскурзија

7. РАЗРЕД

-излет
-екскурзија

8. РАЗРЕД

-излет
-екскурзија

-Бранкпвина-Трщић-ЗвпрникСуншана Река–Баоа Кпвиљаша
-Нпви Сад, Петрпварадин,
Сремски Карлпвци
/Ппкрајина Впјвпдина/

- 1 дан
-2 дана

Смедеревп – Сребрнп језерп
/Ппмправље/
-Нпви Сад, Петрпварадин,
Сремски Карлпвци
/Ппкрајина Впјвпдина/

-1 дан
-2 дана

-Виминацијум-Спкп БаоаРесавска Пећина-Раваница
/Западна Србија/
-Нпви Сад, Петрпварадин,
Сремски Карлпвци

-1 дан
-3 дана

/Ппкрајина Впјвпдина/
-Тара,Златибпр,Мећавник,
Мпкра гпра /Западна Србија/
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-децембар
-мај

Нашин реализације
фпрмираое кпмисије,
разматраое предлпга и
сашиоаваое планпва и
извещтаја
фпрмираое кпмисије,
разматраое предлпга и
сашиоаваое планпва и
извещтаја
фпрмираое кпмисије,
разматраое предлпга и
сашиоаваое планпва и
извещтаја
фпрмираое кпмисије,
разматраое предлпга и
сашиоаваое планпва и
извещтаја
фпрмираое кпмисије,
разматраое предлпга и
сашиоаваое планпва и
извещтаја

фпрмираое кпмисије,
разматраое предлпга и
сашиоаваое планпва и
извещтаја

-децембар
- април

фпрмираое кпмисије,
разматраое предлпга и
сашиоаваое планпва и
извещтаја

-децембар
-април

фпрмираое кпмисије,
разматраое предлпга и
сашиоаваое планпва и
извещтаја
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ГПДИШОИ ПЛАН СППРТСКИХ АКТИВНПСТИ И ТАКМИЧЕОА
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022.гпдину
* Активнпсти ће се реализпвати прилагпђенп актуелнпј епидемиплпщкпј ситуацији.
ВРЕМЕ
САДРЖАЈ АКТИВПСТИ
НПСИЛАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР

ПКТПБАР

НПВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ

ЈУН

* Дпгпвпр и планираое *такмишеоа за щк.
2021/2022.гпд
* Евидентираое ушеника и фпрмираое ушеника за
секције
* Припрема и извпђеое щкплскпг јесеоег крпса
* Сппртска недеља у пквиру Дешије недеље:
- щтафетна такмишеоа (5. и 6. разреди)
- међуразредна такмишеоа у пдбпјци за девпјшице и
у фудбалу за дешаке (7. и 8. разреди)
- рекреативна настава (впжоа бициклама, рплерима,
пещашеое)
*Градскп такмишеое у пливаоу
*Градскп такмишеое у стпнпм тенису
*Градскп такмишеое у кпщарци
*Градскп такмишеое у пдбпјци
*градскп такмишеое у сппрсткпј гимнастици
*Припрема за щкплски прплећни крпс
*Градскп такмишеое у малпм фудбалу
Сппртска недеља
* Прплећни РТС крпс
* Извпђеое щкплскпг прплећнпг крпса
*Пбалежаваое међунарпднпг дана физишке
активнпсти
* Извещтај п ппстигнутим резултатима са такмишеоа

* Удружеое педагпга физишке културе
на нивпу града
* Актив наставника физишке културе
* Наставници физишкпг васпитаоа
* Наставници физишкпг васпитаоа
* Наставници физишкпг васпитаоа и
пдељенске старещине ушеника

* Наставници физишкпг васпитаоа
* Наставници физишкпг васпитаоа
* Наставници физишкпг васпитаоа
* Наставници физишкпг васпитаоа
* Наставници физишкпг васпитаоа
* Наставници физишкпг васпитаоа
* Наставници физишкпг васпитаоа

* Наставници физишкпг васпитаоа

*План ће бити кпригпван у пднпсу на календар такмишеоа на нивпу града
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СЛПБПДНЕ АКТИВНПСТИ УЧЕНИКА - СЕКЦИЈЕ
У слпбпдне активнпсти се укљушују ушеници пд I – VIII разреда, с тим щтп се стални
пблици активнпсти прганизују за ушенике пд V – VIII разреда. Радпм у секцијама
задпвпљавају се интереси, развијају индивидуалне склпнпсти и сппспбнпсти ушеника.
Прганизпванп се испуоава деп оихпвпг слпбпднпг времена стваралащтвпм, игрпм и
забавпм.
Секције
Културнп – уметнишка
- драмскп-рецитатпрска
- нпвинарска
- литерарна
- библиптекарска
- креативна литерарна радипница-драмска

- ликпвна
- хпр и пркестар вищих разреда
Предметне
- гепграфскп планинарска секција
- секција за инфпрматику и математику
Технишке
- Млади технишари
Сппртскп – рекреативне
- фудбал
- пдбпјка
- кпщарка
-стпни тенис

Име и презиме наставника
Дущица Кпспвић
Снежана Чутура
Мелиса Вилпв
Весна Кплар Перић
Хпрват Рице Валерија
Валентина Тпмић
Инић Ружица, Ирена Кпвашев
Штрака Андреа
Аршпн Елепнпра, Александра Тпдпрпв, Чила
Петращ, Снежана Дулић, Јелена Ракпвић
Плгица Буљпвшић
Саща Терзија
Дијана Пеић
Здравкп Цетић
Здравкп Цетић
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ДППУНСКА НАСТАВА
Дппунска настава прганизује се пд I – VIII разреда у щкплскпј 2021/2022. гпдини за
први и други циклус, пп један шас недељнп (пд првпг дп седмпг 36, псми разред 34 шапва
гпдищое).
Прганизпванп ће се извпдити за ушенике кпји из ппјединих предмета нису стекли
неппхпднп знаое за даљи рад. Намеоен је ушеницима кпји ппвременп или сталнп имају
пптребу за ппдрщкпм у ушеоу и раду (специфишне пптребе у пднпсу на ушеника, изпстајаое
збпг бплести, кризних ситуација, других разлпга). Прганизује се у циљу да се свакпм ушенику
пмпгући развпј и напредпваое у складу са сппственим сппспбнпстима. Планира се један шас
недељнп, у највећем прпценту дппунску наставу ппхађају ушеници из предмета математика
и матерои језик, кап и из других предмета у пднпсу на пптребе ушеника.
ДПДАТНИ НАСТАВА
У дпдатну наставу укљушују се ушеници ппсебних сппспбнпсти, интереспваоа и
мптивације за прпщириваое знаоа из ппјединих наставних предмета пднпснп пбласти.
Дпдатна настава се прганизује сампсталнп и независнп пд слпбпдних активнпсти, један шас
недељнп, пд шетвртпг дп псмпг разреда (36/34 шаспва).
Планира се реализација у следећим наставним предметима:
ПРЕДМЕТ
Српски језик/ Српски језик и коижевнпст
Мађарски језик / Мађарски језик и коижевнпст
Енглески језик
Немашки језик
Математика
Гепграфија
Физика
Биплпгија
Хемија
Истприја
Српски језик кап нематерои

ФПНД ЧАСПВА
V – VII разреда
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

ФПНД ЧАСПВА
VIII разред
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

ПРИПРЕМНА НАСТАВА
У циљу припреме ушеника за ЗИ прганизује се припремна настава за ушенике псмпг
разреда, не самп на крају наставнпг перипда, негп тпкпм целе щкплске гпдине из предмета
матерои језик српски, мађарски, математика, кап и из предмета пбухваћених
кпмбинпваним тестпм: истприја, гепграфија, биплпгија, физика и хемија, пп расппреду у
дпгпвпру са наставницима.
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ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ, И
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
СТРУЧНИ ПРГАНИ ШКПЛЕ
Струшни пргани
Наставнишкп веће
Пдељеоска већа
Педагпщки кплегијум
Струшна већа
Струшни актив за развпјнп планираое

Брпј седница
15
5
5
4
4

Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма

4
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs

Бр.

Активнпст

1

-

Разматраое Струшнпг упутства за прганизацију и
реализацију пбразпвнп-васпитнпг рада у пснпвнпј
щкпли у щкплскпј 2021/22. гпдини , Преппрука за
ппшетак пбразпвнп-васпитнпг рада у 2021/22.
щкплскпј гпдини, Уредбе п мерама за

спрешаваое и сузбијаоа заразне бплести
COVID-19 кпју је дпнела Влада Републике
Србије , Пет кљушених мера стратегије
-

-

2

-

ублажаваоа ризика пд SARS-CoV-2,
Сашиоаваое и дпнпщеое плана рада
Наставнишкпг већа
разматраое Извещтаја п реализацији пбразпвнпваспитнпг рада щкпле за 2020/2021. щкплску
гпдину и извещтаја п раду директпра щкпле,
разматраое Гпдищоег плана рада щкпле за
2021/2022.
Уппзнаваое са актуелним изменама и нпвинама
(Закпн, правилници)
разматраое акципнпг плана Развпјнпг плана
щкпле за щкплску гпдину
разматраое и дпнпщеое акципнпг плана пп
пбластима сампвреднпваоа и резултата
сампвреднпваоа
утврђиваое припритетних задатака за 2021/2022.
щкплску гпдину у складу са Развпјним планпм
щкпле

ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКПГ ВЕЋА
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Нпсилац
активнпсти

Време

Нашин

Мпгући дпкази

директпр, ПК, Тим
за пбезбеђиваое
квалитета и развпј
устанпве,
психплпг,
ППС, НВ

Август, 27.08.2021.
септембар,
тпкпм гпдине

дпгпвпр, извещтаји,
седница, презентпваое,
разматраое
пнлине кпмуникација
(Zoom, Meets, Viber,
Edmodo)

записници, Пперативни
план щкпле и извещаји,
сашиоени планпви,
прпграми, акципни
планпви

директпр, ПК,
ППС, НВ

август

извещтаваое, разматраое,
дискусија

записници
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3

-

дпнпщеое ппсебних планпва рада за ппједине
пбласти ПВ рада

4

-

Прганизпваое и пствариваое наставе на
пснпву Струшнпг упутства за прганизацију и
реализацију пбразпвнп-васпитнпг рада у
пснпвнпј щкпли у щкплскпј 2021/2022.
планираое и сашиоаваое Пперативнпг плана

-

-

5

6

-

7
8
-

9

-

пбразпвнп-васпитнпг рада за септембар на
пснпву I мпдела,
пбезбеђиваое пптималних услпва услпва за
реализацију ПВ рада пп упутствима и
преппрукама;
пбезбеђиваое услпва за примену и ппщтпваое
свих преппрушених епидемиплпщких мера,
пбезбеђиваое и планираое унапређеоа
материјалнп-технишких услпви, кадрпвских, и
других битних аспеката за реализацију
пбразпвнп-васпитнпг рада и щкпле
прганизација ПВ рада /структура пдеоеоа,
брпјнп стаое ушеника, ппдела предмета,
пдељеоскп старещинствп, задужеоа и друга
актуелна прпблематика - прганизација у пднпсу
на актуелну епидемиплпщку ситуацију/
прганизпваое рада пп струшним активима,
струшним већима, тимпвима и кпмисијама
утврђиваое щкплскпг календара рада /ритам
раднпг дана, динамика тпкпм щккплске гпд у
пднпсу на мпделе ПВ рада ( класификаципни
перипди и др./
утврђиваое правила п живпту и раду ушеника у
щкпли /кућни ред щкпле и упутствп п мерама
спрешаваоа ризика пд щиреоа заразе COVID-19
планираое, прганизпваое и праћеое
реализације ваннаставних, слпбпдних активнпсти
ушеника
утврђиваое плана ппсета, излета, екскурзија
ушеника

наставници, ППС,
тимпви, већа,
активи
директпр, ПК, Тим
за пбезбеђиваое
квалитета и развпј
устанпве, ППС, НВ

јун – август,
септембар

презентација, разматраое

записници, сашиоени
прпграми

август

извещтај, анализа пптреба
пнлине кпмуникација
(Zoom, Meets, Viber,
Edmodo)

записници, материјали,
калерндари, планпви
активнпсти

директпр

август

прганизација, ппдела
задужеоа,

записници, материјали

директпр, ПК, НВ

септембар

прганизација, ппдела
задужеоа, кппрдинација

планпви, записници

директпр, МПНТР

септембар

прганизација, кппрдинација,

записници, календар
активнпсти знашајних за
щкплу

директпр, НВ, ЂП,
СР, ППС...

септембар

разматраое, анализа,
усвајаое

записници, кућнии ред

Директпр,
ппмпћник
директпра, ППС
директпр, НВ, СР

септембар

Разматраое, планираое,

Записници, планпви
ваннаст.акт,

септембар

разматраое , планираое

план, записници
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-

прганизпваое културних, јавних и сппртских
манифестација

-

дпнпщеое плана такмишеоа

-

прганизпваое и спрпвпђеое иницијалних,
тестираоа,
прганизпваое ппправних и разредних испита
ушеника,
прганизпваое прпбнпг заврщнпг испита,
прганизпваое заврщнпг испита

10
11

12

13

-

14

-

-

струшнп усаврщаваое наставника (укљушиваое
наставника у акредитпване прпграме, семинаре,
вебинаре) у устанпви и ван устанпве
реализпваое изабраних струшна семинара за
наставнике на пснпву Развпјнпг плана щкпле,
развпјних циљева и задатака
Укљушиваое у прпјекте /сппртске активнпсти,
„Чеппм дп псмеха“, и друге актуелне прпјекте.

15

16

17
18
19

разматраое актуелне прпблематике,
кпнтинуиранп инфпрмисаое и дпнпщеое мера за
унапређиваое ПВ рада (актуене пптребе,
резултати сампвреднпваоа-предлпзи мера за
превазилажеое упшених слабпсти, увпђеое
инпвација у ПВ рад и др.)
анализа ефеката Прпграма защтите пд ДНЗЗ и
прпцена безбеднпсти ушеника

-

разматраое пптреба и мера за пружаое ппдрщке
ушеницима у ушеоу и развпју

-

анализа успеха ушеника на класификаципним
перипдима (квартали, пплугпдищте,крај
наставнпг перипда, крај щкплске гпдине)

директпр, ППС,
наставници,
активи, тимпви
директпр, МПНТР

тпкпм гпдине

прганизација, кппрдинаци

план, записници

фебруар

разматраое, усвајаое

план, записници,
календар такмишеоа

директпр,
Шкплска кпмисија,
наставници, ППС

септембар, јун,
август

прганизација, кппрдинација,

записници, щкплска
евиденција, метеријали,
извещтаји

директпр, МПНТР,
Шкплска кпмисија,
наставници, ППС
директпр,
ППС, струшна већа

март - јул

планираое, прганизација,
спрпвпђеое

тпкпм
гпдине

планираое, разматраое,
кппрдинација

записници, щкплска
евиденција, метеријали,
извещтаји
записници, материјали,
планпви СУ, извещтаји,
щкплска евиденција

директпр,ппмпћни
к директпра,
ППС, тим за
прпјекте, тим за
међупредметне
кпмпетенције и
предузетнищтвп
директпр,
ппмпћник
директпра, ППС,
наставници,
тимпви, већа

тпкпм
гпдине

планираое, разматраое,
кппрдинација

записници, материјали,
планпви СУ, извещтаји,
щкплска евиденција

тпкпм гпдине

извещтаваое, анализе,
презентације, дискусија

презентације, материјали,
извещтаји, планпви,
записници

тим за безбеднпст
и защтиту пд
ДНЗЗ, психплпг
ППС, тим ИП, ПК

тпкпм гпдине,
децембар, јун

извещтаваое, анализа,
презентпваое

извещтаји, анализа,
презентације, записници

тпкпм гпдине

разматраое, анализа,
кппрдинација

записници, извещтаји,
анализа, записници

педагпг, тим за ПП
и ЗИ

пктпбар-нпвембар,
јануар, април, јун,
август

извещтаваое презентације
анализе, разматраое

извещтаји, анализа,
презентације, записници
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анализа успеха ушеника на прпбнпм заврщнпм
испиту
анализа успеха ушеника на заврщнпм испиту
анализа уписа ушеника у средое щкпле
дпдељиваое ппхвала, диплпма и признаоа
ушеницима, ушеника генерације

НВ, директпр,
ППС, наставници

јун и тпкпм гпдине

разматраое, пдлушиваое,

извещтаји, щкплска
евиденција, записници

-

утврђиваое ппщтег успеха ушеника у ушеоу и
владаоу

наставници, ПС,
ППС, директпр

јануар, јун,август

извещтаваое, анализа,
усвајаое

извещтаји, записници

-

сагледаваое реализације планпва и прпграма ПВ
рада

наставници,
директпр, ППС

класифинаципни
перипд

извещтаваое,анализа

извещтаји, записници

-

тематска излагаоа, пренпщеое знаоа и искустава
стешених на струшним семинарима,
усаврщаваоима
сампвреднпваое рада щкпле пп кљушним
пбластима
праћеое реализације садржаја РПШ, ШП
праћеое реализације садржаја рада тимпва на
нивпу щкпле, струшних већа и актива
избпр у зваое наставника и струшних сарадника
разматраое извещтаја п раду директпра щкпле

ППС, Саветници,
директпр,
наставници,
тим за сампвред.
струшни активи за
РШП, ШП и тимпви

тпкпм щкплске
гпдине

излагаое ППП ,дискусија

извещтаји, анализа,
презентације, записници

тпкпм щкплске
гпдине

извещтаваое, презентација,
излагаое

извещтаји, записници

НВ
НВ

Разматраое, извещтаваое
Извещтаваое, излагаое

Извещтаји, записници
Извещтаји, записници

рещаваое других прганизаципних и нпрмативних
текућих ппслпва

директпр

тпкпм гпдине
децембар,
јун/август
Тпкпм гпдине

разматраое

записници

-

20
21
22

-

23
24

-

25

-

26
27

-
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ПЕДАГПШКПГ КПЛЕГИЈУМА
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Кппрдинатпр:

Марија Милпданпвић, директпр щкпле

Чланпви:

Даринка Максимпвић, Љиљана Мпкан Бпгданпвић, Неда Лукић, Саоа Самарчија , Снежана Чутура, Агарди Хајналка, Хпрват Рице
Валерија, Александра Јпвишић, Валентина Тпмић, Дијана Пеић

Нпсилац
активнпсти

Време

Нашин

Мпгући дпкази

Фпрмираое ПК

Директпр

август

Разгпвпр, дпгпвпр

записници, планпви

Разматраое Струшнпг упутства за
прганизацију и реализацију
пбразпвнп-васпитнпг рада у
пснпвнпј щкпли у щкплскпј 2021/22.
гпдини , Преппрука за ппшетак
пбразпвнп-васпитнпг рада у
2021/22. щкплскпј гпдини, Уредбе

Педагпщки
кплегијум,
кппрдинатпр, Тим
за пбезбеђиваое
квалитета и
развпја устанпве

август

Дпгпвпр, разматраое, пперативнп
планираое
пнлине кпмуникација Google
Classroom GSuite

записници, планпви, пперативни
план ПВ рада щкпле, извещтаји

ППС

август,
септембар

- Дпгпвпр, разматраое струшних
упутстава, сашиоаваое плана

сашиоен план ПК, записници са
састанака ПК

ПК

септембар

- презентација, анализа извещтаја,

Извещтај п реализацији пв рада за
2020/2021. и ГП 2021/2022,
записници

Бр.

Активнпст

1

-

2

-

п мерама за спрешаваое и
сузбијаоа заразне бплести
COVID-19 кпју је дпнела Влада
Републике Србије , Пет кљушених
3

-

4

-

мера стратегије ублажаваоа ризика
пд SARS-CoV-2
Прганизација и планираое пп
мпделу I- сашиоаваое плана за
септембар и у тпку щкплске гпдине
у зависнпсти пд прпмене
прганизације и мпдела пв рада
Разматраое и усвајаое Извещтаја п
реализацији ПВ рада за 2020/2021.
и ГП за 2021/2022.пдређиваое
припритета у складу са развпјним
циљевима и задацима РПШ
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5

-

Планираое активнпсти на нивпу
щкпле у пднпсу на актуелни
щкплски календар за 2021/2022.
щкплску гпдину
разматраое успеха ушеника

ПК, директпр

Септембар и
тпкпм щкплске
гпдине

Дпгпвпри, разгпвпри,
кппрдинација дещаваоа

материјали, записници,календари

6

-

ПК, педагпг

кварталнп

разматраое реализације ПВ рада
настава, дппунска, дпдатна,
ваннаставне активнпсти, слпбпдне
активнпсти
реализација инклузивнпг
пбразпваоа, верификација нпвих и
ревидираое ИППа
анализа ефеката примене Прпграма
защтите пд ДНЗЗ и прпцена
безбеднпсти ушеника

кппдинатпри
тимпва, већа,
актива

децембар,
јануар

анализа, извещтаваое,
презентације
Сашиоаваое извещтаја

материјали, записници, извещтаји,
анализе, презентације
записник, извещтаји и други
материјали

7

-

8

-

кппрдинатпр тима
ИП, ППС

тпкпм гпдине

излагаое, разгпвпри,
извещтаваое, презентпваое

записник, извещтаји, планпви,
делпвпдник и други материјали

9

-

кппрдинатпр тима
за защтиту пд
ДНЗЗ , дир.

тпкпм гпд.
септембар,
децембар,
април, јун

записник, извещтаји, ппп

-

Активнпсти у пквиру развпјнпг
планираоа – припритети за
щкплску гпдину и реализација
планираних садржаја

кппрдинатпр
струшнпг већа за
развпјнп
планираое

септембар,
тпкпм щк.гпд.

разгпвпр, предлагаое мера
защтите, мера превенције,
прганизпваое трибина,
сашиоаваое прпцене безбеднпсти
уш.на нивпу щкпле
дпгпвпр, анализа реализпваних
активнпсти, избпр садржаја
приприт.

10

11

-

директпр,

септембар,
тпкпм щк.гпд.

дпгпвпр, анализа реализпваних
активнпсти,

ГП, планпви пв, прилпзи на сајту
щкпле

12

-

кппрдинатпр тима
за ПП и ЗИ

тпкпм щк.гпд.

презентација рез., прганизпваое
збпрпва р, реалних сусрета

ГП, планпви, записници и др.
прилпзи на сајту щкпле

13

-

прганизпваое активнпсти у пквиру
културне и јавне делатнпсти щкпле
– пбележаваое знашајних датума,
ушещће у манифестацијама и
активнпстима ЛЗ
прпфесипнална пријентација и
припрема за ЗИ, реализација
прпбнпг ЗИ и ЗИ, разматраое
ппстигнућа ушеника
такмишеоа ушеника

14

-

директпр, струшна
већа
директпр,
психплпг

фебруар,
тпкпм гпд.
тпкпм гпд

дпгпвпр п прганизпваоу, ппдела
задужеоа, расппред
анализа , преглед евиденције,
дпгпвпр, прганизпваое збпрпва р.

календар такмишеоа,
щк.евиденција, билтени
щк.евиденција п сарадои сарпд.,
изв.пс на крају пплугпд.и
наст.перипда, др.

сарадоа са рпдитељима,
планираое, праћеое и анализа
реализације и пблика сарадое
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15

-

16

-

17

-

18

-

19

-

прганизација тестираоа ушеника,
иницијалних, прпбних, ппсебних и
сл.
рад са талентпваним ушеницима и
активнмпсти на прпмпвисаоу
знаоа, прганизпваое квизпва
знаоа и др., прпмпвисаое и
награђиваое успеха ушеника
сарадоа са другим щкплама и
институцијама, ЛЗ

директпр,
стр.већа

тпкпм гпдине

дпгпвпр, инфпрмисаое,
кппрдинација, расппред

щк.евиденција, материјали, анализе
рез.презентације, извещтаји

стр.већа, ппс

тпкпм гпдине

дпгпвпр, предлпзи за
награђиваое /манифестације,
награде, пбјављиваое резултата и
др./

пед.прпфили, пкружница, панпи, сајт
щкпле, прпграми манифестација у
щкпли, извещтаји пв, наставника и
др.

директпр, струши
сарадници,
наставници

тпкпм гпдине

дпгпвпр, сарадоу, размена
искустава

ГП, планпви пв, записници и др.
евиденција, сајт щкпле

струшнп усаврщаваое: усвајаое
предлпга за избпр семинара на
нивпу щкпле, у складу са развпјним
циљевима и задацима из РПШ ван
устанпве, у устанпви-излагаоа,
презентације, пгледни шаспви,
увпђеое у ппсап наставника
приправника
Праћеое реализације планираних
активнпсти, пптреба, пдређиваое
припритета у тпку рада

кппрдинатпр тима
за СУ, директпр,
ППС

тпкпм гпд.

дпгпвпр, кппрдинација
планираних активнпсти, пгледних
шаспва и др.

план СУ на нивпу щкпле, стр.већа,и
др., план увпђеоа наст.приправника,
записници и др.

Директпр, ППС,
кппрдинатпри
тимпва, већа,
актива

Тпкпм гпдине

ппднпщеое извещтаја пп
ппјединим сегментима рада

записници, извещтаји, анализе и
др.материјали
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ПЛАН РАДА ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА
ПЛАН РАДА ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022.
Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица,
Саве Кпвашевића 16
E mail: jmikicsu@mts.rs

ГПДИШОИ ПЛАН OДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА 1. РАЗРЕДА (1а, 1б, 1ц, 1д)
ЗА ШКПЛСКУ 2021/22. ГПДИНУ

Председник: Љубица Дафшиш
Чланпви:
Бр.

1.

2.

3.

Слађана маргетић, Бранислава Вукпвић, Ева Тпт

Активнпст

Нпсилац
активнпсти

Време

Нашин

Мпгући дпкази

Дпнпщеое плана рада ПВ
Приредба за свешани пријем ђака
првака
*Планираое прганизације рада у
складу са Струшним упутствпм и
пдређеним мпделпм наставе
(мпдел I) и мерама за спрешаваое
щиреоа заразне бплести Covid 19
*Уппзнаваое ушеника и рпдитеља са
кућним редпм щкпле, правилникпм
п защтити пд ДНЗЗ, календарпм ПВ
рада и другим аспектима живпта и
рада щкпле
*Дпгпвпр п кпмуникацији и сарадои
између пдељенскпг старещине и
рпдитеља,
*Дпгпвпр п пружаоу ппдрщке
ушеницима
Прганизација избпрних наставних
предмета, дппунске наставе са
ушеницима, слпбпдних и

ПВ
ПВ

Ппшетак
септембра
1.септембар
Август /
септембар

Радни дпгпвпр, састанак
пнлине кпмуникација (Google
Classroom)
Анкетираое и пбрада ппдатака

записник

септембар

Анкетираое и пбрада ппдатака

ПВ

ПВ

записник

записник

Гпдищои план рада щкпле ПШ “Јпван Микић“ - Субптица

4.
5.

6.
7.

8.

9.

ваннаставних активнпсти
Утврђиваое расппреда кпнтрплних
вежби и тестираоа
Утврђиваое плана ппсета –
ЗПП-врт, ппзприщте, бипскпп, музеј,
градска библиптека, МЗ, Екскурзија
Прганизпваое и планираое Дешије
недеље
Расппред такмишеоа у щкпли и ван
щкпле.
-Анализа успеха ушеника
Планираое рада наставника
(пбразпвни стандарди и
индивидуалнп планираое)
Извещтаји п реализацији
планираних прпграмских садржаја

10. Извещтај п анализи успеха ушеника
11. Извещтај п анализи сарадое са
рпдитељима
Индивидуални пријеми рпдитеља
Рпдитељски састанци
12. Ппхваљиваое и награђиваое
ушеника
13. Ппсета и пдржаваое
угледних/пгледних шаспва
14. Ушещће на ликпвним и литерарним
кпнкурсима, манифестацијама...
15. Приредба ппвпдпм щкплске славе
16. Маскенбал у щкпли
17. Птвпрена врата за будуће ђаке
прваке
18. Приредба ппвпдпм Дана щкпле

ПВ

септембар

Тимски рад

записник

ПВ

Радни дпгпвпр

записник

Радни дпгпвпр

Записник, фптпграфије

Радни дпгпвпр
Пбрада ппдатака

Записник,фптпграфије

Кпнсултативни дпгпвпр

записник

ПВ

септембар и
тпкпм целе щк.
гпдине
прва недеља
пктпбра
фебруар
март, април
мај , јун
тпкпм щкплске
гпдине, свакпг
првпг у месецу
кварталнп

Пбрада ппдатака и оихпва
презентација

записник

ПВ
ПВ

кварталнп
кварталнп

Пбрада ппдатака
Пбрада ппдатака

записник
записник

ПВ

кврталнп

Пбрада ппдатака

Записник, фптпграфије

ПВ

презентација

Презентација, фптпграфије

радипнице

Записник, фптпграфије

ПВ
ПВ
ПВ

тпкпм щкплске
гпдине
тпкпм щк.
гпдине
27.1.2021.
фебруар
март

Тимски рад
Радни дпгпвпр, тимски рад
Радни дпгпвпр, тимски рад

фптпграфије
фптпграфије
фптпграфије

ПВ

мај

Радни дпгпвпр, тимски рад

фптпграфије

ПВ
ПВ

ПВ

ПВ
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ПЛАН РАДА ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА 2. РАЗРЕДА ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022.
Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
ГПДИШОИ ПЛАН ПДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ДРУГПГ РАЗРЕДА 2a, 2б, 2ц, 2д и 2е
E mail jmikicsu@mts.rs
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ
Председник:
Чланпви:
Бр.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Наталија Туцакпв
Снежана Терзић, Агарди Хајналка, Светлан Кпшић, Гизела Рпмић

Активнпст
Дпнпщеое плана рада ПВ у складу
Приредба за свешани пријем ђака
првака
*Планираое прганизације рада у
складу са Струшним упутствпм и
пдређеним мпделпм наставе (мпдел I)
и мерама за спрешаваое щиреоа
заразне бплести Covid 19
*Уппзнаваое ушеника и рпдитеља са
кућним редпм щкпле, правилникпм п
защтити пд ДНЗЗ, календарпм ПВ рада
и другим аспектима живпта и рада
щкпле
*Дпгпвпр п кпмуникацији и сарадои
између пдељенскпг старещине и
рпдитеља,
*Дпгпвпр п пружаоу ппдрщке
ушеницима
Прганизација избпрних наставних
предмета, дппунскпг рада са
ушеницима, слпбпдних активнпсти
Утврђиваое расппреда кпнтрплних
вежби и тестираоа
Утврђиваое плана ппсета –
ЗПП-врт, Ппзприщте, Бипскпп, Музеј,
Градска библиптека, Месна заједница,
Екскурзија
Прганизпваое и планираое Дешије
недеље

Нпсилац активнпсти

Време

ПВ
ПВ

Ппшетак септембра
1.септембар

ПВ

август/септембар

Анкетираое и пбрада ппдатака
пнлине кпмуникација (Zoom, Meets,
Viber, Edmodo)

записник

ПВ

септембар

Анкетираое и пбрада ппдатака

записник

ПВ

септембар

Тимски рад

записник

ПВ

септембар
и тпкпм целе
щкплске гпдине

Радни дпгпвпр

записник

ПВ

прва недеља
пктпбра

Радни дпгпвпр

Записник, фптпграфије
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Нашин
Радни дпгпвпр

Мпгући дпкази
записник
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7.

Расппред такмишеоа у щкпли и ван
щкпле.
-Анализа успеха ушеника

ПВ

Фебруар, март
април, мај, јун

Радни дпгпвпр
Пбрада ппдатака

Записник,фптпграфије

8.

Планираое рада наставника
(пбразпвни стандарди и
индивидуалнп планираое)

ПВ

тпкпм щкплске
гпдине, свакпг
првпг у месецу

Кпнсултативни дпгпвпр

записник

9.

Извещтаји п реализацији планираних
прпграмских садржаја

ПВ

Пбрада ппдатака и оихпва
презентација

записник

Пбрада ппдатака

записник

Пбрада ппдатака

записник

Пбрада ппдатака

Записник, фптпграфије

презентација
радипнице

Презентација, фптпграфије
Записник, фптпграфије

Тимски рад
Радни дпгпвпр
Тимски рад
Радни дпгпвпр
Тимски рад
Радни дпгпвпр
Тимски рад

фптпграфије
фптпграфије

Индивидуални пријеми рпдитеља
Рпдитељски састанци
12. Ппхваљиваое и награђиваое ушеника

ПВ

13. Ппсета и пдржаваое угледних шаспва
14. Ушещће на лик.кпнкурсима,

ПВ
ПВ

На крају првпг и трћег
квартала, на крају
првпг пплугпдищта и
на крају щкплске
гпдине
На крају првпг и трћег
квартала, на крају
првпг пплугпдищта и
на крају щкплске
гпдине
На крају првпг и трћег
квартала, на крају
првпг пплугпдищта и
на крају щкплске
гпдине
На крају првпг и трћег
квартала, на крају
првпг пплугпдищта и
на крају щкплске
гпдине
тпкпм щкплске гпдине
тпкпм щкплске гпдине

15. Приредба ппвпдпм щкплске славе
16. Маскенбал у щкпли

ПВ
ПВ

27.1.2021.
фебруар

17. Птвпрена врата за будуће ђаке прваке

ПВ

март

18. Приредба ппвпдпм Дана щкпле

ПВ

мај

10. Извещтај п анализи успеха ушеника

ПВ

11. Извещтај п анализи сарадое са

ПВ

рпдитељима

манифестацијама
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фптпграфије
фптпграфије
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ПЛАН РАДА ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022.
Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ПДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА 3. РАЗРЕДА (3а, 3б, 3ц и 3д)
ЗА ШКПЛСКУ 2021/20212.ГПДИНУ
E mail jmikicsu@mts.rs
Председник:

Драгана Вељпвић

Чланпви:

Саоа Вушкпвић, Араопщ Валерија, Зприца Стипић

Бр.

Активнпст

1. - Анализа рада пдељенскпг већа у
претхпднпј гпдинии усвајаое плана
- Предлпзи за набавку наставних
средстава и струшне литературе
- Струшнп усаврщаваое, прганизпваое
семинара
- Припрема активнпсти за Дешију
недељу
2. *Планираое прганизације рада у складу
са Струшним упутствпм и пдређеним
мпделпм наставе (мпдел I) и мерама за
спрешаваое щиреоа заразне бплести
Covid 19
*Уппзнаваое ушеника и рпдитеља са
кућним редпм щкпле, правилникпм п
защтити пд ДНЗЗ, календарпм ПВ рада и
другим аспектима живпта и рада щкпле
*Дпгпвпр п кпмуникацији и сарадои
између пдељенскпг старещине и
рпдитеља,
*Дпгпвпр п пружаоу ппдрщке
ушеницима
3. - Анализа рада актива ппсле првпг
квартала
- Прганизпваое пгледних/угледних
шаспва и анализа истих
4. -Прганизпваое пгледних/угледних

Нпсилац
активнпсти

Време

Нашин

ушитељи,
педагпг

септембар

кпнсултације, дпгпвпри,
усвпјен дпкумент, анализе
пнлине кпмуникација (Zoom,
Meets, Viber, Edmodo)

записник

ПВ

август/септембар

Анкетираое и пбрада ппдатака
пнлине кпмуникација (Zoom,
Meets, Viber, Edmodo)

записник

ушитељи,
педагпг

нпвембар

кпнсултације, дпгпвпри, анализа
рада
план пгледних шаспва, пгледне
писане припреме
кпнсултације

децембар

с т р а н а 52

Мпгући дпкази

записник
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шаспва и анализа истих
-Анализа дпсадащоег рада на
реализацији Шкплскпг прпграма
-Анализа рада на крају првпг
пплугпдищта
5. -такмишеоа, припрема анализа успеха
-струшнп усаврщаваое
-Размена искустава у раду
6. -Успех и дисциплина ушеника
-Настава у прирпди и екскурзије
ушеника
-Резултати рада већа тпкпм щкплске
гпдине

ушитељи,
педагпг

ушитељи,
педагпг

фебруар

ушитељи,
педагпг
директпр

мај, јун

дпгпвпри
пгледне писане припреме
анализа шаспва
анализа Шкплскпг прпграма
анализа првпг пплугпдищта
кпнсултације, дпгпвпри

седнице, кпнсултације, дпгпвпри,
записници са закљушцима,
анализа успеха и дисциплине
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записник

записник

записник
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ПЛАН РАДА ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022.
Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА (4а, 4б, 4ц и 4д)
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022.ГПДИНУ
E mail jmikicsu@mts.rs
Председник:
Чланпви:
Бр.

Тпт Ева
Татјана Прибићевић, Татјана Ђурић Ђембер, Јасна Радпнић

Активнпст
1. -Анализа рада ПВ већа у претхпднпј
гпдини и усвајаое плана
-Предлпзи за набавку наставних
средстава и струшне литературе
-Припрема активнпсти за Дешију
недељу
2. *Планираое прганизације рада у
складу са Струшним упутствпм и
пдређеним мпделпм наставе (мпдел I)
и мерама за спрешаваое щиреоа
заразне бплести Covid 19
*Уппзнаваое ушеника и рпдитеља са
кућним редпм щкпле, правилникпм п
защтити пд ДНЗЗ, календарпм ПВ рада
и другим аспектима живпта и рада
щкпле
*Дпгпвпр п кпмуникацији и сарадои
између пдељенскпг старещине и
рпдитеља,
*Дпгпвпр п пружаоу ппдрщке
ушеницима
3. -Анализа рада актива ппсле првпг
квартала
-Прганизпваое пгледних/угледних
шаспва и анализа истих
4. -Прганизпваое пгледних/угледних
шаспва и анализа истих

Нпсилац
активнпсти
ушитељи,
педагпг

Време

Нашин

септембар

кпнсултације, дпгпвпри, усвпјен
дпкумент, анализе
пнлине кпмуникација (Zoom,
Meets, Viber, Edmodo)

ПВ

август/септембар

Анкетираое и пбрада ппдатака
пнлине кпмуникација (Zoom,
Meets, Viber, Edmodo)

ушитељи,
педагпг

нпвембар

ушитељи,
педагпг

децембар

кпнсултације, дпгпвпри, анализа
рада
план пгледних шаспва, пгледне
писане припреме
кпнсултације, дпгпвпри, пгледне
писане припреме, анализа шаспва
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записник

записник
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Анализа рада на крају првпг
пплугпдищта
5. -такмишеоа, припрема анализа успеха
-струшнп усаврщаваое
-Размена искустава у раду
6. -Успех и дисциплина ушеника
-Настава у прирпди и екскурзије
ушеника
7. Припрема ушеника за прелазак на други
циклус/предметну наставу

ушитељи,
педагпг
ушитељи,
педагпг
директпр
ушитељ,
предметни
наставници,
ППС

фебруар

анализа Шкплскпг прпграма
анализа првпг пплугпдищта
кпнсултације, дпгпвпри
записник

мај, јун
тпкпм щкплске
гпдине

седнице, кпнсултације, дпгпвпри
записници са закљушцима
анализа успеха и дисциплине
пржаваое шаспва, радипница,
презентпваое садржаја предмета
и прганизације рада у другпм
циклусу
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ПЛАН РАДА ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022.
Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
ГПДИШОИ ПЛАН РАДА
E mail jmikicsu@mts.rs
ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА ПЕТПГ РАЗРЕДА (5а, 5б, 5ц и 5д)
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Председник:

Дијана Ппппвић Гуринпвић

Чланпви:

Даниел Барпвић, Хпрват Рице Валерија, Шпти Рита

Бр.

Активнпст

Нпсилац
активнпсти

Време

Нашин

Мпгући дпкази

1

Састанци ПВ
Израда плана активнпсти
Прелазак на предметну наставу
Анализа редпвне, дпдатне и
дппунске наставе и слпбпдних
активнпсти
Утврђиваое успеха и владаоа
ушеника (квартали, пплугпдищте,
крај гпдине) , екскурзије и
ваннаставне активнпсти, сарадое
са рпдитељима
*Планираое прганизације рада у
складу са Струшним упутствпм и
пдређеним мпделпм наставе
(мпдел I) и мерама за спрешаваое
щиреоа заразне бплести Covid 19
*Уппзнаваое ушеника и рпдитеља
са кућним редпм щкпле,
правилникпм п защтити пд ДНЗЗ,
календарпм ПВ рада и другим
аспектима живпта и рада щкпле
*Дпгпвпр п кпмуникацији и
сарадои између пдељенскпг
старещине и рпдитеља,
*Дпгпвпр п пружаоу ппдрщке

шланпви ПВ

септембар, пктпбар,
нпвембар
децембар, март или
април, јун

дискусија, извещтаваое,
анализа
пнлине кпмуникација (Zoom,
Meets, Viber, Edmodo)

записник

ПВ, ППС, рпдитељи

август/септембар

Састанци, дпгпвпр, акетираое и
пбрада ппдатака

записник

2
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3

4

ушеницима, транзиција ушеника из
првпг у други циклус
Прганизација рпдитељских
састанака
Расппред писмених задатака и
кпнтрплних вежби
Иницијална тестираља
Ппдела бесплатних учбеника,
бесплатне ужине.
Припрема ушеника за излет
Инфпрмисаое п структури
пдељеоа, припрема матишне коиге
и пстале дпкументације,
Адаптација ушеника на предметну
наставу,
Ппдрщка ушеницима - ушеници за
кпје се израђује план (ИПП)
Нпћ истраживаша

шланпви ПВ
предметни
наставници,
психплпг, педагпг,
ушитељи

септембар

Дискусија, дпгпвпр
Инфпрмисаое, дпгпвараое
Размена инфпрмација и
пренпщеое искустава са
ушитељима

шланпви ПВ

септембар

Ппсета

Записници
Шкплска дпкументација

Фптпграфије, извещтај

5

Ппсета ппзприщту, кпнцерт,
излпжба

шланпви ПВ у
сарадои са
наставницима

Тпкпм гпдине

6

Ушещће на сппртским
манифестацијама, излети

шланпви ПВ у
сарадои са
наставницима

Тпкпм гпдине

Дан ппкрета, крпс, разни турнири,
Сппртске недеље, итд.

Извещтај

7

Активнпсти у пквиру Дешје недеље

шланпви ПВ

пктпбар

План наставника

8
9
10
11
12

Пгледни шаспви
Нпћ музеја
Едукативна предаваоа
Екскурзија
Хуманитарне акције

шланпви ПВ
шланпви ПВ
шланпви ПВ
шланпви ПВ
шланпви ПВ

Пкт -мај
април
Септ-јун.
мај
Тпкпм гпдине

13

Кпнкурси и такмишеоа

Пд. старещине у
сарадои са
наставницима

Тпкпм гпдине

Излпжбе, игре, квизпви, излети,
итд
ЧПС
Ппсета музеја
ушещће
Путпваое
Прикупљаое нпвца, хуманитарна
представа, итд.
Литерарни или ликпвни радпви,
математика, щах, итд
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ПЛАН РАДА ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022.
Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА ШЕСТПГ РАЗРЕДА (6а, 6б, 6ц и 6д)
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ
E mail jmikicsu@mts.rs

Председник:

Анита Милкпвиш

Чланпви:

Дущица Кпспвић, Саща Терзија, Мелиса Вилпв

Бр.
1

2

Активнпст

Нпсилац
активнпсти

Време

Нашин

Састанци ПВ
Израда плана активнпсти
Анализа редпвне, дпдатне и дппунске
наставе и слпбпдних активнпсти
Утврђиваое успеха и владаоа
ушеника на крају кварталима ,
екскурзије и ваннаставне активнпсти,
сарадое са рпдитељима и
дисциплинска питаоа
*Планираое прганизације рада у
складу са Струшним упутствпм и
пдређеним мпделпм наставе (мпдел
I) и мерама за спрешаваое щиреоа
заразне бплести Covid 19
*Уппзнаваое ушеника и рпдитеља са
кућним редпм щкпле, правилникпм п
защтити пд ДНЗЗ, календарпм ПВ
рада и другим аспектима живпта и
рада щкпле
*Дпгпвпр п кпмуникацији и сарадои
између пдељенскпг старещине и
рпдитеља,
*Дпгпвпр п пружаоу ппдрщке
ушеницима

шланпви ПВ

Септембар

дискусија ,Извещтаваое,
анализа,
пнлине кпмуникација (Zoom,
Meets, Viber, Edmodo)

Пктпбар или

ПВ, ППС

нпвембар
Децембар
Март или април
јун
август/септембар

Анкетираое и пбрада ппдатака
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записник

записник
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Прганизација рпдитељских састанака
Расппред писмених задатака и
кпнтрплних вежби ,
Иницијална тестираоа
Ппдела бесплатних учбеника .
Припрема ушеника за излет
Инфпрмисаое п структури пдељеоа
Нпћ истраживаша

шланпви ПВ
предметни
наставници,
психплпг,
педагпг

септембар

Дискусија, дпгпвпр Инфпрмисаое,
дпгпвараое Размена инфпрмација
и пренпщеое искустава са
ушитељима




Записници
Шкплска дпкументација

ПС

септембар

Ппсета



Фптпграфије, извещтај

5

Ппсета ппзприщту
Кпнцерт, излпжба

ПС у сарадои са
наставницима

Тпкпм гпдине

Ппсета



Извещтај

6

Ушещће на сппртским
манифестацијама
излети

ПС у сарадои са
наставницима

Тпкпм гпдине

Сппртске менифестације, крпс,
разни турнири, итд.



Извещтај

7

Активнпсти у пквиру Дешје недеље

шланпви ПВ

пктпбар



План наставника

8
9
10
11

Пгледни/угледи шаспви
Нпћ музеја
Едукативна предаваоа
Екскурзија

шланпви ПВ
шланпви ПВ
шланпви ПВ
шланпви ПВ

Пкт -мај
април
Септ-јун.
мај

Излпжбе, игре, квизпви,
Излети, итд
ЧПС
Ппсета музеја
ушещће
Путпваое






Припрема за шас
извещтај
извещтај
Извещтај, слике

12

Хуманитарне акције

шланпви ПВ

Тпкпм гпдине



Извещтај

13

Кпнкурси и такмишеоа

шланпви ПВ у
сарадои са
наставницима

Тпкпм гпдине

Прикупљаое нпвца, хуманитарна
представа, итд.
Литерарни или ликпвни радпви,
математика, щах, итд

3

4
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ПЛАН РАДА ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022.
Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
ГПДИШОИ ПЛАН ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА 7. РАЗРЕДЕДА (7а, 7б, 7ц и 7д)
E mail jmikicsu@mts.rs
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ
Кппрдинатпр:
Чланпви:
Бр.

Марија Ивић
Биљана Ращпвић, Чила Петращ, Дијана Пеић

Активнпст

Нпсилац
активнпсти

Време

Нашин

1

-Састанци ПВ
-Израда плана активнпсти
Анализа редпвне, дпдатне и дппунске
наставе и слпбпдних активнпсти
Утврђиваое успеха и владаоа
ушеника на крају кварталима ,
екскурзије и ваннаставне активнпсти,
сарадое са рпдитељима и
дисциплинска питаоа

ПВ

Септембар

састанак
пнлине кпмуникација (Zoom,
Meets, Viber, Edmodo)

- извещтај

2

*Планираое прганизације рада у складу
са Струшним упутствпм и пдређеним
мпделпм наставе (мпдел I) и мерама за
спрешаваое щиреоа заразне бплести
Covid 19
*Уппзнаваое ушеника и рпдитеља са
кућним редпм щкпле, правилникпм п
защтити пд ДНЗЗ, календарпм ПВ рада и
другим аспектима живпта и рада щкпле
*Дпгпвпр п кпмуникацији и сарадои
између пдељенскпг старещине и
рпдитеља,
*Дпгпвпр п пружаоу ппдрщке ушеницима

ПВ, ППС

август/септембар

Анкетираое и пбрада ппдатака

- записник

3

- Прганизација избпрних наставних
предмета, дппунскпг и дпдатнпг
рада са ушеницима, слпбпдних
активнпсти

ПВ

Септембар

-састанак

- извещтај

с т р а н а 60
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4

Утврђиваое расппреда писмених
задатака, кпнтрплних вежби и
тестираоа
- Инициална тестираоа
- Инфпрмисаое п структури пдељеоа

ПВ

Септембар

-састанак

- табела са планпм

5

Прпфесипнална пријентација

ПВ, ППС, тим за
ПП и ЗИ,
рпдитељи
ПВ

тпкпм щкплске
гпдине

- записници, ЕсДневник, сајт щкпле,

Септембар

предаваоа, радипнице,
презентације, реални сусрети,
,рпдитељски састанци
-састанак

ПВ

пктпбар

дпгвпр са Ђашким парламентпм

- Извещтај, фптпграфије

6

- Прганизпваое и планираое
екскурзије

7

- Прганизпваое и планираое Дешије

8

- Хуманитарне акције

9

- Расппред такмишеоа у щкпли и ван
щкпле
- Анализа успеха ушеника

ПВ

Тпкпм гпдине:

-састанак

- извещтај

10

- Ппхваљиваое и награђиваое
ушеника
Презентпваое резултата успеха

ПВ

Тпкпм гпдине:

-састанак

- извещтај

ПВ

Јануар:
кварталнп

Наст.веће

ПВ

Кварталнп

Наст.веће

11

- Анализа критеријума пцеоиваоа
Анализа садржаја и пблика
слпбпдних активнпсти ушеника

12

- Извещтаји п реализацији
планираних прпграмских садржаја

13

- Ушещће на сппртским
манифестацијама

13

- Анализа пптреба ушеника- Анализа
успеха ушеника пп предметима
Анализа пднпса наставника и
ушеника и сарадое са рпдитељима

- ПВ

- Тпкпм гпдине

- Прикупљаое нпвца,
хуманитарна представа, итд.

- извещтај

- Извещтај

- извещтај

- извещтај

- ПВ

- Тпкпм гпдине

- Дан сппрта, крпс, разни турнири,
итд.

- Извещтај

- извещтај
ПВ

кварталнп

Наст.веће
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ПЛАН РАДА ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022.
Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
ГПДИШОИ ПЛАН ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА 8. РАЗРЕДЕДА (8а, 8б, 8ц и 8д)
E mail jmikicsu@mts.rs
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ
Кппрдинатпр:
Чланпви:
Бр.
1
2

3

4

Снежана Чутура
Плгица Буљпвшић, Андреа Штрака, Саоа Самарчија

Активнпст
Дпнпщеое плана рада пдељенскпг већа псмпг разреда
*Планираое прганизације рада у складу са Струшним упутствпм
и пдређеним мпделпм наставе (мпдел I) и мерама за
спрешаваое щиреоа заразне бплести Covid 19
*Уппзнаваое ушеника и рпдитеља са кућним редпм щкпле,
правилникпм п защтити пд ДНЗЗ, календарпм ПВ рада и другим
аспектима живпта и рада щкпле
*Дпгпвпр п кпмуникацији и сарадои између пдељенскпг
старещине и рпдитеља,
*Дпгпвпр п пружаоу ппдрщке ушеницима
Прганизација избпрних прпграма, дппунскпг и дпдатнпг рада
са ушеницима, слпбпдних и ваннаставних активнпсти и
припремне наставе за ЗИ
- Утврђиваое расппреда писмених задатака, кпнтрплних вежби
и тестираоа

Нпсилац
активнпсти
шланпви ПВ
ПВ. ППС

шланпви ПВ,
ППС

Време
септембар
август/септемб
ар

Нашин
- састанак
Анкетираое и
пбрада ппдатака

Мпгући дпкази
записник
записник

- састанак,
дпгпвпр

- записник

шланпви ПВ

септембар,
тпкпм щкплске
гпд
септембар

- састанак

5

- Прганизпваое и планираое екскурзије

шланпви ПВ

септембар

- састанак

- извещтај,
планпви кпнтрплних и
писмених, сајт щкпле
- записник

6

- Прганизпваое и планираое Дешје недеље

шланпви ПВ

септембар

- састанак

- извещтај

7

- Извещтаји п реализацији планираних прпграмских садржаја

шланпви ПВ

децембар, јун

- састанак

- извещтаји

8

- Мере за ппбпљщаое успеха ушеника

шланпви ПВ,
ППС

јануар

- састанак

- записник
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Прпфесипнална пријентација

ПВ, ППС, тим за
ПП и ЗИ,
рпдитељи

тпкпм щкплске
гпдине

радипнице,
презентације,
реални сусрети,
ппсете средоим
щкплама, сајам
пбразпваоа,
рпдитељски
састанци, збпр
рпдитеља
- састанак

- записници, ЕсДневник, сајт
щкпле,

10

- Планираое и реализација садржаја и активнпсти везаних за
прпфесипналну пријентацију и припрему и спрпвпђеое
прпбнпг заврщнпг и заврщнпг испита

шланпви ПВ,
ППС

тпкпм щкплске
гпдине

11

- Анализа критеријума пцеоиваоа и пптреба ушеника на крају
класификаципних перипда

шланпви ПВ

пктпбар,
децембар,
април, јун

- састанак

- записник

шланпви ПВ, НВ,
кпмисија за
избпр ушеника
генерације

јун

- састанак,
бпдпваое,
ппхваљиваое и
награђиваое

- записник, диплпме
ушеника, сајт щкпле

директпр, ПС,
шланпви ПВ,
рпдитељи

мај/јун

- састанак,
дпгпвпр, свешани
прпграм

- записник, фптпграфије,
сајт щкпле

- Анализа успеха ушеника пп предметима на крају
класификаципних перипда
12

- Анализа реализације наставних садржаја
-Анализа успеха ушеника на крају щкплеске гпдине
- Предлпг за дпделу ппсебних диплпма и за избпр ђака
генерације, сппртисте генерације и ликпвнпг талента

13

- Планираое и прганизпваое свешанпг прпграма ппвпдпм
заврщетка пснпвне щкпле
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
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ПКВИРНИ ПЛАН РАДА ПДЕЉЕОСКПГ СТАРЕШИНЕ

САДРЖАЈ И АКТИВПСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ

Разгпвпр на ЧПСу. Oнлине
кпмуникација Google Classroom GSuit

септембар

Разгпвпр на ЧПСу

септембар

Разпвпр, предаваоа, радипнице,
истицаое ппзитивних примера

Тпкпм щкплске
гпдине

Записник и евиденција
у дневнику
Записник и евиденција
у дневнику
Записници у
евиденцији пс

Уппзнаваое ушеника са правилима ппнащаоа, кућним редпм

Разгпвпр, презентација правилника

Тпкпм щкплске
гпдине

Записници, сашиоена
правила пдељеоа,
панпи, сајт щкпле

Уппзнаваое пдељеоа са прганизацијпм рада щкпле, прпграмима, активнпстима на нивпу
щкпле (слпбпдне активнпсти, ваннаставне активнпсти, ушенишке прганизације и др. у
складу са интереспваоима и склпнпстима) и ппдстицаое ушеника на укљушиваое у
прпграме и активнпсти щкпле

Разгпвпр, дпгпвпр, презентација,
индивидуални разгпвпри са
ушеницима

Септембарпктпбар

Евиденција ПС,
зписници

Септембарпктпбар
Тпкпм щкплске
гпдине

Евиденција ПС,
зписници
Евиденција ПС,
зписници

Разгпвпр, дпгпвпр, радипнице,
презентације, израда панпа, акције

Тпкпм щкплске
гпдине

Евиденција ПС,
ЕсДневник, записници

Прганизпваое културнп-забавних и сппртских активнпсти, ушещћа у
манифестацијама, прпграмима , сарадоа са другим пдељеоима, ...

Разгпвпр, дпгпвпр, радипнице, акције

Тпкпм щкплске
гпдине

Планпви, евиденција
ПС, зписници...

Планираое и реализција излета, ппсета и екскурзија

Дпгпвпр, сарадоа

септембар

Праћеое ппхађаоа наставе и других пблика ПВ рада

Праћеое-преглед евиденција,
сарадоа са наставницима и
рпдитељима

Тпкпм щкплске
гпдине

РАД СА ПДЕЉЕОЕМ
Уппзнаваое ушеника са прганизацијпм пбразпвнп-васпитнпг рада, мпдел I, и
мерама защтите у циљу спрешаваое щиреоа заразне бплести COVID-19
Прганизација и спрпвпђеое избпра за рукпвдствп за пдељеое, представника у
ЂП
Кпнсплидација пдељеоа кап кплектива ради ппстисаоа успеха, радне
дисциплине и реализације васпитних задатака

Уппзнаваое ушеника са прптпкплпм п ппступаоу у зищтити пд дискриминације,
насиља, злпстављаоа и занемариваоа
Избпр и ппдстицаое активнпсти кпје дппринпсе фпрмираоу дпбрих и
ппзитивних пднпса међу ушеницима у пдељеоу
Реализација тема на ЧПСу кпје пбухватају пбавезне пбласти ПВ рада:
интелектуалнп физишкп и здравственп, екплпщкп васпитаое, разв.спц.вещтина,
пбразпваое за мир и тплеранцију, узајамнп разумеваое, ппщтпваое
разлишитпсти и др

Разгпвпр, дпгпвпр, презентација,
Разгпвпр, дпгпвпр, радипнице
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МПГУЋИ ДПКАЗИ

Планпви, евиденција
ПС, зписници...
евиденција ПС,
ЕсДневник,
записници...
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ИНДИВИДУАЛНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА
Уппзнаваое и праћеое разлишитих аспеката, услпва живпта и рада ушеника
(здравствених, спцијалних, материјалних...)

Индивидуални разгпвпри, сарадоа

Уппзнаваое интереспваоа, тежои, прпблема и др. ушеника

Разгпвпр, сарадоа ППС
Разгпвпр, систематскп ппсматраое
сарадоа са наставница, анализа
ппстигнућа, седнице ПВ, разгпвпри са
рпдитељима, анкетираое,
рез.тестираоа
Примери дпбре праксе, саветпваое,
разгпвпри
Саветпдавни рад, разгпвпри, сарадоа
ППс, наставници, рпдитељи
Разгпвпр, сарадоа ППС, сарадоа са
директпрпм
Разгпвпр, сарадоа ППС, саветпваое,
сарадоа са рпдитељима
Сарадоа са тимпм за ИП,
рпдитељима
Сарадоа са тимпм за защтиту пд
ДНЗЗ

Праћеое напредпваоа свакпг ушеника и пдељеоа у целини (успеха,
мптивације...)
Ппдстицаое индивидуалнпг развпја (мптивисаое ушеника, развијаое радних
навика,негпваое пснпвних мпралних вреднпсти, тплеранције...)
Превентивни рад са ушеницима и праћеое адаптације нпвих ушеника
Ппјашани васпитни рад
Изрицаое васпитних и васпитнп-дисцилинских мера, ппхвала и др. мера из
надлежнпсти ПС
Ушещће у изради педагпщкпг прпфила ушеника
Ушещће у изради плана защтите ушеника
Реализација прпграма прпфесипналне пријентације, припреме за ЗИ

Сарадоа са тимпм за ПП и ЗИ

Тпкпм щкплске
гпдине
Тпкпм щкплске
гпдине

евиденција ПС,
упитници...
евиденција ПС, ППС,
упитници...

Тпкпм щкплске
гпдине

записници, евиденција,
дпкументација,
извещтаји

Тпкпм щкплске
гпдине

Записници, евиденција,
материјали

Тпкпм щкплске
гпдине

Записници

Тпкпм щкплске
гпдине

Записници, евиденција

Тпкпм щкплске
гпдине

Записници, евиденција

Тпкпм щкплске
гпдине

Записници, евиденција

Тпкпм щкплске
гпдине
Тпкпм щкплске
гпдине

Записници, евиденција
Записници, евиденција

РАД СА РПДИТЕЉИМА / СТАРАТЕЉИМА
Инфпрмисаое рпдитеља п прпграмским активнпстима на нивпу щкпле
Уппзнаваое рпдитеља са кућним редпм щкпле, правилникп п пцеоиваоу,
правилнкпм п материјалнп дисциплинскпј пдгпвпрнпсти ушеника, прптпкплпм п
ппступаоу у защтити деце пд ДНЗЗ
Избпр представника са Савет рпдитеља щкпле
Уппзнаваое са планираним ппсетама, излетима и екскурзијпм, рекреативнпм
наставпм

Презентације, разгпвпри, пдељенски
састанци

Септембар , тпкпм
щкплске гпдине

Записници, евиденција

Презентације, разгпвпри, пдељенски
састанци

Септембар , тпкпм
щкплске гпдине

Записници, евиденција

дпгпвпр
Презентације, разгпвпри, пдељенски
састанци

септембар

записници

Припремаое и впђеое пдељенских састанака (редпвних, тематских, ванредних)

Презентације, пдељенски састанци,
разгпвпри, теме, презентације

Пдржаваое индивидуалних пријема рпдитеља

разгпвпри
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Септембар , тпкпм
щкплске гпдине
Септембар , тпкпм
щкплске гпдине
(планиранп 5
сасатанака)
тпкпм щкплске
гпдине

Записници, евиденција

Записници, евиденција

Записници, евиденција

Гпдищои план рада щкпле ПШ “Јпван Микић“ - Субптица

РАД СА ПДЕЉЕНСКИМ ВЕЋЕМ И НАСТАВНИЦИМА
Ушещће у планираоу рада ПВ

Састанци, дпгпвпр

Инфпрмисаое шланпва ПВ са развпјем ушеника, предлагаое ппдрщке и др.
делпваоа свих наставника

Састанци ПВ, сарадоа са
наставницима, ППС

Сарадоа наставника – избпр ушеника за ваннаставне активнпсти, такмишеоа

Дпгпвпр, сарадоа, разгпвпр

Међупредметна сарадоа – кпрелација рада наставника и праћеое реализације
наставе у пдељеоу и пствариваоу међупредметних кпмпетенција
Праћеое рада и развпја ушеника за кпје је пптребна ппдрщка, ушещће у
сашиоаваои педагпщкпг прпфила, ИППа

Дпгпвпр, сарадоа, разгпвпр, анализа

тпкпм щкплске
гпдине
тпкпм щкплске
гпдине
тпкпм щкплске
гпдине
тпкпм щкплске
гпдине

План ПВ, записници
План ПВ, записници
записници
записници

Сарадоа са ППС, ПВ, СТИП

тпкпм щкплске
гпдине

записници

Разгпвпр, сарадоа, семинари,
струшни скуппви

тпкпм щкплске
гпдине

Записници,
презентације, извещтаји,
евиденција тима ПП

Сарадоа са ППС (идентификпваое,праћеое, преупређиваое тещкпћа,
ппдстицаое напредпваоа, ппдрщка...)

Разгпвпри, дпгпвпри, примена
инструмената, радипнце

тпкпм щкплске
гпдине

Записници,
презентације, извещтаји,
евиденција ППС

Ушещће у раду тимпва за защтиту пд ДНЗЗ, СТИП и другим тимпвима

Разгпвпри, дпгпвпри, радипнце

тпкпм щкплске
гпдине

Записници,
презентације, извещтаји,
евиденција ППС

ажурнп впђеое евиденције

Тпкпм щкплске
гпдине

Пед.дпкументација, МК,
ЕсДневник рада , и др

Тпкпм щкплске
гпдине
Тпкпм щкплске
гпдине
Тпкпм щкплске
гпдине
Тпкпм щк гпд.

Записници,
дневник,евиденција

Струшнп усаврщаваое у циљу јашаоа кпмпетенција ПС
САРАДОА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ТИМПВИМА

АДМИНИСТРАТИВНИ ППСЛПВИ – ПЕДАГПШКА ДПКУМЕНТАЦИЈА
Впђеое евиденције и педагпщке дпкументације(МК, ЕсДневник, ђашке
коижице, сведпшанства, квартални изв.успех уш, и др.евиденције)
Сашиоаваое извещтаја и впђеое записника ПВ, рпдитељски састанци

анализа, сашиоаваое извещтаја,
впђеое записника

Впђеое дневника рада ПС, педагпщке свеске

ажурнп впђеое евиденције

Извещтаваое ПВ и сашиоаваое других извещтаја

Анализа, сашиоаваое извещтаја

Презентација ппдатака п раду са ушеницима и пдељеоем

Презентпваое, излагаое, дискусија
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Свеска пс
Записници, извещ,
ЕсДневник
Записници, евиденц.
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ГПДИШОИ ПЛАН РАДА СТРУЧНПГ АКТИВА ЗА РАЗВПЈ ШКПЛСКПГ ПРПГРАМА
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Кппрдинатпр:

Љиљана Мпкан Бпгданпвић

Чланпви:

Марија Милпданпвић - директпр щкпле, Неда Лукић- психплпг, Саоа Самарчија, Дијана Пеић, Снежана Чутура, Тпрма
Ева, Агарди Хајналка, Плгица Буљпвшић, Чила Петращ

Бр.

Активнпст

Нпсилац активнпсти

Време

Нашин

Мпгући дпкази

1

Фпрмираое Струшнпг актива за развпј
щкплскпг прпграма
Планираое рада за щкплску гпдину у
пднпсу на нпве планпве и прпграме наставе
и ушеоа 4, 8.разред
Планираое рада за щкплску гпдину у
пднпсу на саставне прпграме ШП
сагледаваое припритета из ШП у пднпсу на
припритете из РПШ, развпјне циљеве и
задатке, припема за сашиоаваое ГПРШ

директпр, НВ

август

дпгпвпр

стр.активи, тимпви

август,
септембар

сарадоа, анализа, састанак,

струшни активи,већа,
тимпви
струшни актив за РШП,
струшни актив за РП, тим
за сампвреднпваое,
ПК, НВ
Струшни актив, ПК, НВ

август,
септембар
септембар,
јануар, тпкпм
гпдине

дпгпвараое, разматраое,
сашиоаваое планпва
анализа , дискусија, састанак ,
on line кпмуникација

записници са саставака, план
рада щкпле
сашиоени планпви, записници ,
пбрасци за глпбалне , припреме
Google Classroom,
записници, сашиоени планпви,

Дпгпвпр, сарадоа,

СТИП
тим, кппрдинатпр, ПК

Август,
септембар
Август,
септембар,
тпкпм гпдине
тпкпм гпдине
тпкпм гпдине

стр.актив,

јун

анализа, дискусија,
извещтаваое

2

3
4

4
5

6
7

8

праћеое реализације пп прпграмима
саставним прпграмима из ШП
Примена, размена и пренпщеое искустава
у циљу ефиакне примене нпвпг плана и
прпграма наставе и ушеоа
сашиоаваое ИПП 1,2, 3
сарадоа са Струшним активпм за развпјнп
планираое, струшним већима, тимпвима у
щкпли
сагледаваое реализације и сашиоаваое
извещтаја п раду струшнпг већа

Наставници , струшна
већа,
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Дпгпвпр, презентација,
internet
сарадоа, анализа пптреба,
састанци, сарадоа, ушещће у
раду ПК

записници стушнпг актива, ПК,
ГПРШ

План, записници, извещтаји,
евиденција
сертификати, записници,
глпбални , пперативни планпви,
припреме
дпкументација, ИПП
записници, прилпзи, извещтаји

извещтај п реализацији већа,
щкпле
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs
Председник:
(Кппрдинатпр)
Чланпви:

Р.б

ГПДИШОИ ПЛАН СТРУЧНПГ ВЕЋА ЗА РАЗВПЈНП ПЛАНИРАОЕ
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Неда Лукић, психплпг щкпле
Љиљана Мпкан Бпгданпвић, Снежана Чутура, Саоа Самарчија, Саоа Вушкпвић,
Агарди Хајнал, представник ЛС, представник СР Кристина Пастпр , ушеница представник ЂП Мелинда Утащи 8.ц

Активнпст

Нпсилац
активнпсти

Време

Нашин
реализације
(неппсреднп
или пнлајн)

Мпгући дпкази

Сашиоаваое гпдищљег плана реализације
Развпјнпг плана щкпле
Праћеое реализације унапређиваоа
кпмпетенција ушеника

САРП, НВ

август

састанак САР

записник

САРП, тимпви

тпкпм щкплске гпдине

састанак САРП

3.

Праћеое реализације индивидуалнпг
прпфесипналнпг равпја наставника, и СС

САРП, тимпви

На крају пплугпдищта

анкетираое

4.

Праћеоеинпвативних метпда наставе. Праћеое
реализације интердисциплинарних планпва

САРП, тимпви

Тпкпм щкплске гпдине

5.

Анализа пстваренпсти РП

САРП

месец март , мај и јуни

Ппсета шаспва
директпра и
струшне службе
састанак САРП

припреме наставника,
евиденција рада,
записник, извещтаји
припреме наставника,
евиденција рада,
записник, извещтаји
припрема наставника и
евалуација

1.
2.
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припрема наставника и
евалуација директпра
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@gmail.com

Активнпсти из Развпјнпг плана испланирали
су шланпви САРП:

ГПДИШОИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНПСТИ РАЗВПЈНПГ ПЛАНА
у щкплскпј 2021-2022. гпдини
директпр Марија Милпданпвић
Кппрдинатпр: Неда Лукић
Љиљана Мпкан Бпгданпвић, Снежана Чутура, Саоа Самарчија, Саоа Вушкпвић,Агарди Хајнал,
представник ЛС ** , представник СР Кристина Пастпр, ушеница представник ЂП Мелинда Утащи

Развпјни циљ 1
УНАПРЕЂИВАОЕ КПМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА
Задатак 1.1.
Ппвећати нивп ппщтих међупредметних кпмпетенција ушеника
р.б.
Нпсипци
План активнпсти
Време реализације
активнпсти
1.

2.

Уппзнаваое ушеника са ппщтим међупредметним
кпмпетенцијама :
1) кпмпетенција за ушеое;
2) пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм друщтву;
3) естетишка кпмпетенција;
4) кпмуникација;
5) пдгпвпран пднпс према пкплини;
6) пдгпвпран пднпс према здрављу;
7) предузимљивпст и пријентација ка предузетнищтву;
8) рад са ппдацима и инфпрмацијама;
9) рещаваое прпблема;
10) сарадоа;
11) дигитална кпмпетенција.
Анкетираое ушеника – пснпва
за планираое развпја

Нашин
реализације

Мпгући дпкази
планпви и извещтаји п раду
наставника, директпра и
струшних сарадника

наставници
струшни сарадници
директпр

На ЧПСУ
месец септембар
2021.

предаваое,
дијалпг,
планираое
активнпсти

пдељеоске
старещине

На ЧПСУ
месец септембар
2021.

спрпвпђеое
анкете п степену
инфпрмисаоа
ушеника п
кпмпетенцијама
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3.

4.

5.

6.

Наставник планира у пквиру предмета развпј кпмпетенција
на свакпм шасу, уппзнаје ушенике кпја се кпмпетенција
развија, планира дпмаће задатке и прпјекте на тему
кпмпетенција и оихпвпг развпја

пдељеоске
старещине,
наставници
струшна служба
директпр

На ЧПСУ
месец септембар
2021.

Израда флајера за ушенике п ппщтим кпмпетенцијама
Израда плаката п ппщтим кпмпетенцијама (ппставити их у
хпдник и на сајт щкпле)
Израда впдиша заједнишких активнпсти са примерима за
развпј кпмпетенција

пдељеоске
старещине,
рпдитељи,
наставници
струшна служба
директпр
пдељеоске
старещине,
рпдитељи,
наставници
струшна служба
директпр
пдељеоске
старещине,
рпдитељи,
струшна служба

Тпкпм щкплске гпдине

на ппшетку другпг
пплугпдищта и на крају
щкплске гпдине

самппрпцена
кпмпетенција на
пснпву
ппстављених
критеријума

Заједнишке радипнице (наставници, ушеници, рпдитељи) п
развпју кпмпетенција
- Израда лишнпг плана унапређиваое кпмпетенција
на пснпву примера

Израда критеријума мереоа развпја кпмпетенција
ушеника-анкете

На ЧПСУ на ппшетку и
на крају првпг
пплугпдищта, и на крају
другпг пплугпдищта

примена на шасу

реализација
активнпсти

израда лишнпг
плана развпја
кпмпетенција

педагпщка евиденција,
евиденција у ес дневнику,
дпмаћи задаци ушеника

презентације, плакати,
флајери, впдиши

лишни план развпја
кпмпетенција

упитници самппрпцене

7.

Анкетираое ушеника –
у циљу испитиваоа развпја кпмпетенција на пснпву
критеријума мереоа

пдељеоске
старещине,
рпдитељи,
струшна служба

на ппшетку другпг
пплугпдищта и на крају
щкплске гпдине

самппрпцена
кпмпетенција

упитници самппрпцене

8.

Спрпвпђеоеиспитиваоаинтереспваоа
ушеника п ваннаставним активнпстима

пдељеоске
старещине,
рпдитељи,
струшна служба

на ппшетку и на крају
щкплске гпдине

испитиваое
интереспваоа

анкете, резултати
анкетираоа
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Задатак 1.2.
р.б.

Наушити ушенике да ппстављају циљеве ушеоа

План активнпсти
1.

2.

3.

4.

Уппзнаваое ушеника са циљевима ушеоа:
- Израда флајера за ушенике са примерима краткпрпшних и
дугпрпшних циљева ушеоа
- Израда плаката - ппставити их у хпднику, кабинетима, на
сајт щкпле
1. Радипница „Шта су мпји циљеви у ушеоу?“ – размена
искустава међу генерацијама (на пр . 7 и 5, 8 и 6 разред)
2. „Мпј пут у ушеоу“ - размена искустава међу
генерацијама, кп је какп и на кпји нашин ушип и савладавап
наставне садржаје из ппјединих предмета
3. „Дан циљева ушеоа“ – један дан у месецу кад ушеници
(на нивпу пдељеоа) размеоују искуства п тпме защтп је
важнп да се уши и на кпји нашин
Уппзнаваое ушеника са стратегијама ушеоа:
- ствараое пптиманлних услпва за ушеое у ушипници (
псветљеое, птвараое прпзпра ради свежег ваздуха,
правилнп седеое на стплици, унпщеое тешнпсти и сл.)
- спремаое прпстпра за ушеое , ппремаое свим
неппхпдним предметима (клупа у ушипници, радни стп кпд
куће, прганизпваое реда ипптребнпг материјала за ушеое)
- сашиоаваое плана и расппреда ушеоа ради стицаоа
навика ушеоа, пдредити када и кпликп дугп се уши садржај
једнпг предмета
- ппделити време за ушеое на краће делпве - кратке сесије
са паузама између ушеоа
- мптивисаое ушеника ппзитивним и ппкреташким
решеницама на ппшетку свакпг шаса
Ушеое ушеника техникама ушеоа:
Мемп технике (метпда кљушних реши,
визуелизација, кприщћеое картица са сликама и
решима)
прпјектна настава- примена нпвих вещтина
мапе ума

Нпсипци
активнпсти

Време реализације

Нашин
реализације

Мпгући дпкази

наставници,
ушеници,
рпдитељи,ППЦ

тпкпм щкплске гпдине

активнпст на
шаспвима

извещтаји РП, флајери

наставници,
пдељеоске
старещине, педагпг,
психплпг ушеници,
ЂП, рпдитељи

кпнтинуиранп на ЧПС-у

активнпст на
шаспвима

извещтаји РП, флајери

пдељеоске
старещине, педагпг,
психплпг,
наставници,
рпдитељи

кпнтинуиранп на
ппшетку сваке щкплске
гпдине и тпкпм, на
шаспвима, ЧПС-у, 202122.

активнпсти на
шаспвима/ЧПС-у

извещтаји РП, ес дневник

наставници,
ушеници, ППС,
рпдитељи

кпнтинуиранп на
свакпм шасу

активнпсти на
шаспвима/ЧПС-у

извещтаји РП, ес дневник
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5.

ушеое пп мпделу
ппнављаое
Свакпг месеца ушеници бирају „Мајстпра мптивације“

6.

Рефлексија – щта смп наушили п ушеоу

7.

8.

Сашиоаваое инструмената – шек листа и анкета за прпцену
и мереое стешених кпмпетенција, исхпда ппстављених
циљева ушеоа , резултата примеоених техника ушеоа
Анкетираое ушеника и рпдитеља пре и ппсле ппстављених
циљева ушеоа, примеоених техника и мптивације за ушеое

Врщоашкп извещтаваое

наставници,
ушеници, рпдитељи

кпнтинуиранп на ЧПС-у

активнпст на ЧПС-у

извещтаји РП, ес дневник

наставници, струшни
сарадници

на крају првпг и другпг
пплугпдищта

сашиоаваое
упитника и шек
листа, спрпвпђеое
испитиваоа

упитници, шек листе,
анализа, извещтаји РП

ушеници, рпдитељи,
наставници, струшни
сарадници

на крају првпг и другпг
пплугпдищта

педагпщка дпкументација,
анкета

ушеници
наставници, струшни
сарадници,
рпдитељи

тпкпм щкплске гпдине

Снимак стаоа и
ефеката ушеоа
ушеоа из угла
ушеника и оихих
рпдитеља
Ушеник прпцеоује
свпј напредак и
напредак другпг
ушеника на пснпву
резултата анкете
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педагпщка дпкументација,
анкета, ппртфплип ушеника
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Развпјни циљ 2УНАПРЕЂИВАОЕ СТРУЧНИХ КПМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА
Задатак 2.1. Наставник самппрпцеоује свпј рад и прпфесипналнп се развија
р.б.

План активнпсти
1.

Сашиоаваое упитника за самппрпцену свпг рада

2.

Наставници редпвнп прпцеоују свпј шас /рад/ активнпст

3.

Нпсипци
активнпсти

Време реализације

Нашин реализације

Мпгући дпкази

наставници и
ушитељи
струшни сарадници
наставници и
ушитељи

Тпкпм щкплске гпдине

сашиоени упитници
на састанцима ПВ

упитници

Кпнтинуиранп тпкпм
щкплске гпдине

записници, извещтаји

Резултати упитника су пплазна пснпва за даље
унапређиваое кпмпетенција и прпфесипналнпг развпја
-сашиоаваое ппртфплија и
-лишнпг плана прпфесипналнпг развпја
Размена примера дпбре праксе п лишнпм прпфесипналнпм
развпју на струшним већима

наставници и
ушитељи

Кпнтинуиранп тпкпм
щкплске гпдине

струшна већа, тим за
прпфесипнални
развпј наставника

Кпнтинуиранп тпкпм
щкплске гпдине

5.

Израда наставнпгматеријала у складу
са индивидуалним карактеристикама ушеника

струшна већа, тим за
инклузију

Кпнтинуиранп тпкпм
щкплске гпдине

6.

Ппдстицатипримену кппперативне и невербалне метпде у
наставнпмпрпцесу

струшна већа,
педагпг, психплпг

Кпнтинуиранп тпкпм
щкплске гпдине

7.

Ппвећати брпјтехника пцеоиваоа са јасним критеријумима
вреднпваоа

струшна већа, тим за
инклузију

Кпнтинуиранп тпкпм
щкплске гпдине

8.

Применаврщоашкпгизвещтаваоа унаставнпм прпцесу

струшна већа, тим за
инклузију

Кпнтинуиранп тпкпм
щкплске гпдине

дпгпвпр на
састанцима струшних
већа, планираое,
реализација
дпгпвпр на
састанцима струшних
већа, планираое,
реализација
дпгпвпр на
састанцима струшних
већа, планираое,
реализација
дпгпвпр на
састанцима струшних
већа, планираое,
реализација
дпгпвпр на
састанцима струшних
већа, планираое,
реализација
дпгпвпр на
састанцима струшних
већа, планираое,
реализација
дпгпвпр на
састанцима струшних
већа, планираое,
реализација

4.
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планпви рада
наставника, припрема за
шас, извещтај, лишни план
и ппртфплип наставника
припрема за наставну
јединицу, извещтај

припрема за наставну
јединицу, извещтај

припрема за наставну
јединицу, извещтај

листа критеријума за
фпрмативнп пцеоиваое,
припрема за наставну
јединицу, извещтај
припрема за наставну
јединицу, извещтај
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Задатак 2.4.
р.б.

Инпвираое наставе

План активнпсти

Нпсипци
активнпсти
струшна служба,
наставници

Време реализације

Нашин реализације

Мпгући дпкази

Кпнтинуиранп тпкпм
щкплске гпдине

индивидуализпвана
настава за ушенике у
пднпсу на пптребу

извещтај п инструктивнппедагпщкпм раду

реализпвани
угледнп/пгледни
шаспви
презентпвани
садржаји

евалуација угледних
шаспва

припрема за наставну
јединицу, извещтај

припрема за наставну
јединицу, извещтај

1.

Индивидуализација наставе

2.

Угледни/пгледни шаспви наставника

Наставници, струшна
већа

Кпнтинуиранп тпкпм
щкплске гпдине

3.

Презентација наушених садржаја са струшних усаврщаваоа

сви заппслени

Кпнтинуиранп тпкпм
щкплске гпдине

4.

Тимска настава - сарадоа два и вище наставника на једнпј
наставнпј јединици

Наставници, струшна
већа

Кпнтинуиранп тпкпм
щкплске гпдине

5.

Примена метпда активне наставе

аставници,
струшна већа

Кпнтинуиранп тпкпм
щкплске гпдине

реализпванип
интегрисани шаспви
тимске наставе
псмищљаваое шаспва
прпблемске наставе

6.

Дигитална настава- пнлајн ушеоеи и примена дигиталних
алата за кпмуникацију

Наставници,
струшна већа, Тим за
прпфесипнални
развпј наставника

Кпнтинуиранп тпкпм
щкплске гпдине

рад пп станицама,
активна настава

с т р а н а 74

евалуација, извещтај

припрема за наставну
јединицу, извещтај
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СТРУЧНА ВЕЋА
Редни
Брпј
1.
2.
3.
4.
5.

СТРУЧНА ВЕЋА

ПРЕДСЕДНИК АКТИВА

Струшнп веће за разредну наставу
Струшнп веће за пбласт прирпднп математишких предмета
Струшнп веће за пбласт друщтвенп језишких предмета
Струшнп веће за уметнпст и вещтине
Струшнп веће сппртских вещтина

Агарди Хајналка
Александра Јпвишић
Дущица Кпспвић
Валентина Тпмић
Дијана Пеић

Рад струшних већа щкпле пдвијаће се у пквиру пет струшних већа, за свакп струшнп веће планира се шетири састанка у тпку
щкплске гпдине. Првенственп ће тежити да струшним усаврщаваоем свпјих шланпва, усаглащаваоем планираоа, реализације
ппјединих наставних пбласти (кпрелацијпм) садржаја и другим активнпстима унапреде ппстигнућа ушеника, пбразпвнп васпитни
рад.

с т р а н а 75
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs
Председник:
Чланпви:

Агарди Хајналка
Татјана Прибићевић, Татјана Ђурић Ђембер, Јасна Радпнпић, Тпт Ева, Драгана Кузман, Саоа Вушкпвић, Араопщ Валерија, Зприца
Стипић, Наталија Туцакпв Маргетић, Снежана Терзић, Светлана Кпшић, Гизела Рпмић, Слађана Маргетић, Бранислана
Вукпвић/Биљана Врашарић, Тпрма Ева, Љубица Дафшик, Сабина Налић, Натаща Тпнкпвић, Гпгплак Беншик Нпра, Слпбпданка
Петрпвић, Лидија Пап, Весна Кплар Перић

Бр.

Активнпст

1

-Анализа рада струшнпг већа у
претхпднпј гпдинии и планираое у пднпсу
на усвпјем мпдел I и струшнп упутствп,
преппруке и пет мера стратегије защтите пд
щиреоа COVID-19
-Предлпзи за набавку наставних средстава и
струшне литературе
-Струшнп усаврщаваое,
прганизпваое семинара, пнлајн и ТВ шаспва
-Припрема активнпсти за Дешију недељу

ушитељи,
директпр,
ппмпћник
директпра,
ППС

2

-Анализа успеха ушеника и рада актива ппсле
првпг квартала
-Прганизпваое пгледних и угледних шаспва
и анализа истих

ушитељи,
директпр,
ппмпћник
директпра,
ППС

-Анализа садржаја нпвпг плана и прпграма
наставе и ушеоа за 4. разред ПШ и за предмет
Дигитални свет у 2.разреду
-Размена искустава у кприпщћеоу дигиталних
учбеника и дигиталних платфпрми за ушеое,
кап и видеп шаспва на платфпрмп Мпја РТС
планета, MNT távoktás,

ушитељи,
директпр,
ппмпћник
директпра,
ППС

3

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА СТРУЧНПГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Нпсилац
активнпсти

Време

септембар

нпвембар
тпкпм гпдине

децембар

Нашин

Мпгући дпкази

кпнсултације,
пнлине кпмуникација (Zoom,
Meets, Viber, Edmodo),
дпгпвпри, дискусија
усвпјен дпкумент,
анализе,

Записник
Лишни план струшнпг усаврщаваоа

кпнсултације, дпгпвпри, анализа
рада, план пгледних шаспва
пгледне писане припреме

кпнсултације, дпгпвпри, анализа,
извещтаваое, кпмпарација,
демпнстрација, снимаое шаспва

с т р а н а 76

Записник
Писана припрема за пгледни шас,
фптпграфије са шаспва
Записник, пгледне писане припреме,
дигитални садржаји и материјали
издавашких кућа, Google Classroom
Писана припрема за пгледни шас,
фптпграфије са шаспва
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4

-Такмишеоа- припрема и анализа успеха
-Струшнп усаврщаваое
-Размена искустава у раду

6

-Анализа критеријума пцеоиваоа
-Анализа ппстигнућа ушеника и ппдрщке
ушеницима
-Настава у прирпди и екскурзије
ушеника

7

-Сашиоаваое извещтаја п раду већа

5

ушитељи,
директпр,
ппмпћник
директпра,
ППС

фебруар

шланпви већа,
педагпг

јануар
фебруар
март

анализа, дискусија, уппређиваое

записници, евиденција, извещтаји,
презентација

шланпви

јун

састанци, кпнсултације
дпгпвпри, записници са
закљушцима

Записник

шланпви,
кппрдинатпр

Јануар
јун

састанци, кпнсултације
дпгпвпри, записници са
закљушцима

Извещтај

кпнсултације
дпгпвпри

с т р а н а 77

Записник
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица,
Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs

ГПДИШОИ ПЛАН СТРУЧНПГ ВЕЋА ЗА ПБЛАСТ ПРИРПДНП МАТЕМАТИЧКИХ
ПРЕДМЕТА
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Председник:

Александра Јпвишић

Чланпви:

Математика: Петращ Чила, Снежана Дулић, Јелена Ракпвић
Биплпгија: Саоа Самарчија , Рита Шпти
Хемија: Александра Јпвишић, Едит Патаки
Гепграфија: Биљана Ращпвић, Штрака Андреа
Физика: Барпвић Даниел, Едит Патаки
Инфпрматика: Елепнпра Аршпн, Александра Тпдпрпв

Бр

Активнпст
1











2






Размена искустава наставе на даљину и
планираое наставе.
Усвајаое плана рада Струшнпг већа
прирпдних наука и дпгпвпр пкп
реализације састанака (пнлајн и у
щкпли).
Кпнсултпваое и анализа планпва и
прпграма Министарства прпсвете за
щкплску 2020/2021.
гпдину.
Израда глпбалних и пперативних
планпва, уз усаглащаваое садржаја из
разлишитих предмета.
Израда календара кпнтрплних вежби.
Израда иницијалних тестпва.
Прганизпваое слпбпдних активнпсти,
дпдатне и дппунске наставе.
Анализа ппстигнућа ушеника на ЗИ
Анализа резултата иницијалнпг
тестираоа.
Дпгпвпри пкп пгледних и угледних
(птвпрених) шаспва.

Нпсипци
активнпсти

Сви шланпви
Струшнпг већа
прирпдних
наука

Чланпви
Струшнпг већа
прирпдних
наука
Предметни
наставници
(пдељенске

Време реализације

Нашин

АВГУСТ

Састанак Струшнпг већа
Радни дпгпвпр шланпва
Већа
пнлине кпмуникација
(Zoom, Meets, Viber,
Edmodo),

СЕПТЕМБАР

с т р а н а 78

Радни дпгпвпр шланпва
Већа
Пшигледна настава
Рад са ушеницима

Мпгући дпкази

Записник са Већа

Извещтај, фптпграфије
Припрема за шас
Прпјектни план, извещтај,
ушенишки радпви
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3








4





5









Усаглащаваое расппреда шаспва
дппунске, дпдатне и
припремне наставе.
Планираое ппсета ушеника и наставника
институцијама пд
важнпсти за реализацију ванщкплских
активнпсти(Сајам науке, Нпћ
истраживаша,...).
Анализа резултата рада успеха ушеника
инаставника на крају I пплугпдищта.
Детектпваое прпблема у настави и
предлпзи за оихпвп рещаваое.
Извещтај п ппхађаоу дпдатне и
дппунске наставе.
Планираое припремне наставе за
ушенике 8. разреда.
Припрема щкплских такмишеоа
Анализа успеха и
резултата рад ушеника и
наставника на крају III
класификаципнпг
перипда и мере за
ппбпљщаое успеха.
Анализа резултата са щкплских и
ппщтинских/ градских
такмишеоа .
Текућа питаоа.
Анализа успеха ушеника
из прирпдних предмета
на крају II пплугпдищта.
Анализа и евалуација
испуоеоа плана и прпграма у прптеклпј
гпдини.
Анализа резултата са пкружних и
републишких.
такмишеоа .
Текућа питаоа.

старещине)
Педагпг

Чланпви
Струшнпг већа
прирпдних
наука

Чланпви
Струшнпг већа
прирпдних
наука

Чланпви
Струшнпг већа
прирпдних
наука

ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР

Састанак Струшнпг већа

АПРИЛ

Састанак Струшнпг већа
Рад са ушеницима

ЈУН

с т р а н а 79

Састанак Струшнпг већа

Записник са Већа

Записник са Већа
Билтен такмишеоа

Извещтај, фптпграфије
Записник са Већа
Билтен такмишеоа
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица,
Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@gmail.com
председник
шланпви:

Бр.

Дущица Кпспвић
-српски језик: Снежана Чутура, Мелиса Вилпв, Сандра Зекпвић
-мађарски језик: Хпрват Рице Валерија
-енглески језик: Дијана Ппппвић Гуринпвић, Нпра Гпгплак Беншик
-немашки језик: Весна Тпмић, Анита Милкпвиш
-истприја: Радпмир Нинкпв, Кајдпши Хајналка
-библиптекар: Весна Кплар Перић

Активнпст
1

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА СТРУЧНПГ ВЕЋА ЗА ПБЛАСТ ДРУШТВЕНП ЈЕЗИЧКИХ
ПРЕДМЕТА
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

*Kпнституисаое Већа за текућу щкплску
гпдину
*Размена искустава наставе на даљину и
планираое наставе
* усвајаое плана рада Струшнпг већа
* Усаглащаваое и дпгпвпр п изради планпва
* Утврђиваое критеријума пцеоиваоа,
анализа Правилника п пцениваоу
* Утврђиваое критеријума за иницајалне
тестпве и анализа успеха истих
* Дпгпвпр п прганизацији излета и ппсета
наушнпг карактера и сарадое са другим
институцијама
*Планираое активнпсти на нивпу редпвне
наставе (кпнтрплне вежбе, писмени задаци)
* Прганизација дппунске, дпдатне и
припремне наставе
* Планираое активнпсти секција

Нпсилац активнпсти

Време

Нашин

Мпгући дпкази

СЕПТЕМБАР

Састанак Струшнпг већа

Записник са састанка
Струшнпг већа

Сви шланпви већа

Радни дпгпвпр шланпва
Већа
пнлине кпмуникација
(Zoom, Meets, Viber,
Edmodo),

с т р а н а 80

План
Планпви наставника

Гпдищои план рада щкпле ПШ “Јпван Микић“ - Субптица
2.

3

4.

5.
6.

7.

*Прганизација активнпсти у пквиру Дешје
недеље
* пгледни шаспви
*Пктпбарски палићки сусрети,

Сви шланпви већа
наставници
Хпрват Рице Валерија
Штрака Андреа

*Анализа успеха на крају првпг трпмесешја
*усаглащаваое плана припреме за заврщни
испит, анализа резултата ЗИ
* угледни шаспви
* пбележаваое Дана тплеранције
*Ппсета ппзприщтима
*Ппсета ушеника жељезнишкпј станици – Дан
пслпбпђеоа Субптице у Првпм св. Рату
* ппсета Градскпј библиптеци
*Анализа успеха ушеника на крају
класификаципних перипда
*планираое активнпсти за време зимскпг
распуста
*припреме за такмишеоа
*прпјекти у петпм разреду- међупредметнп
Ппсета - Дешје Ппзприщте
*Пбележаваое дана Светпг Саве
* щкплска такмишеоа

шланпви већа
шланпви већа
наставници
шланпви већа
Наставници
коижевнпсти
Радпмир Нинкпв
Наставници
коижевнпсти
Хпрват Рице Валерија

ПКТПБАР

НПВЕМБАР

Радни дпгпвпр шланпва
Већа
пбилазак сппменика у
граду
Радни дпгпвпр шланпва
Већа
Наставни шас
Разни активнпсти са
ушеницима
Пшигледна настава

Припреме за шас
фптпграфије, ушенишки
радпви
Извещстај, фптпграфије
Расппред припремних
шаспва
Припрема за шас
Извещтај, фптпграфије
Припрема за шас
Извещтај, фптпграфије

ДЕЦЕМБАР

Састанак Струшнпг већа

Записник са Већа
Прпјектни план, извещтај,
ушенишки радпви

шланпви већа
наставници

ЈАНУАР

Радни дпгпвпр шланпва
Већа
Разни активнпсти са
ушеницима
Рад са ушеницима
Свешани прпграм

*усаглащаваое припремне шаспве – анализа
ефеката дппунских и дпдатних шаспва,
секција, припрема прпбних заврщних испита
*Ппсета ппзприщтима

шланпви Већа

ФЕБРУАР

Рад са децпм
Састанак Струшнпг већа

*Пбележаваое дана матероег језика

Наставници
коижевнпсти
(Вилпв, Чутура, Кпспвић)
Наставници
коижевнпсти

*Ппсета СНП-а у НС
*такмишеое рецитатпра
*ппсета дешјпј редакцији Субптишких Нпвина

шланпви већа
Наставници
коижевнпсти

Прганизација и праћеое
деце

Наставници
коижевнпсти

Свешани прпграм

МАРТ

с т р а н а 81

Прганизација и праћеое
деце
Припрема и пратоа
деце
Прганизација и праћеое
деце

Припреме наставника
Записник са састанка Већа
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8

*Анализа успеха на крају трећег квартала
*Анализа реализације дппунске и дпдатне
наставе
* Ппсета Синагпге – тема: „Страдаое Јевреја“
*Такмишеое „Малих уметника“ (ÁMV)

шланпви Већа

АПРИЛ

Радни дпгпвпр шланпва
Већа
Пшигледна настава
Рад са ушеницима

Угледни шас: Дан мађарске ппезије
*презентација неще щкпле будућим првацима

9

10

*Извещтај п резултатима са ппщтинских и
пкружних такмишеоа
*Пбележаваое Дана щкпле
*Припреме за ЗИ и приредбе заврщетка ПШ
за ушенике псмих разерда
*реализација ескурзије / уппзнаваое са
знашајним лишнпстима и дпгађајима везаним
за прпграмске садржаје
*угледни шаспви у шетвртим разредима
* Анализа реализације наставних садржаја
* Анализа успеха ушеника на крају щкплеске
гпдине
*Израда Плана већа за следећу щкплску
гпдину
*Резултати са такмишеоа и предлпг ушеника за
дпделу ппсебних диплпма

Састанак Струшнпг већа

Разне манифестације
Ппсете у предщкплским
устанпвама
Чланпви Већа

МАЈ

ЈУН
шланпви Већа,
кппрдинатпр

Састанак Струшнпг већа
Активнпсти са
ушеницима
Радни дпгпвпр шланпва
Већа
Извпђеое неставе

Састанак Струшнпг већа
Радни дпгпвпр шланпва
Већа
Радни дпгпвпр шланпва
Већа
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Записник са састанка
Већа
Извещсатји наставника
Припрема наставника
Билтен такмишеоа
Припрема наставника
Извещтаји наставника

Припреме наставника

Записник са састанка
Записник са састанка

Гпдищои план рада щкпле ПШ “Јпван Микић“ - Субптица

Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@gmail.com

Председник:
Чланпви:
Бр.

Валентина Тпмић
Марија Ивић, Плгица Буљпвшић, Имре Герег, Ружица Инић, Ирена Кпвашев

Активнпст
1

2

3

4

ГПДИШОИ ПЛАН СТРУЧНПГ ВЕЋА УМЕТНПСТИ И ВЕШТИНА
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

* Кпнституисаое Већа за текућу щкплску гпдину
*Усвајаое плана рада Струшнпг већа
* Израда гпдищоих планпва за сваки предмет
* Израда месешних планпва за сваки предмет
*Размена искустава наставе на даљину и
примене пбразпвне платфпрме Google Classroom
*Усвајаое плана рада Струшнпг већа уметнпсти и
вещтина и дпгпвпр пкп реализације састанака
(пнлајн и у щкпли).
* Прганизација слпбпдних / ваннаставних
активнпсти ( секције )
* Актуелна питаоа
 Анализа успеха ушеника на крају
класификаципних перипда
 Критеријум пцеоиваоа
 ушещће на смптрама, кпнкурсима и
такмишеоима
 Реализација наставних планпва и извещтај п
раду секција

Нпсилац активнпсти

Време

шланпви струшнпг већа

( АВГУСТ )
СЕПТЕМБАР

шланпви струшнпг већа

ЈАНУАР

шланпви струшнпг већа

шланпви струшнпг већа

 Сашиоаваое извещтаја п раду струшнпг већа
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Нашин
радни дпгпвпр,
кпнсултације
пнлине кпмуникација
(Zoom, Viber, Google
Classroom )

записник са састанка
Струшнпг већа
Гпдищои планпви за сваки
предмет

радни дпгпвпр,
кпнсултације

записник са састанка
Струшнпг већа

радни дпгпвпр,
кпнсултације

записник са састанка ,
ушенишки радпви, излпжбе,
приредбе, сајт щкпле

АПРИЛ/мај/јун

ЈУН

Мпгући дпкази

радни дпгпвпр,
кпнсултације

записник са састанка
Струшнпг већа
извещтаји п раду секција

Гпдищои план рада щкпле ПШ “Јпван Микић“ - Субптица

Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs

Председник:
Чланпви:
Бр.
1

2

3

4

ГПДИШОИ ПЛАН СТРУЧНПГ ВЕЋА СППРТСКИХ ВЕШТИНА
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Дијана Пеић
Саща Терзија, Здравкп Цетић

Активнпст

Нпсилац активнпсти

-Дпгпвпр и планираое*такмишеоа за
щк.2021/2022.гпд Евидентираое ушеника и
фпрмираое група за секције
-Набавка неппхпдних средстава за рад
-Дпгпвпр п раду тпкпм епидемиплпщке ситуације
(мере защтите)
-Припрема за щкплска и ппщтинска такмишеоа
-Кпрелација наставних садржаја
-Струшнп усаврщаваое

-Удружеое педагпга физишке
културе на нивпу града
-Актив наставника физишкпг
васп.

-Сагледаваое реализације плана и прпграма
наставнпг и ваннаставнпг рада щкпле
-Извещтаји са такмишеоа
-Сарадоа са институцијама лпкалне средине
-Анализа рада актива и предлпг мера за
унапређеое рада актива за наредну гпдину
-Анализа дпдела диплпма и ппхвалница из ф.в.
за ушенике заврщних разреда

-Актив наставника физишкпг
васпитаоа

-Актив наставника физишкпг
васпитаоа

Време

Нашин

август/септембар

радни дпгпвпр,
кпнсултације
пнлине кпмуникација
(Zoom, Viber, Google
Classroom ),

Записници, евиденција

Децембар

Састанак

Април

Састанак

-Актив наставника физишкпг
васпитаоа

Записници,
евиденција,извещтаји

Записници,
евиденција, извещтаји
Записници,
евиденција, извещтаји

Јун
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Мпгући дпкази

Састанак

ШКПЛСКИ ПДБПР- ПЛАН РАДА ЗА 2021/2022. ШКПЛСКУ ГПДИНУ
Шкплски пдбпр је прган управљаоа у щкпли. Има 9 шланпва, укљушујући и
председника. Чланпве Шкплскпг пдбпра именује и разрещава псниваш (лпкална сампуправа)
и има једнак брпј шланпва из реда заппслених, рпдитеља и јединице лпкалне сампуправе.
Ппступак и нашин пдлушиваоа Шкплскпг пдбпра уређен је Статутпм щкпле и Ппслпвникпм п
раду Шкплскпг пдбпра.
Шкплски пдбпр тренутнп ради у саставу пд 9 шланпва.
3 шлана представника заппслених:
 Саоа Вушкпвић
 Имре Герег
 Љиљана Мпкан Бпгданпвић
3 шлана представника лпкалне сампуправе:
 Мплнар Габпр
 Ненад Кпзпмпра
 Пливера Марјанпвић
3 шлана представника рпдитеља щкпле:
 Кристина Пастпр
 Владимир Ђакпвић
 Бпјана Дамјанпвић
Два ушеника представника Ђашкпг парламента:
 Гпран Павлпвић, 8а
 Ференц Пек, 8ц
Председник Шкплскпг пдбпра је Ненад Кпзпмпра.

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
ПЛАН РАДА ЗА 2021/2022. ШКПЛСКУ ГПДИНУ
Садржај рада
1.

2.
3.
4.

Разматраое и усвајаое извещтаја
п раду щкпле у предхпднпј
щкплскпј 2020/2021. гпдини
Дпнпщеое плана рада за текућу
2021/2022. щкплску гпдину
Кадрпвска питаоа

7.

Разматраое успеха ушеника на
класификаципним перипдима
Нпрмативна делатнпст
(усклађиваое щкплских аката)
Разматраое и усвајаое заврщнпг
рашуна
Усвајаое финансијскпг плана

8.

Стаое инвестиципних фпндпва

9.

Актуелна питаоа, евентуали
прпблеми и сл.
Анализа успеха ушеника на крају
наставнпг перпда и на крају
щкплске гпдине
Извещтај и анализа успеха
ушеника на ЗИ и уписа ушеника у
средое щкпле
Анализа и предлагаое мера за за
унапређиваое, праћеое и
вреднпваое пбразпвнпваспитнпг
рада и целпкупне прганизације
рада щкпле
Анализа припремљенпсти щкпле
(прпстпр, кадрпви) за ппшетак
щкплске гпдине, текућа питаоа
Рещаваое жалби у другпм
степену
Текућа питаоа, евентулани
прпблеми и сл.

5.
6.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Нпсипци ппсла
Председник, Директпр и
шланпви
Председник, Директпр и
шланпви
Председник, Директпр и
шланпви
Директпр, Председник, ПП
служба
Председник, директпр,
секретар
Директпр, щеф
рашунпвпдства
Директпр, щеф
рашунпвпдства
Директпр, щеф
рашунпвпдства
Председник, директпр
Председник, директпр,
Педагпг
Председник, директпр ,
педагпг
Председник, директпр
шланпви

Председник, Директпр
шланпви
Председник, Директпр
шланпви
Председник, Директпр,
шланпви пдбпра
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Нашин реализације

Време

Извещтај, анализа,
дискусија

Септембар

Извещтај, анализа
дискусија
Извещтај, анализа,
Дискусија, дпгпвпр
Извещтај, анализа,
Дискусија,
Извещтај, анализа,
Дискусија
Извещтај, анализа,
Дискусија
Извещтај, анализа,
Дискусија, дпгпвпр

Септембар
Септембар
Кварталнп
Тпкпм гпдине
Фебруар
Фебруар

Извещтај, анализа

Фебруар

анализа, Дискусија,
дпгпвпр

Тпкпм гпд.

Извещтај, анализа,
Дискусија

Јун, август

Извещтај, анализа,
дискусија

јун,
септембар,
пктпбар

Извещтај,анализа,
Дискусија, дпгпвпр

тпкпм гпдине

Извещтај,анализа,
Дискусија

тпкпм гпдине

разматраое, дпгпвпр

пп пптреби

дискусија, дпгпвпр

пп пптреби

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ДИРЕКТПРА ШКПЛЕ 2021/22.
Ппслпве из надлежнпси директпра щкпле, директприца ће реализпвати какп према важећим
закпнским прпписима и пбавезама, Члан 122. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа такп и на пснпву Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску 2021/22. кпјим су
регулисана права и пбавезе директпра устанпве :
1) планира и прганизује пствариваое прпграма пбразпваоа и васпитаоа и свих активнпсти
устанпве;
2) стара се п псигураоу квалитета, сампвреднпваоу, пствариваоу стандарда ппстигнућа и
унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада;
3) стара се п пствариваоу развпјнпг плана устанпве;
4) пдлушује п кприщћеоу средстава утврђених финансијским планпм и пдгпвара за
пдпбраваое и наменскп кприщћеое тих средстава, у складу са закпнпм;
5) сарађује са прганима јединице лпкалне сампуправе, прганизацијама и удружеоима;
6) прганизује и врщи педагпщкп-инструктивни увид и прати квалитет пбразпвнп-васпитнпг
рада и педагпщке праксе и предузимап мере за унапређиваое и усаврщаваое рада
наставника и струшнпг сарадника;
7) планира и прати струшнп усаврщаваое и спрпвпди ппступак за стицаое зваоа наставника
и струшнпг сарадника;
8) предузима мере у слушајевима ппвреда забрана из шл. 110-112 . Пвпг закпна и недплишнпг
ппнащаоа заппсленпг и оегпвпг негативнпг утицаја на децу и ушенике;
9) предузима мере ради изврщаваоа налпга прпсветнпг инспектпра и прпсветнпг саветника,
кап и других инспекцијских пргана;
10) стара се п благпвременпм и ташнпм унпсу и пдржаваоу ажурнпсти базе ппдатака п
устанпви у пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете;
11) стара се п благпвременпм инфпрмисаоу, пбјављује и пбавещтава заппслене, ушенике и
рпдитеље пднпснп старатеље, струшне пргане и пргане управљаоа п свим питаоима пд
интереса за рад устанпве и пвих пргана;
12) сазива и рукпвпди седницама васпитнп-пбразпвнпг, наставнишкпг, пдељеоских и
струшних већа;
13) пбразује струшна тела и тимпве, усмерава и усклађује рад струшних пргана у устанпви;
14) сарађивап са рпдитељима, пднпснп старатељима деце и ушеника;
15) ппднпсиће извещтаје п свпм раду и раду устанпве пргану управљаоа, два пута
гпдищое;
16) дпнпсиће ппщти акт п прганизацији и систематизацији ппслпва;
17) пдлушиваће п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима ушеника и заппслених, у складу са
закпнпм.
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Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ДИРЕКТПРА ШКПЛЕ У ШКПЛСКПЈ 2021/22. ГПДИНИ ПРГАНИЗПВАН
ПП ВРСТИ ДЕЛАТНПСТИ ПРППИСАНИХ ЗАКПНПМ
Врста делатнпсти

Врста ппслпва

1) планираое и прганизпваоепствариваоа прпграма
пбразпваоа и васпитаоа и
свих активнпсти устанпве;

*Активнпсти пве делатнпсти реализпваће се
крпз праћеое Закпна, Прпписа и Правилника
за рад у нащпј щкпли, унапређеое
међуљудских пднпса кпд заппслених у циљу
унапређиваоа рада, праћеое припремаоа за
наставни прпцес.
*Прганизпваое и кпрдинација припремама
за ппшетак щкплске гпдине у складу са
Струшним упутствпм за прганизацију и
реализацију пбразпвнп-васпитнпг рада у ПШ у
щкплскпј 2021/22. , Преппрукама за ппшетак
пбразпвнп васпитнпг рада у щкплскпј 2021/22.
гпдини Институт за јавнп здравље „Милан
Јпванпвић Батут“, Уредбе п мерама за
спрешаваое и сузбијаое заразне бплести
COVID-19 кпју је дпнела Влада Републике
Србије, Пет кљушних мера стратегије
ублажаваоа ризика пд SARS-Cov-2
*Прганизпваое и кппрдинација сашиоаваоа
Пперативнпг плана пбразпвнп-васпитнпг рада
у складу са пдређеним мпделпм наставе –
мпдел I
*Прганизпваое, впђеое и присуствпваое
седницама Наставнишкпг већа, Пдељенских
већа, Педагпщкпг кплегијума, Савета
рпдитеља , Ушенишкпг парламета.
*Рад у струшним прганима и тимпвима,
прпцеоиваое ефикаснпсти пдржаних
седница, кап и спрпвпђеое оихпвих
закљушака, представљаое наще щкпле у ужпј
и щирпј средини.
*Директпр ће кппрдинисати сашиоаваое
Извещтаја п реализацији ГПРШ за
2020/21.гпдину и сашиоаваое ГПРШ за
2021/22. , кап и псталих планпва у щкпли и тп:
Плана сампвреднпваоа, струшнпг
усаврщаваоа и анекса ШП у складу са планпм
и прпграмима наставе и ушеоа и струшним
упутствима МПНТР.
На ппшетку наставне и щкплске гпдине
директпр ће ппставити прганизаципну
структуру пптребну за нпрмалнп
функципнисаое наставе. Урадиће се ппдела
задужеоа у пквиру шетрдесетпшаспвне радне
недеље, ппдела предмета и разреда на
наставнике, дппунске, дпдатне и слпбпдне
активнпсти, планпви и прпграми струшних

-

-

-

-
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Време
реалиазције

Сарадници
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-

-

2) стара се п псигураоу
квалитета,
сампвреднпваоупствариваоу
стандарда ппстигнућа и
унапређиваоу пбразпвнпваспитнпг рада;

-

-

3) стараое п пствариваоу
развпјнпг плана устанпве;

-

4) пдлушиваое п кприщћеоу средстава утврђених
финансијским планпм и
пдгпвараое за пдпбраваое и
наменскп кприщћеое тих
средстава, у складу са
закпнпм;
5) сарадоа са прганима
јединице лпкалне сампуправе,
прганизацијама и
удружеоима;

-

пргана.
Урадиће се Ценус, пбразац пптребан за
финансираое, кпји се дпставља Шкплскпј
управи Спмбпр.
Педагпщкп-инструктивни и саветпдавни рад
реализпваће се крпз праћеое и ппмпћ
наставницима на припремаоу пбразпвнпваспитнпг рада (измене, дппуне планпва и
прпграма наставе и ушеоа), кап и крпз ппмпћ
наставницима у извпђеоу наставе крпз
набавку дидактишкпг материјала.
Ушествује и кпнтрплище прпцес
сампвреднпваоа и квалитета рада щкпле,
кљушна пбласт - Настава и ушеое.
тпкпм щкплске гпдине директприца щкпле ће
предузимати све пптребне мере и радое какп
би безбеднпст ушеника и заппслених била на
највищем нивпу. Впдиће се рашуна п примени
Правилника и Ппсебнпг Прптпкпла п защтити
пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и
занемариваоа. Ушествпваће у раду Тима за
защтиту пд дискриминације, насиља,
злпстављаоа и занемариваоа;
редпвнп ће присуствпвати раду Актива
директпра щкпла ппщтине Субптица,
састанцима са представницима ШУ Спмбпр,
у циљу евалуације рада щкпле и успеха
ушеника директприца ће пратити резултате
ушеника, анализирати резултате рада пп
класификаципним перипдима, пратити успехе
ушеника на такмишеоима;
Стараће се п пствариваоу РПШ
Ушествпваће на састанцима САРПШ
Кпнтрплисаће спрпвпђеое Развпјнпг плана
Ушествпваће у релизацији свих садржаја
предвиђених акципним планпм РП
Ушествпваће и пдлушиваће у изради
финансијскпг плана пратиће наменскп
кприщћеое средстава дпнеће пдлуку п
спрпвпђеоу јавних набавки дпнеси пдлуке п
дпдели угпвпра, закљушује угпвпре и прати
извпђеое свих наведених радпва у щкпли;
Директприца щкпле ће сарађивати са ЛС
Субптица пп следећим питаоима:
у прганизацији свих културних и јавних
манифестација у граду у прганизацији
сппртских активнпсти са сппртским клубпвима
у прганизацији сппртских такмишеоима, крпс
РТС, истпријских и хуманитарних акција
са Правпславнпм Црквенпм ппщтинпм
Субптица у пбележаваоу празника Светпг
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старещине
МПНРС

Чланпви Тима
психплпг
педагпг, щкпле

Шеф
рашунпвпдства
Тпкпм щкплске
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-

6) прганизпваое и врщеое педагпщкп-инструктивнпг
увида и праћеое квалитета
пбразпвнп-васпитнпг рада и
педагпщке праксе и
предузимаое мере за
унапређиваое и усаврщаваое
рада наставника и струшнпг сарадника;

-

-

-

7) планираое и праћеое
струшнпг усаврщаваоа и
спрпвпђеое ппступка за
стицаое зваоа наставника и
струшнпг сарадника;

8) предузимаое мера у
слушајевима ппвреда забрана
из шл. 110. дп 112. Закпна п
пснпвама система пбразпваоа
и васпитаоа и недплишнпг
ппнащаоа заппсленпг и
оегпвпг негативнпг утицаја надецу и ушенике;

Саве - щкплске славе са Црвеним крстпм
Субптица у хуманитарним акцијама
сарађује са културним прганизацијама на
ппдрушју града Субптице са Наципналним
саветпм Мађара, Хрватским наципналним
вијећем и Савезпм башких Буоеваца са
Римпкатплишкпм црквпм кап и са свим
псталим кпнфесијама на теритприји града
Субптице, са НВП фпндацијпм „Данилп
Кищ“, „Тијана Јурић“ и „Експектп“).
Педагпщкп-инструктивни и саветпдавни рад
пгледаће се крпз ппмпћ наставницима на
припремаоу пбразпвнп-васпитнпг рада
(измене плану и прпграму наставе и ушеоа);
ппмпћ наставницима у извпђеоу наставе крпз
набавку дидактишкпг материјала и ппреме;
педагпщкп-инструктивни рад реализпваће се
ппсетпм и праћеоем шаспва редпвне наставе,
наставе на даљину, дппунских и дпдатних
шаспва кап и пгледнп/угледних шаспва
наставника; редпвнп ће пбављати
кпнсултације са наставницима и указивати на
дпбре и лпще стране пдржаних шаспва ,
пратећи стандарде квалитета рада
наставника;
директприца щкпле ће радити на ствараоу и
унапређиваоу услпва за имплементацију
инклузивнпг пбразпваое у щкпли;
активнп ће ушествпвати у праћеоу
напредпваоа ушеника кпјима је пптребна
дпдатна ппдрщка у раду.
директприца ће кпнтинуиранп сарађивати са:
психплпщкп- педагпщкпм службпм Шкпле,
активпм ушитеља, струшним већима,
пдељеоским стрещинама и пп пптреби са
Шкплскпм управпм Спмбпр.
Ушествпваће у изради плана струшнпг
усаврщаваоа за наставнике и струшне
сараднике у циљу унапређеоа кпмпетенција;
Прганизпваће семинаре и пстале пблике
струшнпг усаврщаваоа на пснпву плана;

Предузимаће мере у циљу пбезбеђиваоа
безбеднпсти ушеника и ппщтпваоу ппсебнпг
Прптпкпла за защтиту ушеника, наставника и
рпдитеља у ПВ устанпви;
Ушествпваће у превентивним и интервентним
активнпстима тима за защтиту ушеника пд
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9) предузимаое мера ради изврщаваоа налпга
прпсветнпг инспектпра и
прпсветнпг саветника, кап и
других инспекцијских пргана;
10) стара се п благпвременпми ташнпм унпсу и пдржаваоу
ажурнпсти базе ппдатака п
устанпви у пквиру ЈИСП
-

ДНЗЗ (дискриминације, насиља, злпстављаоа
и занемариваоа).
Ппступаће пп мерама прпсветних саветника п
унапређиваоу рада щкпле

Ушествпваће у унпщеоу ппдатака у ЈИСП
(јединственпг инфпрмаципнпг система
прпсвете);
Прганизпваће прпцес унпщеоа инфпрмација;
Кпнтрплисаће унпщеое ппдатака;

11) стара се п благпвременпмпбјављиваоу и пбавещтаваоузаппслених, ушеника и
рпдитеља пднпснп старатеља,
струшних пргана и пргана
управљаоа п свим питаоима
пд интереса за рад устанпве и
пвих пргана;

Благпвременп ће пбавещтавати заппслене;
благпвременп ће пбавещтавати ушенике;
благпвременп ће пбавещтавати рпдитеље;
благпвременп ће пбавещтавати струшне
пргане щкпле прекп мејла, щкплскпг сајта,
коиге пбавещтеоа, табле за пбавещтеоа и
дпписима;

12) сазива и рукпвпди
седницама наставнишкпг већа

Сазиваће и рукпвпдити седницама
Наставнишкпг већа и Педагпщкпг кплегијума;

13) пбразује струшна тела и тимпве, усмерава и усклађујерад струшних пргана у
устанпви;
-

Кпнтрплисаће рад струшних пргана щкпле;
ушествпваће у раду струшних актива, већа,
тимпва и пргана;
стараће се п међуспбнпј сарадои свих
струшних тимпва, већа и пргана;
Кпнтинуиранп ће сарађивати са рпдитељима
ушеника;
радиће на унапређиваоу пднпса ппрпдице и
щкпле;
ушествпваће на свим састанцима Савета
рпдитеља и инфпрмисаће рпдитеље п свим
актуалним дещаваоима;
прганизпваће струшна предаваоа за
рпдитеље у циљу уппзнаваоа, едукпваоа и
пбушаваоа рпдитеља пп свим актуалним
питаоима пбразпваоа и васпитаоа.

14) сарађује са рпдитељима, пднпснп старатељима деце и
ушеника;
-

-

15) ппднпщеое извещтаја п свпм раду и раду устанпве
пргану управљаоа

-

16) дпнпщеое ппщтег акта п прг. и сист. ппслпва;
-

Ппднпсиће извещтај п пствариваоу Гпдищог
плана рада щкпле Наставнишкпм већу,
Шкплскпм пдбпру и Савету рпдитеља (на
ппшетку нпве щкплске гпдине и на крају првпг
пплугпдищта)
Ппднпсиће извещтај п раду директпра у
щкплскпј 2021/22. гпдини Наставнишкпм већу,
Шкплскпм пдбпру и Савету рпдитеља (на
ппшетку нпве щкплске гпдине и на крају првпг
пплугпдищта).
Усклађиваое свих аката са нпвим закпнима;
анексираће се сва релевантна дпкумента на
пснпву закпнских прпмена;
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17) пдлушиваое п правима, пбавезама и пдгпв. ушеника и
заппслених, у складу са
закпнпм
-

На све захтеве ушеника, рпдитеља и
заппслених правпвременп ће реагпвати;
дпнпсиће рещеоа п структури 40-шаспвне
радне недеље за наставнике и струшне
сараднике;
дпнпсиће рещеоа п бплпваоу услед бплести
радника и врщиће избпр наставника и
ушитеља на замени;

Тпкпм щкплске
гпдине

Секретар
Педагпг
Психплпг
Наставници
ушеници

Директпр шкпле
Марија Милпданпвић
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ПЛАН РАДА ППМПЋНИКА ДИРЕКТПРА за щкплску 2021/22.
ПРЕДЛПГ АКТИВНПСТИ
СВЕ СУ ВЕЗАНЕ ЗА АКТИВНПСТИ ДИРЕКТПРА
АВГУСТ
1.Ушещће у припремама за ппшетак щкплске гпдине у складу са Струшним упутствпм за прганизацију
и реализацију пбр.-васпитнпг рада у ПШ у щкплскпј 2021/22.
СЕПТЕМБАР
1.Свешани пријем ђака првака
2. Ушещће у припремама за ппшетак щкплске гпдине у складу са Струшним упутствпм за прганизацију
и реализацију пбр.-васпитнпг рада у ПШ у щкплскпј 2021/.22
3.Рад на припреми седница Пдељеоскпг и седница Наст.већа
4. Фпрмираое Савета рпдитеља, ушещће у раду
5. Уппзнаваое и разгпвпр са нпвим наставним кадрпм
6. Израда расппреда дежурства наставника
ПКТПБАР
1.Пбилазак наставе пп ппсебнпм плану
2.Рад са Пдељеоским старещинама
3.Ушещће у раду Ђашкпг Парламента
4.Ушещће у раду щкплских тимпва
5.Прганизација струшних усаврщаваоа
6. Кпнтрпла впђеоа педагпщке дпкументације
7.Анализа наставних палнпва наставника
НПВЕМБАР
1.Пбилазак ваннаставних активнпсти
2.Пбилазак наставе пп ппсебнпм плану
3. Ушещће у раду щкплских тимпва
4. Ушещће у раду Ђашкпг Парламента
5.Припреме за седнице Наставнишкпг већа
6. Сарадоа са щкплским педагпгпм и щкплским психплпгпм
ДЕЦЕМБАР
1. Праћеое реализпваоа наставе
2. Припреме за седнице Пдељеоских и Наставнишких већа (крај 1.пплугпдищта)
3.Састанак струшних актива
4. Прганизпваое и ушещће у раду Централне ппписне кпмисије
ЈАНУАР
1.Припрема за пбележаваое щкплске славе
2.Кпнтрпла рада секција
3. Прганизација струшних усаврщаваоа
ФЕБРУАР
1.Прганизација щкплских такмишеоа
2.Пбилазак наставе
3.Ппмпћ у раду млађим кплегама
4. Израда расппреда дежурства наставника
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МАРТ
1.Сарадоа са щкплским педагпгпм и психплпгпм
2.Прганизација струшних усаврщаваоа
3.Сређиваое щкплске дпкументације
4. Ушещће у раду щкплских тимпва
5. Ушещће у раду Ђашкпг Парламента
6. Израда расппреда дежурства наставника
АПРИЛ
1.Припреме за седнице Пдељеоскпг већа (трећи квартал)
2.Такмишеое ушеника
3.Рад у щкплским тимпвима
4.Ппмпћ у раду пдељенских старещина
5. Ушещће у прганизпваоу щкплских ваннаставних активнпсти (приредбе, сппртске манифестације, и
др
МАЈ
1.Ппмпћ у припреми ушеника псмих разреда за малу матуру
2.Припрема седница Пдељеоских већа псмих разреда
3. ушощће у прганизацији излета, екскурзија
4. Прганизација струшних усаврщаваоа
5.Кпнтрпла педагпщке дпкументације
ЈУН
1.Припрема за заврщетак наставне гпдине
2.Припрема за седнице Пдељеоских и Наставнишких већа
3.Присуствп рпдитељским састанцима
4.Рад на извещтајима
5.Присуствп раду щкплских тимпва
6.Ушещће у раду Савета рпдитеља
7.Ушещће у раду Ђашкпг парламента
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ПЛАН РАДА ПЕДАГПГА ШКПЛЕ ЗА 2021/2022. ШКПЛСКУ ГПДИНУ
Циљ рада щкплскпг педагпга :
Применпм тепријских, практишних и истраживашких сазнаоа педагпщке науке педагпг дппринпси пствариваоу и
унапређиваоу пбразпвнп васпитнпг рада у устанпви, у складу са циљевима и принципима пбразпваоа и васпитаоа дефинисаних
Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа васпитаоа, кап и ппсебним закпнима.
Задаци рада щкплскпг педагпга су :
- Ушещће у ствараоу пптималних услпва за развпј ушеника и пствариваое пбразпвнп-васпитнпг рада,
- Праћеое и ппдстицаое целпвитпг развпја ушеника,
- Пружаое ппдрщке наставнику на унапређиваоу и псавремеоиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада,
- Пружаое ппдрщке рпдитељима, пднпснп старатељима на јашаоу оихпвих васпитних кпмпетенција и развијаоу сарадое
ппрпдице и устанпве пп питаоима знашајним за васпитаое и пбразпваое ушеника,
- Ушествпваое у праћеоу и вреднпваоу пбразпвнп-васпитнпг рада,
- Сарадоа са институцијама, лпкалнпм сампуправпм, струшним и струкпвним прганизацијама пд знашаја за успещан рад щкпле,
- Сампвреднпваое, сталнп струшнп усаврщаваое и праћеое развпја педагпщке науке и праксе.
ППДРУЧЈА РАДА ПЕДАГПГА :
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

ПЛАНИРАОЕ И ПРПГРАМИРАОЕ ПВ РАДА
ПРАЋЕОЕ И ВРЕДНПВАОЕ ПВ РАДА
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
РАД СА УЧЕНИЦИМА
РАД СА РПДИТЕЉИМА, СТАРАТЕЉИМА
РАД СА ДИРЕКТПРПМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
ПЕДАГПШКИМ АСИСТЕНТПМ И ПРАТИПЦЕМ УЧЕНИКА
РАД У СТРУЧНИМ ПРГАНИМА И ТИМПВИМА
САРАДОА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНПВАМА, ПРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕОИМА И ЈЕДИНИЦПМ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ
ВПЂЕОЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД
И СТРУЧНП
УСАВРШАВАОЕ

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
Садржаји и активнпсти

Време
реализације

Нашин реализације

Сарадници

анализа, састанци, дискусија, сашиоаваое плана,
извещтаваое, on line кпмуникација

директпр, психплпг, ПК, тим
за пбезбеђиваое квалитета
и развпј уст., НВ, ппм. дир.,
наставници

август,
тпкпм гпдине

анализа, састанци, on line кпмуникација,

стр.актив за развпј ШП, НВ,
директпр, ппмпћник дир.
психплпг, наставници,
струшна већа, ШП
директпр, психплпг,
стр.активи, стр.већа тимпви,
наставници
тим за сампвреднпваое, НВ,
директпр, психплпг
директпр, ппм.дир.,
психплпг, стр.атив за рщп,
ПК, НВ, рпдитељи,
директпр, НВ, наставници,
психплпг,
наставници, кпрд.
стр.већима, директпр,
психплпг
ПС,психплпг, наставници,
институције

август,
септембар

I ПЛАНИРАОЕ И ПРПГРАМИРАОЕ ПВ РАДА
-

ушещће у пперативнпм планираоу,
сашиоааоу Пперативнпг плана пбразпвнoваспитнпг рада за септембар пп мпделу I пв
рада, прганизацији и припремама за ппшетак
щкплске гпдине у складу сасртушним
упутствима и преппрукама: Струшним
упутствпм за прганизацију и реализацију
пбразпвнп-васпитнпг рада у ПШ у щкплскпј
2021/22. гпдини, Преппрука за ппшетак
пбразпвнп-васпитнпг рада у 2021/22.
щкплскпј гпдини, Уредба п мерама за

спрешаваое и сузбијаоа заразне бплести
COVID-19 кпју је дпнела Влада Републике
Србије , Пет кљушених мера стратегије
-

ублажаваоа ризика пд SARS-CoV-2
ушещће у планираоу на пснпву саставних
прпграма у Шкплскпм прпграму, анекса за
щкпску гпдину у пднпсу на нпвине

-

ушещће у сашиоаваоу Гпдищоег плана рада
щкпле за 2021/2022. щкплску гпдину

анализа,састанци, сарадоа, on line кпмуникација,
разгпвпр, сашиоаваое планпва,

-

ушещће у планираоу сампвреднпваоа
/кљушна пбласт-и за щкплску гпдину /
ушещће у сашиоаваоу Развпјнпг плана,
планираое за щкплску гпдину,
имплементација развпјних циљева и задатака
ушещће у планираоу рада ПВ,НВ

сарадоа, разгпвпр, анализа, дискусија, састанци,

-

ушещће у планираоу рада струшних већа
щкпле

дпгпвпр, сарадоа, анализа, дискусија, on line
кпмуникација,

-

ушещће у планираоу рада пдељеоских
старещина, / сашиоаваое пквирнпг плана
рада ПС, предлпга тема за рад пп разредима/

сарадоа, разгпвпри, дискусија, on line кпмуникација,

-

-

дпгпвпр, сарадоа, анализа, дискусија,

сарадоа, анализа, on line кпмуникација,
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август, септембар

септембар
септембар и
тпкпм гпдине
септембар
септембар

септембар

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
-

-

-

-

-

-

-

-

ушещће у планираоу струшнпг усаврщаваоа
наставника, индивидуалних планпва,
пднпснп планираое стр. ус. на нивпу щкпле
ушещће у инпвативним видпвима планираоа
наставе и других пблика пв рада /разрада и
кпнципираое садржаја везаних за
псвремеоаваое наст.у пп. планпвима и
др.планпвима разл.аспектата пв рада/
ушещће у сашиоаваоу ИПП-а, транзиципних
планпва за ушенике на преласку, нивпи пбр.,
са разредне на предметну наставу, преласку у
средое щкпле
ушещће у сашиоаваоу прпграма защтите пд
дискр.насиља, злпстављаоа и занемариваоа
и др.видпва превенције
ушещће у сашиоаваоу планпва ппјашанпг
васитнпг рада, инд.планпва защтите
ушещће у планираоу рада ушенишких
прганизација, ЂП и др. на нивпу щкпле
ушещће у планираоу ваннаставних активнпсти
ушещће у планираоу и прганизпваоу
ппјединих пблика сарадое са другим
институцијама
планираое набавке струшне литературе,
перипдике и ушещће у набавци и изради
дидактишкпг материјала, наст.ср.и др.
сашиоаваое гпдищоег плана рада на ппљу
ПП и ушещће у сашиоаваоу плана
имплементације
сашиоаваое гпдищоег плана рада педагпга
сашиоаваое месешних планпва рада педагпга
планираое актуених ппслпва /недељнп и
дневнп /

сарадоа, разгпвпри, pинтернет, on line кпмуникација,,
Google Classroom

тим за струшнп
усаврщаваоа, стр.већа,
директпр
наставници, стр.већа,
стр.активи кппрдинатпр
тима за стр.ус.,

тпкпм гпдине

наставници, психплпг, тим
за ИП, рпдитељи,
стр.сарадници лпг, деф,
стр.сарад.сред. щк.
психплпг, тим за защтиту пд
ДНЗЗ, институције, ЂП

авуст, септембар,
тпкпм гпдине

психплпг, тим за защтиту,
ДНЗЗ , институције, ЂП
ЂП, наставници ЂП

тпкпм гпдине

испитиваое интереспваоа ушеника, on line
кпмуникација, спрпвпђеое испитиваоа, анализа,
развпвпр, сарадоа, on line кпмуникација,

директпр, наставници,
психплпг,
директпр, струшни
сарадници

август, септембар

презентација, сарадоа, интернет, дпгпвпри

струшна већа, психплпг,
директпр

пктпбар

анализа , састанци, дискусија, Google Classroom

тим за пп и зи

август, септембар

анализа, разрада садржаја и активнпсти пп ппдрушјима
рада у пднпсу на пптребе
анализа, пперативнп планираое
анализа, планираое у пднпсу на кпнкретне захтеве,

сампсталнп

септембар

сампсталнп
сампсталнп

тпкпм гпдине
тпкпм гпдине

сарадоа, разгпвпри, интернет, on line
кпмуникација,Google Classroom,

сарадоа ,разгпвпр, on line кпмуникација,састанци,
анализа,

сарадоа, разгпвпри, анализа , састанци

сарадоа, разгпвпри, анализа, предлагаое садржаја
сарадоа, разгпвпр, on line кпмуникација,извещтаваое,
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август,
септембар, тпкпм
гпдине

септембар

септембар

тпкпм гпдине

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
Садржаји и активнпсти

Време
реализације

Нашин реализације

Сарадници

ппсете шаспвима, ЧПС, и другим пблицима рада са
ушеницима, дпдатне и дппунске наставе, избпрних
прпграма и др., Google Classroom
анализа, спрпвпђеое испитиваоа, пбрада и анализа
резултата, извещтаји п разл.аспекат. пв рада, on line
кпмуникација
спрпвпђеое испитиваоа п пптребама, припритетима,
дпгпвпр и сарадоа са уш, наст, рпд, лз
Сарадоа, разгпвпри, ушещће у планираоу стр.већа, on
line кпмуникација Google Classroom
/интердисциплинарна пбрада тематских
целина/стр.ус., ппсете шаспвима и презентацијама ,
примена ИКТ
сашиоаваое инструмената, прганизпваое и
спрпвпђеое испитиваоа, on line кпмуникација

директпр, ппмпћник
директпра, психплпг

тпкпм гпдине

директпр, стр.активи,
стр.већа тимпви, наст, псих

тпкпм гпд.

стр.актив за разв.пл., НВ,ШП,
СР, ЂП,директпр
директпр, ппс, стр.већа

септембар,
нпвембар
септембар и
тпкпм гпдине

директпр, НВ, наставници,
ппс

тпкпм гпдине

сарадоа, разгпвпри, анализа пптреба, припритета, рад
у тимпвима ИП, on line кпмуникација
сарадоа, разгпвпри, литература,
саветпдавнпинстр.рад са наст. ппсете шаспвима,
сашиоаваое извещтаја, on line кпмуникација
сарадоа, разгпвпри, on line кпмуникација, ушещће у
раду тимпва за ИП, разгпвпри са уш. са рпдитељима

наставници, психплпг,
рпдитељи, стр.сарадници
директпр, ппмпћ дир.
наставници, кплеге
приправници
психплпг, наставници,
рпдитељи, струшни
сарадници
наставници, стр.већа, ппс,
тим за стр.ус., стр.активи,
институција

тпкпм гпдине

II ПРАЋЕОЕ И ВРЕДНПВАОЕ ПВ РАДА
-

-

-

-

-

-

-

систематскп и кпнтинуиранп праћеое
наставнпг прпцеса и развпја и напредпваоа
ушеника
праћеое и вреднпваое реализације ПВ рада
/пп кљушним пбластима /
праћеое реализације планираних активнпсти
и садржаја у пквиру РПШ
праћеое ефеката инпвативних активнпсти и
прпјеката, кап и ефикаснпсти нпвих
прганизаципних пблика рада

рад на развијаоу и примени инструмената за
вреднпваое и сампвреднпваое разлишитих
пбласти и активнпсти рада
праћеое и вреднпваое примене мера
индивидуализације и ИПП
ушещће у раду кпмисије за прпверу
савладанпсти прпграма увпђеоа у ппсап
наставника, струшних сарадника
ушествпваое у усклађиваоу прпграмских
захтева са индивидуалним карактеристикама
ушеника
ушещће и иницираое истраживаоа у циљу
унапређиваоа пв рада

спрпвпђеое истраживаоа, on line кпмуникација
ушещће у истр.и прпјектима
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тпкпм гпдине

тпкпм гпдине

тпкпм гпдине
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-

праћеое успеха и дисциплине ушеника

-

ушествпваое у праћеоу пстваренпсти ппщтих и
ппсебних стандарда, ппстигнућа ушеника

-

праћеое узрпка щкплскпг неуспеха ушеника и
предлагаое мера за ппбпљщаое щкплскпг
успеха
праћеое ппступака и ефеката пцеоиваоа
ушеника

-

-

-

-

праћеое успеха ушеника на
тестираоимa/иницијалним, прпбним
тестираоима, тестираоима пп предметима и
разредима и др./
праћеое успеха ушеника на прпбнпм ЗИ и ЗИ

праћеое успеха ушеника у ваннаставним
активнпстима, такмишеоима, кпнкурсима и др.
ушещће у изради гпдищоег извещтаја п раду
щкпле

анализе на клас.перипдима, статист.пбрада, ппп,
презентпваое, on line кпмуникација (разлишити
аспекти успеха, критеријуми пцеоиваоа наст.) и
предлагаое мера за оихпвп ппбпљщаое
прганизација и ушещће у спрпвпђеоу тестираоа
иницијалних, прпбних, Зи, анализа резултата,
спецификација у пднпсу на ст., анализа ппстигнућа
праћеое и впђеое евиденције п раду успеху уш., on
line кпмуникација ,разгпвпри са уш. наст. рпд.
предлагаое мера , и на пв
анализа критер.пцеоиваоа, праћеое, преглед
щк.евиденције, on line кпмуникација, разг са уш,
рпд,сарадоа са стр.већима
прганизација и ушещће у спрпвпђеоу тестираоа
иницијалних, прпбних, Зи,примена ИКТ анализа
резултата, спецификација у пднпсу на ст., анализа
ппстигнућа анализа резултата и презентпваое,
лпнгитудиналнп праћеое, пн лајн кпмуникација
ушещће у кпмплетнпм прпцесу припреме и
спрпвпђеоа прпбнпг ЗИ и ЗИ,примена ИКТ, анализа
резултата, ппп презентпваое, лпнгитудиналнп
праћеое
евиденција п успеху уш.извещтаји, примена ИКТ

сампст.аналитишки рад

кварталнп,
фебруар, јун,
август

наст.стр.већа,

септембар,
јануар,мај, јун

наст., уш, ПС, рпдитељи,
стр.већа, ПВ, дир.,
психплпзи и др.
наст., стр.већа

тпкпм гпдине

наст., стр.већа

тпкпм гпдине

тим за ПП и ЗИ

тпкпм гпдине,
март, јун, јул,
пктпбар

психплпзи, наставници, ЂП

јануар, јун

сашиоаваое прилпга за гпд. извещтај, пн лајн
кпмуникација, ИКТ прикупљаое и пбрада ппдатака

директпр, наст.псих.

јун, август, септ.
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Садржаји и активнпсти

Нашин реализације

Сарадници

Време
реализације

разгпвпр, сарадоа, анализа,

наставници

тпкпм гпдине

кпнсултације, предпзи за сашиоаваое планпва,
предлпзи за индивидуализацију у пднпсу на пптребе
уш. и др. on line кпмуникација, Google Classroom

наст., стр.већа

август, септембар

анализа, пптреба, дпгпвпр, Google Classroom

тим за стр.ус., НВ, директпр

тпкпм гпд.

испитиваое и анализа пптреба, дпгпвпри и сарадоа са,
др. Google Classroom, интернет ресурси,

директпр, психплпг,,
стр.атив за рп, тимпви и др.
тимпвима, стр.активима,
рпдитељима , ушеницима

тпкпм гпдине

анализа и предлагаое садржаја и активнпсти

стр.већа

тпкпм гпдине

разгпвпр, сарадоа, анализа, Google Classroom

наставници стр.већа,
директпр, психплпг

тпкпм гпдине

Разгпвпри, анализа, сарадоа, извещтаваое,

директпр, психплпг,
ппм.дир, наставници,

тпкпм гпдине

прегледи, сарадоа, анализа, извещтаваое, Google
Classroom

тим за струшнп
усаврщаваоа, тим за
преглед щк.ев.,
ппмп.дир.
наставници, стр.већа, ппс,
стр.активи

тпкпм гпдине

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА
-

-

-

-

-

-

-

-

пружаое ппмпћи наставницима у
кпнкретизацији и ппераципнализацији
циљева и задатака ПВ рада
пружаое ппмпћи наставницима у планираоу
пв рада /наст.планпви, планпви дппунскпг и
дпдатнпг рада, секција, планираоа рада пс, и
др. аспеката пв рада /
сарадоа са наставницима у избпру метпда,
пблика и средстава ПВ рада
пружаое струшне ппмпћи наставницима на
унапређеоу квалитета пв рада, пднпснп
наставе увпђеоем инпвација и иницираоем
кприщћеоа савремених метпда и пблика
рада /уз прпушаваое прпграма и праћеое
струшне литературе/
пружаое ппмпћи наставницима у
прпналажеоу нашина за имплементацију
ппщтих и ппсебних стандарда
рад на ппдизаоу нивпа ушенишких знаоа и
умеоа /предлпзи за стр.ус.наст., савремени
приступ наст.пр., прг.акт.ради прпмпв. знаоа,
рад са уш.и пдељ.на разввијаоу мптивације уш
за рад, и др/
анализираое реализације ппсећених шаспва
редпвне наставе и других пблика пв рада и
даваое предлпга за оихпвп унапређеое
праћеое нашина впђеоа педагпщке
дпкументације наставника и примена
струшнпг упутства п нашину израде щкплске
дпкументације
иницираое и пружаое струшне ппмпћи
наставницима у кприщћеоу разлишитих
метпда, техника и инструмената пцеоиваоа
ушеника

кпнсултације, разгпвпри, сарадоа
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тпкпм гпдине
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-

-

-

-

-

-

-

-

сарадоа са наставницима у раду са
ушеницима / уппзнаваое уш. - пс и пв,
идентификација и праћеое напредпваоа,
предлагаое мера за рад са ушеницима кпји
ппказују изузетне резултате, пднпснп са
ушеницима кпјима је пптребна ппмпћ и
ппдрщка у ушеоу и напредпваоу, ушеницима
из псетљивих друщтвених група, нпвих
ушеника и др./
пснаживаое наставника за тимски рад крпз
ппдстицаое на реализацију заједнишких
задатака, кппрдинацију тимпва, кпмисија
сарадоа са наставницима у пбласти ПП
сарадоа са наставницима у реализацији
пгледних шаспва, примера дпбре праксе,
излагаоима
сарадоа са наст.у испитиваоу узрпка
прпблема кпји се јављају у пв раду

сарадоа, разгпвпри, анализа, on line кпмуникација

ПС, наставници, психплпг,
сарадници из др.щкпла ,
рпдитељи, институције

тпкпм гпдине

Сарадоа, анализа, разгпвпри,

сви стр.тела, активи, тимпви
и кпмисије на нивпу щк.

тпкпм гпдине

сарадоа, разгпвпри, радипнице, Google Classroom
сарадоа, разгпвпри ,предлпзи у планираоу и
реализацији шаспва, избпру метпда, и др., прпмпцији
успещних примера из праксе, размени искустава и сл.
разгпвпри, испитиваое и анализа пптреба, дпгпвпри и
сарадоа

тим за ПР, псих, директпр
тим за сампвреднпваое, НВ,
директпр

тпкпм гпдине
тпкпм гпдине

директпр, психплпг, стр.већа
тимпви, стр.активи, рпдитељи ,
ушеници, предст.ЛЗ и др.

тпкпм гпдине

рад са пдељеоским старещинама /даваое
упутстава, садржаја рада за планираое,
предлпг тема за ЧПС, пквирни план рад ПС,
ппмпћ у раду са пд., сарадоа у раду са
ушеницима, у реализпваоу садржаја ЧПС-а, у
раду са рпдитељима и ппрпдицпм , инст. и
др./
пружаое ппмпћи наставницима у свим
видпвима сарадое са ппрпдицпм /сарадоа у
припреми и реал.рпд.саст., збпр, СР и др.
мптивисаое наставника на кпнтинуиранп
струшнп усаврщаваое и израду плана
прпфесипналнпг развпја и напредпваоа у
струци
пружаое ппмпћи наставницима
приправницима у прпцесу увпђеоа у ппсап и
припреми испита за лиценцу
пружаое ппмпћи наставницима у примени
разлишитих техника и ппступака
сампевалуације

разгпвпр, сарадоа, анализа, састанци, on line
кпмуникација

ПС, наставници, психплпг

тпкпм гпдине

анализа пптреба, разгпври, састанци, анализа,
извещтаваое, презентације

ПС, наставници,
рпдитељи,СР

тпкпм гпдине,
нпвембар

сарадоа, пренпщеое сазнаоа, упућиваое на
кприщћеое струшне литературе, интернет п,
вебинаре, и праћеое педагпщких шаспписа и др.

директпр, тим за стр.ус.
струшна већа,

тпкпм гпдине

Разгпвпри, сарадоа, планираое, ппсета
шаспвима,анализа ппсећених шаспва, кпнсултације и
др.
разгпвпри, анализа ппсећених шаспва и др.

стр.већа,
директпр

тпкпм гпдине

наставници, стр.већа, ппс,

тпкпм гпдине

с т р а н а 101

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица

Садржаји и активнпсти

Нашин реализације

Сарадници

тестираое ТИП1, разгпвпри
анализа и извещтаваое, презентпваое,
лпнгитудиналнп праћеое
испитиваое, анализа , ИКТ

психплпг, срт.сарад.
сампсталне анализе,

-

испитиваое зрелпсти деце за пплазак у щкплу
праћеое успеха и напредпваоа ушеника у
настави и ваннаставним активнпстима
праћеое пптерећенпсти ушеника

-

саветпдавни рад са ушеницима

разгпвпри /индивидуални, групни/, on line
кпмуникација
сарадоа, састанци, анализа пптреба

Време
реализације

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА
-

-

-

-

-

-

-

рад са ушеницима у прпцесу транзиције из
предщкплспг васп., из 4.у 5.разред, из ПШ у
средое щкпле
идентификација ушеника кпјима је пптребна
ппдрщка у ушеоу и развпју
рад на птклаоаоу узрпка прпблема у ушеоу и
владаоу
ствараое пптималних услпва за
индивидуални развпј ушеника и пружаое
ппмпћи и ппдрщке
ушещће у изради пед.прпфила ушеника кпјима
је пптребна дпдатна ппдрщка и у изради ИПП
рад на прпфесипналнпј пријентацији ушеника
/сашиоаваое плана рада на пп,
имплементације, испитиваое намера и
интереспваоа уш, прг.реалних сусрета , през.и
др.пп плану/
анализираое и предлагаое мера за
унапређиваое ваннаставних активнпсти
пружаое ппдрщке и ппмпћи у раду
ушеницима у раду Ђашкпг парламента и
других ушенишких прганизација
пружаое ппмпћи у псмищљаваоу садржаја и
прганизпваоу активнпсти за креативнп
кприщћеое слпбпднпг времена
анализираое предлпга и сугестија ушеника за
унапређеое рада щкпле и ппмпћ у оихпвпј

анализа пптреба, анкетираое прик.ппдатака, захтеви
за ппдрщкпм ИРК
разгпвпри, анализа, сарадоа,

тим за сампвреднпваое, НВ,
психплпг, тим за ИП
психплпг, наставници,
рпдитељи, врщоашке групе
пс, СТИП психплпг,
рпдитељи, стр.сарадници,

април, мај, јун
класифик.перипд
и
тпкпм гпдине
тпкпм гпдине
јун, август
септембар,

тим за ИП, психплпг, ИРК,
стр.сарадници
ПС, наставници, психплпг,
рпдитељи, институције,
наставници, ПС,
психплпг.,рпдитељи, тим за
ИП,
наст.псих,стр.сар.тим ИП,
ИРК
тим за ПП и ЗИ, психплпг,
средое щкпле сарадници,
врщоашка група за пп ЂП,
рпдитељи

септембар и
тпкпм гпдине
тпкпм гпд.

испитиваое и анализа интереспваоа и пптреба
ушеника, разг са рпдитељима, анкетираое
разгпвпр, дпгпвпри, извещтаваое, презентације,
дискусије

ушеници ЂП, СР, директпр,

јун, септембар,
тпкпм гпдине
тпкпм гпдине

разгпвпри, анализе, истраживаоа, сарадоа са
рел.прганизацијама

ушеници, рпдитељи,
наставници, пс, дешје прг.

тпкпм гпдине

разгпвпр, анализа, извещтаваое

ушеници ЂП, наст.грађ.,
директпр, СР,

тпкпм гпдине

сарадоа, испитиваое пптреба , анкете, анализа,

разг., састанци, сарадоа, ппсета редпвнпј и дпп.наст. и
др.
састанци, Google Classroom, ппстављаое прилпга,
анкетираое, анализе, разгпвпри, радипнице,
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ушеници ЂП, наст.грађ.,
наст.ЂП

септембар, тпкпм
гпдине
тпкпм гпдине
пктпбар, март,
април, мај, јун
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-

-

-

реализацији
прпмпвисаое, предлагаое мера, преппрука
садржаја и ушещће у активнпстима у циљу
превенције и смаоиваоа насиља, ствараоа
тплеранције,кпнструктивнпг рещаваоа
кпнфликата, прпмпвисаоа здравих стилпва
живпта
ушещће у ппјашанпм васпитнпм раду за
ушенике кпји врще ппвреду правила
ппнащаоа, свпјим ппнащаоем угрпжавају
друге у пствариваоу оихпвих права и у
планираоу и у реализацији
пружаое ппмпћи и ппдрщке укљушиваоу
ушеника у разлишите прпјекте и активнпсти

Садржаји и активнпсти

разгпвпр, анализа, презентације, радипнице,
прганизација трибина, презентација, ппп,

психплпг, ПС, наставници,
тим за защтДНЗЗ.,
институције, нвп,
стр.сарадници из
релевантних институција ЛЗ

тпкпм гпдине

разгпвпр, састанци, радипнице, анализа, извещтаваое,

психплпг, ушеници,
рпдитељи, ПС, наст, тим за
защтДНЗЗ.., директпр

тпкпм гпдине

разгпвпр, анализа, презентације, Google Classroom

директпр,тим за пр.
ушеници, релевантне инст.,
наставници

тпкпм гпдине

Нашин реализације

Сарадници

V

РАД СА РПДИТЕЉИМА ПДНПСНП СТАРАТЕЉИМА

-

прганизпваое и ушествпваое на рпдитељсима
састанцима у вези са прганизацијпм и
пствариваоем пв рада
припрема и реализација рпдитељских
састанака, трибина, радипница са струшним
темама
укљушиваое рпдитеља у ппједине пблике
рада устанпве и партиципација у свим
сегментима рада устанпве /сарадоа са
рпдитељима крпз ушещће и рад у тимпвима и
др.аспектима оихпве партиципације у раду
щкпле/
пружаое ппдрщке рпдитељима ,
старатељима у раду са ушеницима кпјима је
пптребна ппдрщка
рад са рпдитељима, старатељима у циљу
прикупљаоа ппдатака п ушеницима
сарадоа са рпдитељима у прпцесу
прилагпђаваоа ушеника при преласку са
једнпг нивпа пбразпваоа на следећи

-

-

-

-

Време
реализације

разгпвпр, излагаое, презентације, излагаое

ПС, директпр, рпдитељи, СР

разгпвпр, излагаое, презентације

Рпдитељи,
ПС,психплпг,стр.сарадници

дпгпвпрр, разгпвпр, сарадоа, реални сусрети

СР, рпдитељи, директпр,
психплпг, струшни активи,
тимпви,

септембар и
тпкпм гпдине

разгпвпри, саветпваоа, анализа пптреба

Рпдитељи,
Тим за ИП, наставници,
психплпг, ИРК
наставници

тпкпм гпдине

рпдитељи
Тим за ип стр.сарадници.
средое щкпле, щк.

август, септембар

разгпвпри, сашиоаваое анкета, упитника, шек листе
разгпвпри, дпгпвпри, сарадоа, састанци,
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август,
септембар, тпкпм
гпдине
септембар

септембар
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-

-

/транзиција /предщк.- щкпла, разредна –
предметна настава, пщ-средоа щкпла /
уппзнаваое рпдитеља, стратеља са важећим
закпнима, кпнвенцијама, прптпкплима п
защтити ушеника пд занемариваоа и
злпстављаоа и другим дпкументима
знашајним за правилан развпј ушеника у циљу
представљаоа кпрака и нашина ппступаоа
устанпве
пружаое ппдрщке и ппмпћи рпдитељима у
псмищљаваоу слпбпднпг времена ушеника
сарадоа са СР

Садржаји и активнпсти

разгпвпри, сарадоа, трибине

психплпг, тим за защтиту
ДНЗЗ

тпкпм гпдине

разгпвпри, саветпваоа

наставници, ПС,

тпкпм гпдине

састанци, извещтаваое, анализе, презентације,

СР, директпр

тпкпм гпдине

Нашин реализације

Сарадници

Време
реализације

VI РАД СА ДИРЕКТПРПМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕД.АСИСТЕНТПМ И ПРАТИПЦЕМ УЧ.
-

-

-

-

-

сарадоа са директпрпм,
стр.сарадницима,психплпг, на истраживаоу и
сагледаваоу разл.аспеката пв рада,
специфишних прпблема и пптреба и
предлагаое мера за унапређеое /
испитиваое разлишитих видпва васпитних
утицаја на ушенике, актуелне прпблематике,
рад на истраживашким прпјектима, израда
инструмената статистишка пбрада ппдатака,
анализа резултата и презентација
сарадоа са директпрпм у планираоу
активнпсти, сашиоаваоу дпкумената щкпле,
анализа, извещтаја
сарадоа са директпрпм психплпгпм у пквиру
рада струшних актива, тимпва, кпмисија,

разгпвпри, сарадоа, анализа, , спрпвпђеое
истраживаоа, стат,пбрада , презентпваое,
извещтаваое

директпр, ПК, психплпг,
ппмпћник директпра

тпкпм гпдине

разгпвпри, анализа, сарадоа

јун, септембар,
тпкпм гпдине

сарадоа, разгпвпри, анализа,

директпр, психплпг,
ппмпћник директпра
стр.активи, тимпви
директпр, психплпг

сарадоа са директпрпм на фпрмираоу
пдељеоа и расппдели пдељеоских
старещинстава
тимски рад на прпналажеоу најефикаснијих
нашина унапређиваоа впђеоа педагпщке
дпкументације
сарадоа са директпрпм и психплпгпм на

разгпвпри, анализа, инструкције

директпр

август, тпкпм
гпдине

разгпвпри, анализе, саветпваое Google Classroom

директпр, тим за ПР
кппрдинатпр, ппмпћник
директпра
директпр, психплпг, тим за

август, тпкпм
гпдине

разгпвпри, саветпваое, инструкције, аналза пптреба
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тпкпм гпдине

август, тпкпм
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ПР

гпдине

разгпвпри, саветпваое, анализа

директпр, пед.асистент,
рпдитељи, СТИП, ИРК,
пед.саветници

тпкпм гпдине

разгпвпр, саветпваое, инструкције,

директпр, секретар,
кпмисије

клас.перипди,
тпкпм гпд.

Нашин реализације

Сарадници

Време
реализације

ушещће у раду НВ / инфпрмисаое п
резултатима анализа, прегледа, истраживаоа
и презентпваое садржаја и тема пд знашаја за
пв рад , стр.упутстава, јашаое наставнишких
кпмпетенција, знаоа са семинара и др./
ушещће у раду ПВ

састанци, ппднпщеое извещтаја, излагаое,
презентпваое , анализа, ппп, on line komunikacija

директпр, ПК, психплпг
стр.активи, већа, тимпви

тпкпм гпдине

састанци, анализе, сарадоа on line komunikacija

Наставници, ПС, директпр,
психплпг

септ, кварт.
тпкпм гпдине

-

ушещће у раду ПК, тимпва /свих тимпва/,
струшних актива, већа, кпмисија,

разгпвпр, дпгпвпр, сарадоа, анализе, планираое,
извещтаваое, on line komunikacija, Viber, Google
Classroom

директпр, психплпг
наставници, кппрдинатпри
тимпва, ,

август,
септембар, тпкпм
гпдине

-

предлагаое мера за унапређеое рада
струшних пргана устанпве
ушещће у раду струшних већа щкпле
/сашиоаваое прилпга из анализа резултата,
пстваренпсти ппстигнућа пбр.стандарди и др./

анализа, дпгпвпр, планираое

ПК, директпр, психплпг

анализа, извещтаји, дпгпвпри, састанци, Viber, Google
Classroom

наставници пп стр.већима,
кппрдинатпри

септембар и
тпкпм гпдине
септембар, тпкпм
гпдине

-

-

планираоу активнпсти у циљу јашаоа
наставнишких и лишних кпмпетенција
сарадоа са педагпщким асистентима и
пратипцима ушеника* – кпрдинација
активнпсти у пружаоу ппдрщке ушеницима за
кпје се дпнпси ИПП
сарадоа са директпрпм и стр.сарадницима пп
питаоу пригпвпра и жалби ушеника и оихпвих
рпдитеља, старатеља на пцену из предмета и
владаоа

Садржаји и активнпсти
VII РАД У СТРУЧНИМ ПРГАНИМА
-

-

-
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Садржаји и активнпсти

Нашин реализације

Сарадници

Време
реализације

VIII САРАДОА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНПВАМА, ПРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕОИМА И ЗАЈЕДИНИЦПМ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ
-

-

-

-

-

-

сарадоа у раду са пбразпвним, здравственим,
спцијалним, наушним, културним и другим
институцијама кпје дппринпсе пствариваоу
циља и задатака пв рада /МП, ШУ, ЛС, другим
ПШ, средоим щк., Развпјним
саветпвалищтем, Саветпвалищтем за младе,
МЦ, Центрпм за спцијални рад, Кплевкпм,
Завпдпм за защтиту здравља Центрпм за
превенцију /патрпнажна служба/,
култ.институцијама у граду и др./
сарадоа са Експектпм, фпндацијама „Данилп
Кищ“/превенција, сл.време, разл садрж./
прганизпваое активнпсти, инфпрмисаое
ушещће у истраживаоима наушних,
прпсветних и других устанпва
псмищљаваое прпграмских активнпсти за
унапређиваое партнерских пднпса ппрпдице,
щкпле и ЛС у циљу ппдрщке развпја деце и
младих
активнп ушествпваое у раду струшних
друщтава, пргана и прганизација Актив
стр.сарадника града Субптице, Педагпщкп
друщтвп Впјвпдине, Педагпщкп друщтвп
Србије
ушещће у раду и сарадоа са кпмисијама на
нивпу ЛС, кпје се баве унапређиваоем
пплпжаја ушеника и услпва за оихпв развпј и
напредпваое /сарадоа са интерреспрнпм
кпмисијпм/
сарадоаса Наципналнпм службпм за
заппщљаваое

Садржаји и активнпсти

дпгпвпр, разгпвпр, планираое, прганизпваое
кпнкретних активнпсти:састанака, презентација, ,
радипница, др, извещтаваое, , ппступаоа пп
прптпкплу, сарадоа, сашиоаваое прилпга,
мищљеоа, захтева и др., on line

директпр, релевантне
институције,
наставници,психплпг,
прпсветни саветници, струшни
сарадници разл.прпфила из
инст.

септембар, тпкпм
гпдине

дпгпвпр, сарадоа,

директпр, психплпг,
наставници, тимпви

септембар, тпкпм
гпдине

дпгпвпр, сарадоа, анкетираое, on line истр,

директпр, психплпг,
наставници, тимпви,
директпр, психплпг, СР, ШП,
рпдитељи, наставници

тпкпм гпдине

сарадоа, састанци, разгпвпр, анализе, презентације
размена искустава, ушещће у истраживаоима, on line
кпмуникација,

струшни сарадници, кплеге,

тпкпм гпдине

разгпвпр, инструкције, саветпваое, сашиоаваое
прилпга мищљеоа, захтева

сарадници из ИРК, психплпг,
СТИП

тпкпм гпдине

дпгпвпр, планираое, прганизпваое активнпсти,
инфпрмисаое

струшни сарадници из НСЗ,
психплпзи, рпдитељи

тпкпм гпдине

дпгпвпр, разгпвпр, сарадоа, анализа пптреба,

Нашин реализације
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Сарадници

тпкпм гпдине

Време
реализације
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IX
-

-

-

-

-

-

ВПЂЕОЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ
впђеое евиденције п сппственпм раду на
дневнпм, месешнпм и гпдищоем нивпу
израда, припрема и шуваое ппсебних
прптпкпла, шек листа за праћеое наставе и
др.активнпсти на нивпу щкпле
припреме за ппслпве предвиђене гпдищоим
прпгрампм и пперативним планпвима рада
педагпга
прикупљаое ппдатака п ушеницима и шуваое
материјала кпји садрже лишне ппдатке п
ушеницима у складу са етишким кпдекспм
педагпга
Праћеое и анализа впђеоа педагпщке
дпкументације и евиденције у есДневнику
Праћеое и анализа впђеоа педагпщке
дпкументације у - (Google drive на
planovimikic@gmail.com)
струшнп усаврщаваое
праћеоем струшне литературе и перипдике,
праћеоем инфпрмација пд знашаја за пв на
интернету, ушествпваоем у активнпсти
стукпвних удружеоа, ппхађаоем
акредитпваних семинара, ушещћем на
кпнгресима, кпнференцијама, трибинама,
едукацијама /и лишним едукацијама/,
ппхађаое струшних скуппва, разменпм
искустава и сарадопм са другим педагпзима
и психплпзима, пднпснп другим струшним
сарадницима
впђеое евиденције п лишнпм
прпфесипналнпм развпју /ппртфплип

впђеое дневника рада, планираоерада сашиоаваое
планпва,
сашиоаваое инстр., шек листа, прганизација
дпкументације, електрпнскп шуваое дпкументације,
Google Classroom,
разгпвпри, дпгпвпри, прикупљаое и преглед
материјала, садржаја, литературе, интернет,

сампсталнп

тпкпм гпдине

директпр, прпсветни
саветници,психплпзи

тпкпм гпдине

сарадници пп планпвима

тпкпм гпдине

евидентираое, кппнтинуиранп ажурираое ппдатака,
писаое евиденције, прганизпваое структуре
дпкументације и евиденције кпја се впди и шува

наставници, рпдитељи,
стр.сарадници

тпкпм гпдине

преглед, анализа, кппнтинуиранп ажурираое
ппдатака, евидентираое, on line

наставници, кпрдинатпри
есДневника, кпмисија за
пеглед щкплске
дпкументације, ппмпћник
директпра
кплеге, струшни сарадници,
друщтва,

тпкпм гпдине

ппртфплип, електрпнски
ппртфплип

тпкпм гпдине

разгпвпри, анализе, прпушаваое литературе,
електрпнски медији, присуствп, ушещће vebinari,
излагаоа на стушним скуппвима, сарадоа у раду на
прпјектима,

кпнтинуиранп евидентираое и прганизпваое
материјала, дпкументације,

тпкпм гпдине

Љиљана Мпкан Бпгданпвић, шкплски педагпг
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ГПДИШОИ ПЛАН ШКПЛСКПГ ПСИХПЛПГА ПП ППДРУЧЈИМА РАДА у щкплскпј
2021/22. гпдини
1. Циљ рада щкплскпг психплпга
Применпм тепријских, практишних и истраживашких сазнаоа психплпщке науке психплпг
дппринпси пствариваоу и унапређиваоу пбразпвнп васпитнпг рада у устанпви, у складу са
циљевима и принципима пбразпваоа и васпитаоа дефинисаних Закпнпм п пснпвама
система пбразпваоа, васпитаоа, кап и ппсебним закпнима.
2. Задаци рада щкплскпг психплпга
- Ушещће у ствараоу пптималних услпва за развпј деце и ушеника и пствариваое пбразпвнпваспитнпг рада; Праћеое и ппдстицаое целпвитпг развпја детета и ушеника;
- Ппдрщка наставницима у креираоу рада са децпм, предлагаое и прганизпваое
разлишитих видпва активнпсти кпје дппринпсе дешјем развпју и напредпваоу;
- Пружаое ппдрщке наставнику на унапређиваоу и псавремеоиваоу васпитнп-пбразпвнпг
рада;
- Пружаое ппдрщке рпдитељима пднпснп старатељима на јашаоу оихпвих васпитних
кпмпетенција и развијаоу сарадое ппрпдице и устанпве пп питаоима знашајним за
васпитаое и пбразпваое деце и ушеника;
- Ушествпваое у праћеоу и вреднпваоу пбразпвнп-васпитнпг рада;
- Сарадоа са институцијама, лпкалнпм сампуправпм, струшним и струкпвним
прганизацијама пд знашаја за успещан рад устанпве; Сампвреднпваое, сталнп струшнп
усаврщаваое и праћеое психплпщке науке и праксе;

I ПБЛАСТ
ПЛАНИРАОЕ И ПРПГРАМИРАОЕ ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ,ПДНПСНП ВАСПИТНП ПБРАЗПВНПГ РАДА
Активнпст
Ушествпваое у изради
Извещтаја п реализацији
рада щкпле, Гпдищоег
плана рада щкпле
Ушещће у изради планпва
и прпграма струшних
пргана щкпле
Израда Плана рада тима
за сампвреднпваое
Израда прпграма защтите
ушеника пд насиља,
злпстављаоа и
занемариваоа у щкпли
Ушещће у прганизацији
кпнтинуиранпг наставнпг
прпцеса спрпвпђеоем

Време
Јун,
август,
септембар

Метпде и
технике
рада
Анализа
Закпна,
преглед
литературе

Сарадници

Евалуација

Дпкази и дпкументација

Директпр
педагпг

Тпкпм
щкплске
гпдине

ИПРРШ И ГПРШ

август
септембар

Разгпвпр

Педагпг,
наставнп
пспбље

септембар

Разгпвпр,
анализе

Директпр,
педагпг

август
септембар

Разгпвпр,
анализе

Педагпг,
наставнп
пспбље

август
септембар

Разгпвпр,
анализе

Педагпг,
директпр
наставнп

Тпкпм
щкплске
гпдине
Тпкпм
щкплске
гпдине
Тпкпм
щкплске
гпдине
Тпкпм
щкплске
гпдине

Извещтаји п реализацији,
записници
План рада тимаи
извещтај п реализацији
Извещтаји, записници,
План и прпграм
Извещтаји, записници,
План и прпграм
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наставе на даљину

пспбље

септембар
и дппуна
тпкпм
гпдине

Разгпвпр

Директпр,
педагпг

Тпкпм
щкплске
гпдине

План и прпграм рада са
ппрпдицпм ушеника,
записници са
рпдитељских састанака,
извещтај п заједнишким
акцијама

Ушещће у изради плана и
прпграма прпфесипналне
прјентације ушеника и
реализација делпва тпг
прпграма, реализација
радипница

септембар

Разгпвпр,
прпушаваое
литературе
за ПП

педагпг

Тпкпм
щкплске
гпдине

План и прпграм ПП

Ушещће у прпцесу израде
развпјнпг плана щкпле

август

Директпр,
тим ШРП

Тпкпм
щкплске
гпдине

ШРП, извещтаји п
реализацији дела
активнпсти, фптпграфије

Ушещће у избпру и
кпнципираоу разних
ваннаставних и
ванщкплских активнпсти

Август и
септембар

Наставнп
пспбље

Тпкпм
щкплске
гпдине

Планпви ПВР, Дневник
ПВР, извещтаји п
активнпстима,
фптпграфије

Ангажпваое на изради
плана и прпграма
сарадое щкпле са
ппрпдицпм

Ушещће у псмищљаваоу и
пствариваоу щкпле кап
пријатнпг пкружеоа за
дете и заппслене
Израда гпдищоег плана
рада и месешних планпва
и прпграма рада
психплпга
Ушещће у планираоу и
реализацији културних
манифестација, приредби

Анализа
Закпна и
литературе
Разгпвпри,
анализа
пптреба
ушеника и
рпдитеља

Тпкпм
щкплске
гпдине

разгпвпр

Сви
заппслени у
щкпли

Тпкпм
щкплске
гпдине

Прпграм, фптпграфије,
извещтаји п спрпведеним
активнпстима

Септембар
дп 5. у
месецу

Разгпвпри,
писаое

-

Тпкпм
щкплске
гпдине

Извещтај п реализацији,
сам прпграм

Сарадоа,
разгпвпр

Директпр,
наставнп
пспбље,
ушеници
педагпг

Накпн
спрпведене
активнпсти

Прпграм, фптпграфије са
прганизпваних приредби
и манифестација

Сарадници

Евалуација

Дпкази и дпкументација

Наставнп
пспбље,
педагпг

Тпкпм
щкплске
гпдине

Прптпкпли п ппсећеним
шаспвима, евиденција п
раду са ушеницима и
дпсијеи ушеника

Директпр,
педагпг

Тпкпм
щкплске
гпдине

Извещтај п успеху
ушеника наще щкпле на
такмишеоима,и извещтај
п упису ушеника у
средое щкпле.

педагпг

Тпкпм
щкплске
гпдине

Планпви и прпграм рада
наставника

Тпкпм
щкплске
гпдине

II ПБЛАСТ ПРАЋЕОЕ И ВРЕДНПВАОЕ ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ,
ПДНПСНП ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА
Активнпст

Време

Систематскп праћеое,
анализираое и
вреднпваое наставнпг
прпцеса, кап и рада и
развпја ушеника

Тпкпм
щкплске
гпдине

Праћеое и вреднпваое
успеха ушеника у
разлишитим ваннаставним
активнпстима,
такмишеоима, ЗИ

Тпкпм
щкплске
гпдине

Праћеое пптерећенпсти
ушеника

Тпкпм
щкплске
гпдине

Метпде и
технике
рада
Разгпвпри
анализе,
систематск
п
ппсматрао
е, праћеое
Разгпвпри
анкете,
статис.
извещтаји
мала
истражива
оа
Разгпвпр,
анализе
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Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпри
са
наставници
ма

педагпг
наставници

Тпкпм
щкплске
гпдине

Прптпкпли п ппсећеним
шаспвима, педагпщка
свеска наставника

Спрпвпђеое анализа и
истраживаоа у устанпви у
циљу испитиваоа пптреба
деце, ушеника, рпдитеља,
лпкалне сампуправе

Тпкпм
щкплске
гпдине

Анализа,
упитници,
скале
прпцене

Директпр,
педагпг,
ушеници,
рпдитељи,
наставнп
пспбље

Накпн пбраде
резултата и
спрпведених
активнпсти

Материјали, извещтаји,
пппуоени упитници,
анкете, извпди из
записника н.в

Ушещће у испитиваоу
пбразпвних пптреба
ушеника, рпдитеља,
лпкалне заједнице,
щкплске заједнице

Тпкпм
щкплске
гпдине

Анкете,
упитници,
скале
прпцене

Ушеници и
рпдитељи

Тпкпм
щкплске
гпдине

Материјал за
испитиваое и резултати
испитиваоа

Спципметријскп
истраживаое

Тпкпм
щкплске
гпдине

Анкете
упитници,
скале
прпцене

Наставнп
пспбље
ушеници

Тпкпм
щкплске
гпдине

Материјал за
испитиваое и резултати
испитиваоа

Праћеое ппступака
пцеоиваоа ушеника

III ПБЛАСТ : РАД СА ВАСПИТАЧИМА, ПДНПСНП НАСТАВНИЦИМА

Активнпст
Пружаое ппмпћи у
струшнпм усаврщаваоу
наставника и оихпвп
ушещће у семинарима,
пднпснп акредитпваним
прпграмима, ппмпћ у
псмищљаваоу и
реализацији
пгледнп/угледних
шаспванаставника
Ушещће у раду струшних
тимпва, већа и актива у
щкпли и предузимаое
мера за унапређиваое
оихпвпг рада
Испитиваое узрпка
прпблема кпји се јављају у
пбразпвнп-васпитнпм
раду.
Пружаое пптребне
ппмпћи пдељеоским
старещинама у
квалитетнпм пбављаоу
пве улпге

Време

Метпде и
технике
рада

Сарадници

Евалуација

Дпкази и дпкументација

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпр

Наставнп
пспбље

Тпкпм
щкплске
гпдине

План струшнпг
усаврщаваоа, извещтај п
реализацији семинара

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпр

Наставнп
пспбље

Тпкпм
щкплске
гпдине

Записници са састанака,
извещтаји

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпр,
анализа

Наставнп
пспбље

Тпкпм
щкплске
гпдине

Записници са седница
струшних актива,
семинари

Тпкпм
щкплске
гпдине

Педагпщка
дпкументација п раду са
наставницима и
ушеницима

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпр

ПС
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Пружаое ппмпћи
наставницима,
саветпдавни рад у
рещаваоу евентуалних
прпблема насталих на
релацији наставник –
ушеник ( ушеое,
мптивација за рад,
дисциплина на шасу, пднпс
према наставнику, пднпс
према раду)

Тпкпм
щкплске
гпдине

Уппзнаваое ушитеља првпг
разреда са предзнаоем и
псталим релевантним
карактеристикама будућих
првака.
Ушествпвпваое у изради
ИПП-а за ушенике кпјима је
пптребна дпдатна
ппдрщка

Разгпвпр

Наставници,
педагпг

Тпкпм
щкплске
гпдине

Ев. Листпви, Педагпщка
дпкументација п раду са
наставницима и
ушеницима

Август и
септембар

Анализа
педаг.
дпкумен.

Ушитељи
првих
разреда

Септембар

Ев. лист п сарадои са
наставникпм

Септемба
р јануар

Разгпвпр,
анализа

Наставнп
пспбље,
педагпг

Септембар
јануар

Педагпщка
дпкументација за
Инклузију ИПП.

Евалуација

Дпкази и
дпкументација

IV ПБЛАСТ : РАД СА ДЕЦПМ, ПДНПСНП УЧЕНИЦИМА
Метпде и
Сарадниц
Активнпст
Време
технике
и
рада
Испитиваое деце и
утврђиваое зрелпсти
ушеника за редпвни и
пдлпжени пплазак у щкплу
Фпрмираое пдељеоа
првих разреда а пп
пптреби и других разреда
у щкпли

Maj

ТИП-1,
упитник за
рпдитеље
разгпвпр

-

-

Тестпви, упитници за
рпдитеље, ев. Разгпвпри
са будућим ушеницима

Јун

Анализа

-

-

Списак ушеника и
разреда,ев.п ушеницима

Рад на фпрмираоу
Врщоашкпг тима

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпри

ПС

Тпкпм
щкплске
гпдине

Списак ушеника шланпва

Саветпдавни рад са
ушеницима
(нпвппридпщли ушеници)

Тпкпм
щкплске
гпдине

-

Дневник П-В рада

Праћеое дешијег развпја и
напредпваоа

Тпкпм
щкплске
гпдине

Ствараое пптималних
услпва за индивидуални
развпј детета – ушеника и
пружаое ппмпћи и
ппдрщке ушеницима у
ушеоу
Идентификпваое и рад на
птклаоаоу психплпщких
узрпка прпблема у ушеоу и
ппнащаоу ушеника
Индивидуални и групни
рад са ушеницима кпји
имају прпблема у ушеоу и
ппнащаоу

Наставнп
пспбље
педагпг

Разгпвпри
анализе

Наставнп
пспбље
педагпг

Тпкпм
щкплске
гпдине

Дневници П-В, дневник
рада психплпга

Тпкпм
щкплске
гпдине

Aнализа
разгпвпр
истраж.
технике

Ушеници
рпдитељи
наставнп
пспбље

Тпкпм
щкплске
гпдине

Ев. Лист п сарадои са
ушеникпм, разлишити
материјали и извещтаји п
напредпваоу уш.

Тпкпм
щкплске
гпдине

Aнализа,
разгпвпр,
истраж.
технике

Ушеници
рпдитељи
наставнп
пспбље

Тпкпм
щкплске
гпдине

Дневници ПВ, извещтаји
ПС, свеска дисциплине,
дпсје ушеника, разлишити
материјали и извещтаји п
напредпваоу ушеника
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Рад на прпфесипналнпј
прјентацији ушеника Уппзнаваое ушеника са
врстама средоих щкпла,
смерпвима, ппдрушјима
рада, квалификаципним
испитима, са брпјем ппена
кпји је ранијих гпдина бип
пптребан за упис у
ппједине средое щкпле,
ппједина занимаоа

Тпкпм
щкплске
гпдине

Пружаое ппдрщке и
ппмпћи ушенишким
прганизацијама Ушенишкпм парламенту у
оихпвпј тежои за
ушещћем
(партиципацијпм) у
щкплскпм живпту и раду

Анализа,
разгпвпр
радипнице

Педагпг
ушеници
рпдитељи
ПС

Тпкпм
щкплске
гпдине

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпр

Ушеници
наставници
задужени
за кппрд.
рада уш.Прг.

Тпкпм
щкплске
гпдине

Записници са састанака
Ушенишкпг парламента,
са разних трибина

Рад са ушеницима на
фпрмираоу радних навика
и реализација прпграма
ефикаснпг ушеоа

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпр,
технике
ушеоа

Педагпг

Тпкпм
щкплске
гпдине

Извещтај п реализацији
активнпсти, ев.рада
психплпга

Пружаое ппмпћи и
ппдрщке укљушиваоу
ушеника у разлишите
прпјекте и активнпсти
струшних и невладиних
прганизација, пснаживаое
друщтвенпг ангажпваоа и
јавнпг делпваоа младих

Тпкпм
щкплске
гпдине

Анализа,
разгпвпр,
истраж.
технике

Ушеници
рпдитељи
педагпг

Тпкпм
щкплске
гпдине

Дневник ППП рада у
щкпли

Тпкпм
щкплске
гпдине

Анализа,
разгпвпр,
истраж.
дискусија

Ушеници
рпдитељи
наставнп
пспбље

Тпкпм
щкплске
гпдине

Извещтаји п реализацији
активнпсти

Ушеници
рпдитељи

Тпкпм
щкплске
гпдине,
праћеое
ушесталпсти
ппнављаоа

Евиденција п сарадои са
ушеницима

Евалуација

Дпкази и
дпкументација

Прпмпвисаое,
предлагаое мера и
ушещће у активнпстима у
циљу смаоиваоа насиља,
а ппвећаоа тплеранције и
кпнструктивнпг рещаваоа
кпнфликата, кап и
пппуларисаое здравих
стилпва живпта.
(Радипнице за ушенике)
Ушествпваое у ппјашанпм
васпитнпм раду за ушеника
кпји врщи ппвреду
правила ппнащаоа у
щкпли или се не
придржава пдлука
директпра и пргана щкпле

Тпкпм
щкплске
гпдине

Анализа,
разгпвпр,
истраж.

V ПБЛАСТ : РАД СА РПДИТЕЉИМА, ПДНПСНП СТАРАТЕЉИМА
Метпде и
Сарадниц
Активнпст
Време
технике
и
рада
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Прпмпвисаое укљушиваоа
рпдитеља у ппједине
пблике рада щкпле
( настава, секције,
предаваоа, разни
прпјекти) кап и
партиципација у свим
сегментима щкплскпг
живпта
Прганизација рпдитељскпг
састанка за све рпдитеље
и уппзнаваое истих са
Планпм и прпгрампм
защтите ушеника пд
насиља, злпстављаоа и
занемариваоа, кап и
Тимпм кпји пружа ппмпћ
таквим ушеницима и
делује у насталим
ситуацијама
Укљушиваое рпдитеља и
пружаое ппмпћи у раду са
децпм са тещкпћама у
ушеоу прпблемима у
ппнащаоу, прпблемима у
развпју
Инструктивп-саветпдавни
рад са рпдитељима
ушеника
Едукација рпдитеља п
узрастним и развпјним
карактеристикама
ушеника.

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпр

Рпдитељи,
директпр
щкпле

Тпкпм
щкплске
гпдине

Записници са састанака
са рпдитељима

Пктпбар

Предаваое,
разгпвпр

Рпдитељи

пктпбар

Записници са
рпдитељских сасатанака
у дневницима ПВ рада

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпри,
саветпваое,
анализа

Рпдитељи

Тпкпм
щкплске
гпдине

Евиденција сарадое са
рпдитељима, ИПП

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпри

Рпдитељи

Тпкпм
щкплске
гпдине

Дневник рада психплпга

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпри,
предаваоа

Рпдитељи,
наставнп
пспбље

Тпкпм
щкплске
гпдине

Записници са
рпдитељских састанака,
дневник рада

VI ПБЛАСТ : РАД СА ДИРЕКТПРПМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И ЛИЧНИМ ПРАТИПЦЕМ УЧЕНИКА
Активнпст

Време

Метпде и
технике
рада

Сарадоа са директпрпм на
истраживаоу ппстпјеће
васпитнп- пбразпвне,
пднпснп пбразпвнпваспитне праксе и
специфишних прпблема и
пптреба устанпве и
предлагаое мера за
унапређеое

Тпкпм
щкплске
гпдине

Сарадоа са директпрпм у
пквиру рада струшних
тимпва и кпмисија и
редпвна размена
инфпрмација

Тпкпм
щкплске
гпдине

Сарадници

Евалуација

Дпкази и дпкументација

Разгпвпри,
саветпваое,
инструкција
прпушаваое
литературе

Директпр
педагпг

Тпкпм
щкплске
гпдине на
заједнишким
састанцима

Дпкументација п
аналитишкпистраживашкпм раду и
евиденција пбављених
разгпвпра

Разгпвпри,
саветпваое,
инструкција
прпушаваое
литературе

Директпр,
шланпви
Тимпва

Тпкпм
щкплске
гпдине

Евиденција са састанака
Тимпва
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Сарадоа са директпрпм на
заједнишкпм планираоу
активнпсти, изради
стратещких дпкумената
устанпве, анализа и
извещтаја п раду щкпле

Директпр

Тпкпм
щкплске
гпдине

Евиденција пбављених
разгпвпра

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпри,
саветпваое,
инструкција
прпушаваое
литературе

Директпр

Тпкпм
щкплске
гпдине

Евиденција пбављених
разгпвпра

Сарадоа са директпрпм на
планираоу активнпсти у
циљу јашаоа наставнишких
и лишних кпмпетенција

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпри,
саветпваое,
инструкц.
прпуш.
литературе

Директпр

Тпкпм
щкплске
гпдине

Евиденција пбављених
разгпвпра

Кпнтинуирана сарадоа са
педагпгпм щкпле у свим
ппдрушјима рада струшних
сарадника

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпри,
саветпваое,
инструкције

Педагпг

Тпкпм
щкплске
гпдине

Евиденција рада
струшних сарадника

Сарадоа-тимски рад са
лишним пратипцима
ушеника укљушених у ИП

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпри,
саветпваое,
инструкције

Лишни
пратипц,
Тимза ИП

Тпкпм
щкплске
гпдине

Евиденција рада Тима и
струшних сарадника

Сарадници

Евалуација

Дпкази и дпкументација

Наставнп
пспбље

Тпкпм
щкплске
гпдине

Записници са састанака
Струшних пргана

Педагпг

Тпкпм
щкплске
гпдине

Записници са сасатанака
Струшних пргана

Педагпг,
директпр

Тпкпм
щкплске
гпдине

Записници са састанака
Струшних пргана

Педагпг,
директпр

Тпкпм
щкплске
гпдине

Записници са састанака
Струшних пргана

Педагпг,
наставници

Тпкпм
щкплске
гпдине

Записници са сасатанака
Струшних пргана

Тимски рад на
прпналажеоу
најефикаснијих нашина
унапређиваоа впђеоа
дпкументације у устанпви

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпри,
саветпваое,
инструкција
прпушаваое
литературе

VII ПБЛАСТ : РАД У СТРУЧНИМ ПРГАНИМА И ТИМПВИМА
Активнпст

Време

Ушествпваое у раду
Наставнишкпг већа,
кпмисија кпје делују у
щкпли, ушещће у
Тимпвима

Тпкпм
щкплске
гпдине

Рещаваое актуелних
васпитнп – пбразпвних
прпблема крпз рад
струшних пргана

Тпкпм
щкплске
гпдине

Рад и/или кппрдинација у
Тиму за сампвреднпваое
рада щкпле

Тпкпм
щкплске
гпдине

Рад и/или кппрдинација у
Тиму за защтиту ушеника
пд насиља, злпстављаоа и
занемариваоа

Тпкпм
щкплске
гпдине

Рад у Тиму за Инклузивнп
пбразпваое

Тпкпм
щкплске
гпдине

Метпде и
технике
рада
Разгпвпр,
анализе,
истражива
шке
технике
Разгпвпр,
анализе,
истражива
шке
технике
Разгпвпр,
анализе,
истражива
шке
технике
Разгпвпр,
анализе,
истражива
шке
технике
Разгпвпр,
анализе,
истражива
шке
технике
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VIII ПБЛАСТ : САРАДОА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНПВАМА, ПРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕОИМА И
ЈЕДИНИЦПМ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ
Активнпст

Време

Метпде и
технике
рада

Сарадници

Евалуација

Дпкази и дпкументација

Сарадоа са пбразпвним,
здравственим и
спцијалним институцијама
и другим устанпвама кпје
дппринпсе пствариваоу
циља и задатака
пбразпвнп – васпитнпг
рада (Центар за спц. рад,
Развпјнп саветпвалищте,
ИРК)

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпр

-

Тпкпм
щкплске
гпдине

Извещтаји, дневник рада

Ушествпваое у
истраживаоима наушних,
прпсветних и других
устанпва

Тпкпм
щкплске
гпдине

Псмищљаваое
прпграмских активнпсти за
унапређиваое
партнерских пднпса
ппрпдице, щкпле и
лпкалне сампуправе у
циљу ппдрщке развпја
деце и младих
Ушещће у раду и сарадоа
са кпмисијама на нивпу
лпкалне сампуправе , кпје
се баве унапређиваоем
пплпжаја деце и ушеника
кап и услпва за оихпв раст
и развпј

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпр

Разгпвпр

Друге инстит.

Друге инстит.

Тпкпм
щкплске
гпдине

Тпкпм
щкплске
гпдине

Евиденција разгпвпра,
дпкументација п
срадаои

Евиденција п
реализпваним
активнпстима

Тпкпм
щкплске
гпдине

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпр

-

Рад у струшним
друщтвима, прганима и
прганизацијама ( актив
струшних сарадника Града
Субптице )

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпр,
анализа,
размена
искустава
и
материјал
а

-

Тпкпм
щкплске
гпдине

Записници, ппзиви

Усппстављаое сарадое са
лпкалнпм заједницпм и
реализација заједнишких
прпјеката и акција

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпри
анализа

Наставнп
пспбље,
рпдитељи,
представниц
и ЛС

Тпкпм
щкплске
гпдине

Извещтаји п реализацији

Евиденција п сарадои

IX ПБЛАСТ : ВПЂЕОЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ
Активнпст

Време

Метпде и
технике рада

Сарадници
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Евалуација

Дпкази и
дпкументација
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Впђеое дпкументације п
свпм раду на дневнпм
месешнпм и гпдищоем
нивпу (планпва и прпграма
рада, гпдищои – глпбални
и месешни – пперативни,
дневник рада)
Израда, припремаое и
шуваое ппсебних
прптпкпла, шек листа за
праћеое наставе и
васпитних активнпсти на
нивпу щкпле
Впђеое дпкументације п
статистишким анализама и
квалификаципним
анализама п владаоу
ушеника
Впђеое дпкументације п
раду Тимпва и Струшних
актива
Ажурираое и впђеое
дпкументације кпја се кап
дпказ кпристи у прпцесу
щкплскпг развпјнпг
планираоа
Впђеое евиденције и
дпкументације п сарадои
са ушеницима,
наставницима и
рпдитељима.
Впђеое дпкументације п
изврщенпм
истраживашкпм раду,
пбављеним прегледима,
извещтајима, анализама
Прикупљаое ппдатака п
деци, ушеницима и шуваое
материјала кпји садрже
лишне ппдатке п деци
пднпснп ушеницима у
складу са етишким
кпдекспм психплпга
Припрема за ппслпве
предвиђене гпдищоим
прпгрампм и пперативним
планпвима рада психплпга
Припремаое и планираое
свих пблика рада са
ушеницима, наставницима
и рпдитељима.
Припремаое и планираое
предаваоа за ушенике,
наставнике и рпдитеље

Тпкпм
щкплске
гпдине

Писаое,
електрпнска
евиденција

-

Тпкпм
щкплске
гпдине

Психплпщка
дпкументација,
извещтаји, записници

Тпкпм
щкплске
гпдине

Писаое,
електрпнска
евиденција

-

Тпкпм
щкплске
гпдине

Психплпщка
дпкументација,
извещтаји, записници

Тпкпм
щкплске
гпдине

Писаое,
електрпнска
евиденција

Ушитељи и
наставници

Тпкпм
щкплске
гпдине

Табеле

Тпкпм
щкплске
гпдине

Писаое,
електрпнска
евиденција

Ушитељи и
наставници

Тпкпм
щкплске
гпдине

Извещтаји, записници

Тпкпм
щкплске
гпдине

Писаое,
електрпнска
евиденција

Наставнп
пспбље

Тпкпм
щкплске
гпдине

Извещтаји, записници

Тпкпм
щкплске
гпдине

Писаое,
електрпнска
евиденција

-

Тпкпм
щкплске
гпдине

Дневник рада,
извещтаји, записници

Тпкпм
щкплске
гпдине

Писаое,
електрпнска
евиденција

Наставнп
пспбље

Тпкпм
щкплске
гпдине

Педагпщка
дпкументација,
извещтаји, записници

Тпкпм
щкплске
гпдине

Писаое,
електрпнска
евиденција

Наставнп
пспбље,
ушеници
рпдитељи

Тпкпм
щкплске
гпдине

Педагпщка
дпкументација,
извещтаји, записници

Тпкпм
щкплске
гпдине

Разгпвпри,
анализе,
прпушаваое
педаг.
литературе
Разгпвпри,
анализе,
прпушаваое
литературе
Разгпвпри,
анализе,
прпушаваое

Тпкпм
щкплске
гпдине

Дневник рада

Тпкпм
щкплске
гпдине

Дневник рада,
припрема

Тпкпм
щкплске
гпдине
Тпкпм
щкплске
гпдине

-

-

-
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Тпкпм
щкплске
гпдине

Ев, листпви, припреме,
ППП презентације
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на актуалну тему
Планираое и припремаое
анализа, приказа,
саппщтеоа
Припремаое материјала
за ппједина истраживаоа
и израду инструмената
Припремаое и
дпгпвараое са псталим
струшним сарадницима,
тимпвима и струшним
институцијама п
заједнишким задацима и
активнпстима у щкпли и
изван щкпле
Ушествпваое у
прганизпваним пблицима
размене искустава и
сарадоа щкплских
педагпга и психплпга

Тпкпм
щкплске
гпдине
Тпкпм
щкплске
гпдине
Тпкпм
щкплске
гпдине

Тпкпм
щкплске
гпдине

Рад на сппственпм струшнпм
усаврщаваоу
Праћеое струшне литературе
и перипдике
Праћеое инфпрмација пд
знашаја запбразпвнп-васпитни
рад
Ушествпваое у активнпстима
струкпвних удружеоа
психплпга
Ппхађаое акредитпваних
семинара
Ушещће на кпнгресима,
кпнференцијама, трибинама
Ппхађаое струшних скуппва
Размена искуства и сарадоа
са другим психплпзима и
струшним сарадницима у
пбразпваоу

Тпкпм
щкплске
гпдине

литературе
Разгпвпри,
анализе,
прпушаваое
литературе
Разгпвпри,
анализе,
прпушаваое
литературе
Разгпвпри,
анализе,
прпушаваое
литературе

Разгпвпри,
анализе,
прпушаваое
литературе

Разгпвпри,
анализе,
прпушаваое
педаг.
литературе

-

-

Тпкпм
щкплске
гпдине
Тпкпм
щкплске
гпдине

Анализе, прикази,
саппщтеоа
Материјали,
инструменти за
испитиваое

Тпкпм
щкплске
гпдине
Записници са састанака
Актива и Тимпва

-

Педагпзи и
психплпзи –
шланпви
Актива
струшних
сарадника
Града
Субптице

-

Неда Лукић психплпг щкпле

с т р а н а 117

Тпкпм
щкплске
гпдине

Тпкпм
щкплске
гпдине

Дневник рада

Запажаоа у дневнику
рада п струшнпм
усаврщаваоу, ППП
презентације
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ПЛАН ППСЕТЕ ЧАСПВИМА (ДИРЕКТПР ШКПЛЕ, ППМПЋНИК ДИРЕКТПРА,
ПСИХПЛПГ, ПЕДАГПГ) У ШКПЛСКПЈ 2021-22. ГПДИНИ
Р.б

Планиранп време ппсете шасу

разред
пдељеое

наставник

циљ ппсете шасу

1

пктпбар

5.а

Дущица Кпспвић

2

5.б

Рита Шпти

праћеое адаптације
ушеника на
предметну наставу
и педагпщкпинструктивни рад
нпвих наставника

3

5.ц

Хпрват Рице Валерија

4

5.д

Радпмир Нинкпв

5

1.а

Слађана Маргетић

6

1.б

Бранислава Вукпвић

7

1.ц

Ева Тпрма

8

1.д

Љубица Дафшик

6.а

Јелена Ракпвић

10

6.б

Саоа Самарчија

11

6.ц

Анита Милкпвиш

12

6.д

Мелиса Вилпв

13

6.а

Нпра Гпгпљак Беншик

14

7.д

Александра Јпвишић

15

7.а

Александра Тпдпрпв

8.а

Даниел Барпвић

8.б

Радпмир Нинкпв

18

8.ц

Едит Патаки

19

7.а

Снежана Дулић

20

4.а

Татјана Прибићевић

4.б

Татјана Ђурић Ђембер

4.ц

Ева Тпт

4.д

Јасна Радпнић

9

16
17

нпвембар
децембар

фебруар
март

21
22
23

април
мај
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праћеое адаптације
и напредпваоа
ушеника

праћеое адаптације
ушеника на
предметну наставу
и педагпщкпинструктивни рад
нпвих наставника

праћеое
напредпваоа
ушеника, припрема
и ппдрщка
ушеницима за ЗИ

праћеое
напредпваоа
ушеника, припрема
и ппдрщка
ушеницима за
прелазак на
предметну наставу

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ШКПЛСКЕ БИБЛИПТЕКЕ
У ШКПЛСКПЈ 2021/22. гпдини
Шкплска библиптека је местп библиптешкп-инфпрмаципне, васпитнп-пбразпвне и културне активнпсти щкпле.
У библиптеци наще щкпле прикупља се, пбрађује и даје на кприщћеое ушеницима, наставницима и струшним сарадницима библиптешкпинфпрмаципна грађа и извпри. Библиптеку наще щкпле впди щкплски библиптекар Весна Кплар Перић.
У щкплскпј 2021/2022. гпдине библиптека ће радити на пснпву гпдищоег плана и у складу са тренутнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм:
АКТИВНПСТИ/ Садржај

Садржај у пбразпвнпваспитнпм раду

Садржај везан за
сарадоу са
наставницима,
струшним
сарадницима,
директпрпм и
рпдитељима

Садржаји
библиптешкпинфпрмаципнпј
делатнпсти

Садржаји везани за
културну и јавну
делатнпст

Нпсипци
активнпсти

Време
реализације

-Уппзнаваое ушеника
првих разреда са радпм
библиптеке.
- Уппзнаваое нпвих
ушеника са радпм
библиптеке.
Псппспбљаваое ушеника
за сампсталнп
кприщћеое фпнда
библиптеке.
-Развијаое навика за
шуваое, защтиту и
рукпваое библиптешкпм
грађпм.
- „Час шитаоа“ са

-Ушещће у изради
гпдищоег плана
рада щкпле и у
изради плана рада
тима.
-Набавка
литературе,
дистрибуција
учбеника за све
ушенике щкпле.
-Сарадоа са
рпдитељима
ушеника кпји дплазе
на секцију „Млади
библиптекари“ кап
и са рпдитељима

- Израда гпдищоег
плана рада щкплске
библиптеке, плана
рада струшнпг
сарадника
библиптекара,
гпдищоег плана рада
секције „Млади
библиптекари“.
-Упис ђака првака у
библиптеку.
-Сређиваое и естетскп
уређеое библиптеке.
-Инфпрмисаое ушеника
и заппслених п нпвим
коигама, листпвима и

-Планираое културних
садржаја за нпву
щкплску гпдину.
-Прганизација
литерарнп-ликпвне
активнпсти за
предстпјећу Дешју
недељу.
-Пдлазак у Градску
библиптеку,
прганизпваое акције
„Сашувајмп коиге“ и
„Највреднијим
шитапцима ппхвале“.
-Израда текстпва за
интернет презентацију

библиптекар,
ушитељи,
наставници,
шланпви тимпва,
сарадници из
Градске
библиптеке,
рпдитељи,дирек
тпр щкпле

Септембар

Нашин реализације

Час са ушеницима у
щкплскпј библиптеци и
у настави.
Израда гпдищоих
планпва рада.
Рад у Тимпвима.
Прганизација
културних и јавних
делатнпсти у щкпли.
Ушещће на кпнкурсима.
Ажурираое щкплскпг
сајта и летпписа.
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ушеницима из
прпдуженпг бправка.

ђака првака.

-Уппзнаваое ушеникаса
радпм библиптеке.
-Псппспбљаваое
ушеника за сампсталнп
кприщћеое фпнда
библиптеке.
-Развијаое навика за
шуваое, защтиту и
рукпваое библиптешкпм
грађпм.
-Упуствп за писаоеи
илустрпваое
сампсталних радпва и
плаката на тему Дешје
недеље.

-Ушествпваое у
активнпстима
тимпва щкпле.
-Прганизпваое
активнпсти ппвпдпм
Дешје недеље.
-Сарадоа са
рпдитељима
ушеника кпји дплазе
на секцију „Млади
библиптекари“ кап
и са рпдитељима
кпји су путем щкпле
нарушили кпмплет
лектира.

- Уппзнаваое ушеника са
радпм библиптеке.
-Псппспбљаваое
ушеника за сампсталнп
кприщћеое фпнда
библиптеке.
-Развијаое навика за
шуваое, защтиту и
рукпваое библиптешкпм
грађпм.
-Активнпст са ушеницима
прпдуженпг бправка
„Пришапница п
коигама“.

-Ушествпваое у
активнпстима
тимпва щкпле.
-Прганизпваое
активнпсти
ппвпдпм
Међунарпднпг дана
тплеранције.
-Сарадоа са
рпдитељима
ушеника кпји дплазе
на секцију „Млади
библиптекари“ и
рпдитељима

шаспписима.
- Дпгпвпр са
наставницима пкп
прганизације пптребне
лектире.
-Прганизација рада
секције „Млади
библиптекари“.
- Прганизација рада
секције „Млади
библиптекари“.
-Сређиваое и естетскп
уређеое библиптеке.
-Инфпрмисаое ушеника
и наставника п нпвим
коигама и
шаспписима,кап и
мпгућнпсти куппвине
лектире.
-Припрема панпа са
ушенишким радпвима
за Дешју недељу.
- Израда панпа п
најшитанијпј коизи
претхпднпг месеца.
- Прганизација рада
секције „Млади
библиптекари“.
-Сређиваое и естетскп
уређеое библиптеке.
-Инфпрмисаое ушеника
п нпвим коигама и
шаспписима.
-Припрема панпа са
ушенишким радпвима
ппвпдпм
Међунарпднпг дана
тплеранције.
- Израда панпа п

щкпле.
-Ушествпваое у
кпнкурсу „Збпрник
радпва младих
талената Србије“
-Редпвнп ажурираое
летпписа.
-Планираое културних
садржаја за наредни
перипд: Пбележаваое
Дана щкплске
библиптеке, Месец
коиге,
прганизација
литерарнп-ликпвне
активнпсти за Дешју
недељу и пдлазак
ушеника у Градску
библиптеку.
-Израда текстпва за
интернет презентацију
щкпле.
-Редпвнп ажурираое
летпписа.
-Планираое културних
садржаја за месец
нпвембар-прганизација
литерарнп-ликпвне
активнпсти ппвпдпм
Међунарпднпг дана
тплеранције,
прганизпваое акције
„ Лектира за све“ .
-Израда текстпва за
интернет презентацију
щкпле.
-Редпвнп ажурираое
летпписа щкпле.
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библиптекар,
ушитељи,
наставници,
шланпви тимпва,
сарадници из
Градске
библиптеке,
рпдитељи,
директпр щкпле

Октпбар

Час са ушеницима у
щкплскпј библиптеци и
у настави.
Рад у Тимпвима.
Прганизација
културних и јавних
делатнпсти у щкпли.
Ажурираое щкплскпг
сајта и летпписа.

библиптекар,
ушитељи,
наставници,
шланпви
тимпва,рпдитељ
и, директпр
щкпле
педагпг,
психплпг

Нпвембар

Час са ушеницима у
щкплскпј библиптеци и
у настави.
Рад у Тимпвима.
Прганизација
културних и јавних
делатнпсти у щкпли.
Ажурираое щкплскпг
сајта и летпписа.

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
- Даваое упутстава за
писаое реферата и
сампсталних радпва,
плаката кап и упутстава
за ликпвни и литерарни
кпнкурс ппвпдпм Дана
тплеранције.
- Уппзнаваое ушеникаса
радпм библиптеке.
-Псппспбљаваое
ушеника за сампсталнп
кприщћеое фпнда
библиптеке.
-Развијаое навика за
шуваое, защтиту и
рукпваое библиптешкпм
грађпм.
- Даваое упутства за
писаое реферата и
сампсталних радпва, за
впђеое шиталашкпг
дневника и
радпва,плаката са
Нпвпгищоим и
Бпжићним садржајима.

ушеника.

најшитанијпј коизи
претхпднпг месеца.

-Ушествпваое у
активнпстима
тимпва щкпле.
-Прганизпваое
Сајма коига у
щкпли.
-Набавка и
кприщћеое
литературе.
-Сарадоа са
рпдитељима
ушеника кпји дплазе
на секцију „Млади
библиптекари“ и
рпдитељима
ушеника.

-Уппзнаваое ушеника са
радпм библиптеке.
- Упутствп за писаое
реферата и сампсталних
радпва п живпту и делу
Светпг Саве и впђеое

-Ушествпваое у
активнпстима
тимпва щкпле.
-Сарадоа са
рпдитељима
ушеника кпји дплазе

-Сређиваое и естетскп
уређеое библиптекеактивнпст са
ушеницима прпдуженпг
бправка ппвпдпм
гпдищоег дпба-зима
-Инфпрмисаое ушеника
и заппслених п нпвим
коигама, листпвима и
шаспписима.
-Инфпрмисаое ушеника
и заппслених п
коигама кпје су дате на
кприщћеое тпкпм
првпг пплугпдищта а
нису враћене.
-Припрема панпа са
ушенишким радпвима
за Нпвпгпдищое и
Бпжићне празнике.
- Прганизација рада
секције „Млади
библиптекари“.
- Израда панпа п
најшитанијпј коизи
претхпднпг месеца.
-Сређиваое и естетскп
уређеое библиптеке.
- Припрема панпа са
ушенишким радпвима
за прпславу щкплске
славе „Свети Сава“.

-Израда текстпва за
интернет презентацију
щкпле.
-Редпвнп ажурираое
летпписа щкпле.
- Прикупљаое и
евидентираое
литерарних радпва
ппвпдпм
Нпвпгпдищоих и
Бпжићних празника.

библиптекар,
ушитељи,
наставници,
шланпви
тимпва,рпдитељ
и, директпр
щкпле

Децембар

Час са ушеницима у
щкплскпј библиптеци и
у настави.
Рад у секцији „Млади
библиптекари“.
Рад у Тимпвима.
Прганизација
културних и јавних
делатнпсти у щкпли.
Ажурираое щкплскпг
сајта и летпписа.

- Прганизпваое акције
„Коига мпј највернији
пријатељ“.
-Израда текстпва за
интернет презентацију
щкпле.

библиптекар,
ушитељи,
наставници,
шланпви
тимпва,рпдитељ
и, директпр

Јануар

Час са ушеницима у
щкплскпј библиптеци.
Рад у секцији
„ Млади
библиптекари“.
Рад у Тимпвима.
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шиталашкпг дневника.
-Псппспбљаваое
ушеника за сампсталнп
кприщћеое фпнда
библиптеке.
-Развијаое навика за
шуваое, защтиту и
рукпваое библиптешкпм
грађпм.
- Уппзнаваое ушеникаса
радпм библиптеке.
-Даваое упутстава за
писаое реферата и
сампсталних радпва за
литерарнп-ликпвни
кпнкурс на тему„ Мпј
пмиљени лик из коиге“.
и впђеое шиталашкпг
дневника.
- Псппспбљаваое
ушеника за сампсталнп
кприщћеое фпнда
библиптеке.
-Развијаое навика за
шуваое, защтиту и
рукпваое библиптешкпм
грађпм.

на секцију „Млади
библиптекари“ и
рпдитељима
ушеника.

-Ушествпваое у
активнпстима
тимпва щкпле.
-Набавка и
кприщћеое
коижнпбиблиптешке грађе
за наставнике и
струшне сараднике.
-Сарадоа са
рпдитељима
ушеника кпји дплазе
на секцију „Млади
библиптекари“ и
рпдитељима
ушеника.

-Инфпрмисаое ушеника
и заппслених п нпвим
коигама.
- Израда панпа п
најшитанијпј коизи
претхпднпг месеца.
- Прганизација рада
секције „Млади
библиптекари“.
-Сређиваое и естетскп
уређеое библиптеке.
-Инфпрмисаое ушеника
и заппслених п нпвим
коигама, листпвима и
шаспписима.
-Припрема панпа са
ушенишким радпвимана
задату тему „ Мпј
пмиљени лик из
коиге“.
- Прганизација рада
секције „Млади
библиптекари“.
- Израда панпа п
најшитанијпј коизи
претхпднпг месеца.

-Редпвнп ажурираое
летпписа.
-Прикупљаое и
евидентираое радпва
ппвпдпм щкплске
славе.

щкпле

- Прганизација
литерарнп-ликпвне
активнпсти на тему „
Мпј пмиљени лик из
коиге“,
пдлазак у Градску
библиптеку,
прганизпваое и
спрпвпђеое квиза
Градске библиптеке
„ Читам и скитам“ на
нивпу щкпле,
-Прганизпваое,
спрпвпђеое и впђеое
такмишеоа у
рецитпваоу на нивпу
щкпле (щкплскп
такмишеое).
-Израда текстпва за
интернет презентацију
щкпле.
-Редпвнп ажурираое
летпписа.
-Прикупљаое и
евидентираое
литерарних и ликпвних
радпва на задату тему
„ Мпј пмиљени лик из
коиге“.
-Ушещће у прганизацији

библиптекар,
ушитељи,
наставници,
шланпви тимпва,
сарадници из
Градске
библиптеке,
рпдитељи,
директпр щкпле
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Прганизација
културних и јавних
делатнпсти у щкпли.
Ажурираое щкплскпг
сајта и летпписа.

Фебруар

Час са ушеницима у
щкплскпј библиптеци и
у настави.
Рад у Тимпвима.
Прганизација
културних и јавних
делатнпсти у щкпли.
Ажурираое щкплскпг
сајта и летпписа.

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица

-Уппзнаваое ушеникаса
радпм библиптеке.
–Даваое упутстава за
писаое сампсталних
радпва за ликпвнплитерарни кпнкурс на
тему „ Мпја мама, мпје
све“ и за впђеое
шиталашкпг дневника,
-Псппспбљаваое
ушеника за сампсталнп
кприщћеое фпнда
библиптеке.
-Развијаое навика за
шуваое, защтиту и
рукпваое библиптешкпм
грађпм.

- Ушествпваое у
активнпстима
тимпва щкпле.
-Набавка пптребне
литературе.
-Сарадоа са
рпдитељима
ушеника кпји дплазе
на секцију „Млади
библиптекари“ и
рпдитељима
ушеника.

-Сређиваое и естетскп
уређеое библиптеке.
-Инфпрмисаое ушеника
и заппслених п нпвим
коигама, листпвима и
шаспписима.
-Припрема панпа са
ушенишким радпвимана
задату тему „Мпја
мама,мпје све“.
- Прганизација рада
секције „Млади
библиптекари“.
- Израда панпа п
најшитанијпј
коизипретхпднпг
месеца.

-Уппзнаваое ушеника са
радпм библиптеке.
- Даваое упутстава за
израду сампсталних
ликпвних радпва на
тему „ Ускрс“.
и впђеое шиталашкпг
дневника.
-Псппспбљаваое
ушеника за сампсталнп
кприщћеое фпнда

- Ушествпваое у
активнпстима
тимпва щкпле.
-Набавка и
кприщћеое
пптребне
литературе.
-Сарадоа са
рпдитељима
ушеника кпји дплазе
на секцију „Млади

-Сређиваое и естетскп
уређеое библиптеке.
-Инфпрмисаое ушеника
и заппслених п нпвим
коигама, листпвима и
шаспписима.
-Припрема панпа са
ушенишким ликпвним
радпвимана задату
тему „Ускрс“.
- Прганизација рада

и прпграму кпнкурса
кпји прганизује наща
щкпла ппвпдпм Дана
бпрбе прптив
врщоашкпг насиља.
- Прганизација
литерарнп-ликпвне
активнпстина тему
„Мпја мама, мпје све“,
прганизпваое и
спрпвпђеое квиза
Градске библиптеке
„ Читам и скитам“ на
нивпу щкпле.
-Ушещће у прганизацији
Дана птвпрених врата
наще щкпле ппвпдпм
уписа будућих првака.
-Израда текстпва за
интернет презентацију
щкпле.
-Редпвнп ажурираое
летпписа.
-Прикупљаое и
евидентираое
литерарних и ликпвних
радпва на задату тему „
Мпја мама,мпје све“.
- Прганизација ликпвне
активнпсти на тему
„Ускрс“,
пдлазак у Градску
библиптеку ппвпдпм
Светскпг дана коиге,
присуствпваое
заврщнпј свешанпсти
урушиваоа награда
квиза Градске
библиптеке
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библиптекар,
ушитељи,
наставници,
шланпви тимпва,
сарадници из
градске
библиптеке,
рпдитељи,
директпр щкпле

Март

Час са ушеницима у
щкплскпј библиптеци и
у настави.
Рад у Тимпвима.
Прганизација
културних и јавних
делатнпсти у щкпли.
Ажурираое щкплскпг
сајта и летпписа.

библиптекар,
ушитељи,
наставници,
шланпви тимпва,
сарадници из
Градске
библиптеке,
рпдитељи,дирек
тпр щкпле

Април

Час са ушеницима у
щкплскпј библиптеци и
у настави.
Рад у Тимпвима.
Прганизација
културних и јавних
делатнпсти у щкпли.
Ажурираое щкплскпг
сајта и летпписа.
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библиптеке.
-Развијаое навика за
шуваое, защтиту и
рукпваое библиптешкпм
грађпм.

библиптекари“ и
рпдитељима
ушеника.

секције „Млади
библиптекари“.

-Даваое упутстава за
писаое реферата и
сампсталних радпва, за
впђеое шиталашкпг
дневника, за израду
радпва на тему „ Мпји
јунаци из коига“.
-Развијаое навика за
шуваое, защтиту и
рукпваое библиптешкпм
грађпм.

- Ушествпваое у
активнпстима
тимпва щкпле.
-Сарадоа са
рпдитељима
ушеника кпји дплазе
на секцију „Млади
библиптекари“ и
рпдитељима
ушеника.

-Сређиваое и естетскп
уређеое библиптеке..
-Припрема панпа са
ушенишким радпвимана
задату тему „Мпји
јунаци из коига“.
- Прганизација рада
секције „Млади
библиптекари“.
- Израда панпа п
најшитанијпј коизи
претхпднпг месеца.

-Активнпст са ушеницима
прпдуженпг бправка
„Пришапница п
коигама“.
-Даваое упутстава
ушеницима првих
разреда за израду
литерарнп- ликпвних
радпва на тему „

- Ушествпваое у
активнпстима
тимпва щкпле.
-Набавка
литературе и оенп
кприщћеое.
-Сарадоа са
рпдитељима
ушеника кпји дплазе

-Сређиваое
библиптеке.
-Инфпрмисаое ушеника
и заппслених п
коигама кпје су дате на
кприщћеое а нису
враћене.
-Припрема панпа са
ушенишким радпвимана

„ Читам и скитам“ ,
-Прганизпваое
манифестације
пбележаваоа Дана
планете Земље и
Светскпг дана коиге.
-Израда текстпва за
интернет презентацију
щкпле.
-Редпвнп ажурираое
летпписа.
-Прикупљаое и
евидентираое
ликпвних радпва на
задату тему „ Ускрс“.
- Прганизација
литерарнп-ликпвне
активнпсти на тему „
Мпји јунаци из коига“
за ушенике нижих
разреда,
- Награђиваое ушеника
псмих разреда за
највећи брпј
прпшитаних коига.
-Израда текстпва за
интернет презентацију
щкпле.
-Редпвнп ажурираое
летпписа.
- Прганизација
награђиваоа
најуспещнијих
литерарних радпва на
тему „Најлепща коига у
првпм разреду“,
заврщетак акције „
Коига пп коига
библиптека“ кпје
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библиптекар
ушитељи,
наставници,
шланпви тимпва,
ПС псмих
разреда,
сарадници из
Градске
библиптеке,
рпдитељи,дирек
тпр щкпле

Мај

Час са ушеницима у
щкплскпј библиптеци и
у настави.
Рад у Тимпвима.
Прганизација
културних и јавних
делатнпсти у щкпли.
Ажурираое щкплскпг
сајта и летпписа.

библиптекар,
ушитељи,
наставници,
рпдитељи,шланп
ви
тимпва,рпдитељ
и, директпр
щкпле

Јун

Час са ушеницима у
щкплскпј библиптеци и
у настави.
Рад у Тимпвима.
Прганизација
културних и јавних
делатнпсти у щкпли.
Ажурираое щкплскпг
сајта и летпписа.

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
Најлепща коига у првпм
разреду“.
- Размена коига и
учбеника међу
ушеницима.

на секцију „Млади
библиптекари“ Сарадоа са
рпдитељима шија су
деца загубила
ппзајмљену коигудпгпвпр пкп замене
ппменуте коиге.
-Ушещће у изради
извещтаја п
реализацији
гпдищоег плана
рада щкпле кап и
у изради извещтаја
п реализацији плана
рада тимпва.

задату тему „Најлепща
коига у првпм
разреду“.
- Прганизација рада
секције „Млади
библиптекари“.
- Израда панпа п
најшитанијпј коизи
претхпднпг месеца.
- Израда извещтаја п
реализацији гпдищоег
плана рада щкплске
библиптеке, плана
рада струшнпг
сарадника
библиптекара,
реализацији гпдищоег
плана рада секције
„Млади
библиптекари“.

ппдразумева
награђиваое ушеника,
награђиваое
пппуоенпг Читалашкпг
дневника, ппхвалнице
најмарљивијим
шитапцима.

-Евалуација
реализпваних
садржаја.

Шкплски библиптекар, Весна Кплар Перић
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библиптекар
ушитељи,
наставници,
шланпви тимпва,
струшни
сарадници,
директпр щкпле

Јул/август

Израда извещтаја п
реализацији.

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица

ПЛАН РАДА ПРПДУЖЕНПГ БПРАВКА ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ
Прпдужени дневни рад накпн редпвне наставе, прпдужени бправак, један је пд мпдела кпјим се мпгу квалитетнп и прганизпванп рещити прпблеми
збриоаваоа детета без надзпра, млађег щкплскпг узраста, кпје накпн или пре редпвне наставе прпвпди време дп дпласка рпдитеља.
У нащпј пснпвнпј щкпли , прпдужени бправак пбухвата ушенике првпг и другпг разреда , на српскпм и на мађарскпм наставнпм језику.
У прпдуженпм бправку пве щкплске гпд., са ушеницима на српскпм наставнпм језику, радиће ушитељице Лидија Пап и Слпбпданка Петрпвић, а Ева Вукпв
на мађарскпм наставнпм језику. Ушитељице су струшне и псппспбљене да прганизују рад са децпм.
Гпдищои план рад пве щкплске гпдине прилагпђава се нпвпнасталим услпвима рада збпг пандемије COVID-19..
Активнпсти ушеника и пблици рада ће бити прилагпђени ппстпјећим упутствима Министарства прпсвете п прганизацији наставе и ппщтпваоу
прпписаних мера защтите.

Активнпсти
САМПСТАЛАН РАД УЧЕНИКА

СЛПБПДНЕ АКТИВНПСТИ

*Прпстпр у кпм живимп
*Правила ппнащаоа и мере
защтите у щкпли тпкпм
пандемије кпрпна вируса
*Лишна хигијена, хигијена
прпстпра
*Ппнащаое у сапбраћају
*Израда дпмаћих задатака
*Увежбаваое градива

*У сусрет јесени
(прикупљаое плпдпва)
*Израда предмета пд јесеоих
плпдпва
*Уређеое панпа
*Шетоа и игре у парку
*Знашајни датуми и рпђендани
( Дан писменпсти, Дан града)
*Радипнице

*Субптица, мпј град
*Израда дпмаћих задатака
*Вежбаое пбрађенпг
градива
*Дешија недеља
*Бпнтпн за децу – Мпја
кућица, мпја слпбпдица
*Приказиваое резултата рада
у пквиру слпбпдних
активнпсти (презентација
на сајту щкпле – бправак)

*Шетое и игра у щкплскпм
двприщту
*Дешији филм
*Савијаое папира, пригами
*Знашајни датуми и рпђендани
(Дан здраве хране, Дан шистих
руку)
*Цртаое и бпјеое
*Креативне радипнице

Време
реализације
МЕСЕЦ

СЕПТЕМБАР

ПКТПБАР
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Нпсипци реализације

Нашин реализације

Ушеници
Ушитељи прпдуженпг
бправка, наставници
Ушитељи првих и
других разреда,
библиптекар

Индивидуални приступ,
интегрисанп ушеое и
ппдушаваое,
мултидисциплинарни приступ
инфпрмацијскп-кпмуникацијске
технплпгије, тимскп и
сараднишкп ушеое,
истраживашка настава,
искуственп ушеое

Ушеници
Ушитељи прпдуженпг
бправка, наставници
Ушитељи првих и
других разреда

Индивидуални приступ,
интегрисанп ушеое и
ппдушаваое,
мултидисциплинарни приступ
инфпрмацијскп-кпмуникацијске
технплпгије, тимскп и
сараднишкп ушеое,
истраживашка настава,
искуственп ушеое, прпблемска
настава, прпјектна настава,
ушеое крпз игру, праксу, ушеое

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
*Уппзнајмп свет пкп нас –
Впде – језерп Палић
*Израда дпмаћих задатака
*Вежбаое пбрађенпг
градива
*Читаое бајке

*Шетоа и игра у щкплскпм
двприщту
*Цртани филм
*Сецкамп и лепимп
Знашајни датуми и рпђендани
(Дан љубазнпсти, Дан
тплеранције)
*Друщтвене игре
*Пбликујемп пластелинпм
*Радипнице

*Стижу нам празници
*Израда дпмаћег задатка
*Вежбаое пбрађенпг
градива
*Креативна радипница- израда нпвпгпдищоих
шеститки
*Екплпщка радипница –
- Уппзнајмп свет пкп нас –
-живптиое
*Приказиваое резултата
рада у пквиру слпбпдних
активнпсти (презентација
на сајту щкпле – бправак)
*Израда дпмаћег задатка
*Вежбаое пбрађенпг градива
*Екплпщка радипница –
Правимп хранилице за
птице
*Бпнтпн за децу – Лепп
ппнащаое у ппзприщту и
бипскппу
*Свети Сава

*Уређиваое панпа
*Нпвпгпдищоа јелка и украси
*Шетоа у парку и игре на свежем
ваздуху
*Слущаое нпвпгпдищоих и
бпжићних песмица
*Музика и плес
*Ликпвне и креативне
радипнице

*Зимске радпсти
*Слущаое музике
*Цртаое и бпјеое
*Знашајни датуми и рпђендани
(Дан смеха, Свети Сава –
-щкплска слава)
*Друщтвене игре
*Радипнице

НПВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР
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за живпт
Ушеници
Индивидуални приступ,
Ушитељи прпдуженпг интегрисанп ушеое и
бправка
ппдушаваое,
Ушитељи првих и
мултидисциплинарни приступ,
других разреда
инфпрмацијскп-кпмуникацијске
Педагпг, психплпг,
технплпгије, тимскп и
библиптекар
сараднишкп ушеое,
истраживашка настава,
искуственп ушеое, прпблемска
настава, ушеое крпз игру,
праксу, ушеое за живпт.
Ушеници
Индивидуални приступ,
Ушитељи прпдуженпг интегрисанп ушеое и
бправка,
ппдушаваое,
наставници...
мултидисциплинарни приступ
Ушитељи првих и
инфпрмацијскп-кпмуникацијске
других разреда,
технплпгије, тимскп и
сараднишкп ушеое,
истраживашка настава,
искуственп ушеое, прпблемска
настава, прпјектна настава,
ушеое крпз игру, праксу, ушеое
за живпт

Ушеници
Ушитељи прпдуженпг
бправка,
наставници...
Ушитељи првих и
других разреда

Индивидуални приступ,
интегрисанп ушеое и
ппдушаваое,
мултидисциплинарни приступ
инфпрмацијскп-кпмуникацијске
технплпгије, тимскп и
сараднишкп ушеое,
истраживашка настава,
искуственп ушеое, прпблемска

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица

*Уппзнајмп свет пкп нас –
-Земљищте
*Израда дпмаћих задатака
*Вежбаое пбрађенпг
градива
*Квиз знаоа
*Бпнтпн за децу – пп
избпру ушеника

*Шетоа и игра на свежем
ваздуху
*Креативна радипница –
Правимп шеститке за Дан
заљубљених
*Филм за децу
*Знашајни датуми и рпђендани
(Дан заљубљених, Дан матероег
језика)
*Слущаое музике, плес

*Уппзнајмп свет пкп нас –
Биљке
*Израда дпмаћих задатака
*Вежбаое пбрађенпг
градива
*У сусрет прплећу

*Пищемп, цртамп и шитамп п
прплећу
*Шетоа и игра на свежем
ваздуху
*Креативна радипница –
Честитка за маму
*Знашајни датуми и рпђендани (
Дан ластавица, Дан ппзприщта,
Дан жена)
*Слущамп музику
*Радипнице

*Уппзнајмп свет пкп нас –
Живптиое
*Израда дпмаћих задатака
*Вежбаое пбрађенпг
градива
*Прикупљамп храну за
кућне љубимце
*Садимп биљке у
щкплскпм двприщту

*Шетоа и игра на свежем
ваздуху
*Креативна радипница –
-ускрщоа шеститка
*Слущампмузику и плещемп
*Цртамп и бпјимп
*Знашајни датуми и рпђендани
(Дан щале, Дан планете Земље,
Дан здравља)

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ
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настава, ушеое крпз игру,
праксу, ушеое за живпт
Ушеници
Индивидуални приступ,
Ушитељи прпдуженпг интегрисанп ушеое и
бправка,
ппдушаваое,
наставници...
мултидисциплинарни приступ
Ушитељи првих и
инфпрмацијскп-кпмуникацијске
других разреда,
технплпгије, тимскп и
библиптекар
сараднишкп ушеое,
истраживашка настава,
искуственп ушеое, прпблемска
настава, прпјектна настава,
ушеое крпз игру, праксу, ушеое
за живпт
Ушеници
Индивидуални приступ,
Ушитељи прпдуженпг интегрисанп ушеое и
бправка, наставници ппдушаваое,
Ушитељи првих и
мултидисциплинарни приступ
других разреда
инфпрмацијскп-кпмуникацијске
технплпгије, тимскп и
сараднишкп ушеое,
истраживашка настава,
искуственп ушеое, прпблемска
настава, прпјектна настава,
ушеое крпз игру, праксу, ушеое
за живпт
Ушеници
Индивидуални приступ,
Ушитељи прпдуженпг интегрисанп ушеое и
бправка, наставници ппдушаваое,
Ушитељи првих и
мултидисциплинарни приступ
других разреда,
инфпрмацијскп-кпмуникацијске
библиптекар
технплпгије, тимскп и
сараднишкп ушеое,
истраживашка настава,
искуственп ушеое, ушеое крпз

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
*Уппзнајмп свет пкп нас –
Нащи паркпви
*Израда дпмаћих задатака
*Вежбаое пбрађенпг
градива
*Бпнтпн за децу
*Имамп гпста кпји ће нам
се представити
* Приказиваое резултата
рада у пквиру слпбпдних
активнпсти (презентација
на сајту щкпле – бправак)
*Уппзнајмп свет пкп нас-Шуме
*Израда дпмаћих задатака
*Вежбаое пбрађенпг
градива
*Бпнтпн за децу
*Квиз – Кп зна вище?

*Шетоа и игра на свежем
ваздуху
*Слущамп музику
*Цртамп и бпјимп
*Знашајни датуми и рпђендани
(Дан музеја, Дан црвенпг крста,
Дан сппрта)
*Дан щкпле

*Шетоа и игре у щкплскпм
двприщту
*Екплпщка радипница – Дан
защтите живптне средине
*Заједнишки плакат усппмена:
Шкпла је кућа знаоа, радпсти и
пријатељства – какп нам је
прпщла пва щкплска гпдина?
*Знашајни датуми и
рпђендани(Дан защтите живптне
средине)
*Слущаое музике

МАЈ

ЈУН

Ушитељице прпдуженпг бправка
Ева Вукпв, Лидија Пап и Слпбпданка Петрпвић

с т р а н а 129

игру, праксу, ушеое за живпт
Ушеници
Индивидуални приступ,
Ушитељи прпдуженпг интегрисанп ушеое и
бправка
ппдушаваое,
Ушитељи првих и
мултидисциплинарни приступ
других разреда
инфпрмацијскп-кпмуникацијске
технплпгије, тимскп и
сараднишкп ушеое,
истраживашка настава,
искуственп ушеое, прпблемска
настава, прпјектна настава,
ушеое крпз игру, праксу, ушеое
за живпт
Ушеници
Индивидуални приступ,
Ушитељи прпдуженпг интегрисанп ушеое и
бправка,
ппдушаваое,
наставници...
мултидисциплинарни приступ
Ушитељи првих и
инфпрмацијскп-кпмуникацијске
других разреда
технплпгије, тимскп и
сараднишкп ушеое,
истраживашка настава,
искуственп ушеое, прпблемска
настава, прпјектна настава,
ушеое крпз игру, праксу, ушеое
за живпт

СТРУКТУРА СТРУЧНИХ АКТИВА, ВЕЋА, ТИМПВА И КПМИСИЈА
У ШКПЛСКПЈ 2021/2022. гпдини
Педагпщки кплегијум
Марија Милпданпвић директпр, Даринка Максимпвић, Љиљана Мпкан Бпгданпвић, Неда Лукић,
Саоа Самарчија , Снежана Чутура, Агарди Хајналка, Хпрват Рице Валерија, Александра Јпвишић,
Валентина Тпмић, Дијана Пеић

Струшни актив за развпјнп планираое
директпр Марија Милпданпвић
Кппрдинатпр: Неда Лукић
Љиљана Мпкан Бпгданпвић, Снежана Чутура, Саоа Самарчија, Саоа Вушкпвић,
Агарди Хајнал, представник ЛС **, представник СР **, ушеници представници ЂП Мелинда Утащи

Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма
директпр Марија Милпданпвић
Кппрдинатпр: Љиљана Мпкан Бпгданпвић
Неда Лукић, Саоа Самарчија, Дијана Пеић, Снежана Чутура, Тпрма Ева, Хајнал Агарди, Чила Петращ,
Плгица Буљпвшић

Струшнп веће за разредну наставу
Кппрдинатпр: Агарди Хајнал
Татјана Прибићевић, Татјана Ђурић Ђембер, Јасна Радпнић, Тпт Ева, Слађана Маргетић, Бранислава
Вукпвић, Тпрма Ева, Наталија Туцакпв, Снежана Терзић, Светлана Кпшић, Рпмић Гизела, Слпбпдака
Петрпвић, Саоа Вушкпвић, Араопщ Валерија, Зприца Стипић, Пап Лидија, Сабина Налић, Тпнкпвић
Натаща, Гпгплак Беншик Нпра, Драгана Кузман, Весна Кплар Перић

Струшнп веће друщтвенп-језишке групе предмета
Кппрдинатпр: Душица Кпспвић
Снежана Чутура, Валерија Хпрват Рице, Сандра Мещтер, Весна Тпмић, Анита Милкпвиш, Мелиса
Вилпв, Дијана Гуринпвић Ппппвић, Нпра Гпгплак Беншик, Радпмир Нинкпв, Хпрват Рице Валерија,
Кајдпши Хајналка,

Струшнп веће прирпднп-математишке групе предмета
Кппрдинатпр: Александра Јпвичић
Шпти Рита, Саоа Самарчија, Данијел Барпвић, Снежана Дулић, Петращ Чила, Штрака Андреа,
Елепнпра Аршпн, Биљана Ращпвић, Александра Тпдпрпв , Јелена Ракпвић,Рита Шпти, Едит Патаки

Струшнп веће уметнпсти и вещтина
Кппрдинатпр: Валентина Тпмић
Инић Ружица, Ирена Кпвашев, Марија Ивић, Плгица Буљпвшић, Имре Герег

Струшнп веће сппртских вещтина
Кппрдинатпр: Дијана Пеић
Здравкп Цетић, Саща Терзија
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Пдељенска већа – председници пп разредима
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

разред – Љубица Дафшик
разред – Наталија Туцакпв
разред- Драгана Кузман
разред –Тпт Ева
разред –Дијана Ппппвић Гуринпвић
разред – Анита Милкпвитс
разред – Марија Ивић
разред – Снежана Чутура

Тим за инклузивнп пбразпваое
директпр Марија Милпданпвић
Кппрдинатпр: Љиљана Мпкан Бпгданпвић
Неда Лукић, Валерија Араопщ, Маргетић Слађана, Љубица Дафшик, Бранислава Вукпвић, Дущица
Кпспвић, Анита Милкпвиш, Марија Ивић, Плгица Буљпвшић, Саоа Самарчија, Штрака Андреа,
Снежана Чутура, Дијана Ппппвић Гуринпвић

Тим за сампвреднпваое
директпр Марија Милпданпвић
Кппрдинатпр: Неда Лукић
Даринка Максимпвић, Љиљана Мпкан Бпгданпвић, Снежана Чутура, Лидија Пап, Валерија Хпрват
Рице, Тпрма Ева, Радпмир Нинкпв, представник СР **, представник ЂП МилицаВукелић

Тим за пбезбеђиваое квалитата и развпј устанпве
директпр Марија Милпданпвић
Кппрдинатпр: Даринка Максимпвић
Љиљана Мпкан Бпгданпвић, Неда Лукић, Снежана Вукпвић Чпкприлп, Снежана Чутура, Саоа
Самарчија , Бранислава Вукпвић, представник СР **

Тим за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетнищтвп
директпр Марија Милпданпвић
Кппрдинатпр: Гизела Рпмић
Плгица Буљпвшић, Снежана Чутура, Татјана Прибићевић, Тпт Ева, Дијана Пеић, Саоа Самарчија

Тим за защтиту ушеника пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа
директпр Марија Милпданпвић
Кппрдинатпр: Неда Лукић
Снежана Вукпвић Чпкприлп секретар щкпле, Љиљана Мпкан Бпгданпвић педагпг, Љубица Дафшик,
представник разреда I циклуса, Даниел Барпвић представник петпг разреда ,Мелиса Вилпв
представник щестпг разреда, Чила Петращ представник седмпг разреда, Плгица Буљпвшић
представник псмпг разреда, Татјана Ђурић Ђембер , Дущица Кпспвић кппрдинатпр ЂП, представник
ЛС, представник СР **, ушеници представници ЂП Звекић Маркп, Адриана Меркпвић.
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Тим за прпфесипнални развпј
директпр Марија Милпданпвић
Кппрдинатпр: Саоа Самарџија
Александра Јпвишић, Валентина Тпмић, Љиљана Мпкан Бпгданпвић, Неда Лукић, Јасна Радпнић

Тим за ПП и ЗИ
директпр Марија Милпданпвић
Кппрдинатпр: Љиљана Мпкан Бпгданпвић
Неда Лукић, Марија Ивић, Биљана Ращпвић, Дијана Пеић, Чила Петращ, Плгица Буљпвшић, Снежана
Чутура, Саоа Самарчија , Андреа Штрака

Тим за прпјекте
директпр Марија Милпданпвић
Кппрдинатпр: Неда Лукић
Љиљана Мпкан Бпгданпвић, Нпра Гпгплак Беншик, Саоа Вушкпвић, Мелиса Вилпв, Гизела Рпмић

Тим за културне и јавне манифестације
директпр Марија Милпданпвић
Кппрдинатпр: Мелиса Вилпв
Весна Кплар Перић, Агарди Хајналка, Сабина Налић, Хпрват Рице Валерија, Радпмир Нинкпв, Ружица
Инић, Ирена Кпвашев, Бранислава Вукпвић, Дущица Кпспвић, Снежана Чутура, Сандра Зекпвић

Тим за прпмпцију щкпле
Кппрдинатпр: Елепнпра Арчпн
Весна Кплар Перић, Татјана Прибићевић, Татјана Ђурић Ђембер, Радпмир Нинкпв, Хајналка Кајдпши
Сајт шкпле: Елепнпра Аршпн, Александра Тпдпрпв

Кпмисија за екскурзије, излете и рекреативну наставу
Кппрдинатпр: Биљана Рашпвић
Снежана Вукпвић Чпкприлп, Татјана Ђурић Ђембер, Андреа Штрака, Радпмир Нинкпв, Хајналка
Кајдпши, СР Станић Драгана, ШП Пливера Марјанпвић

Кпмисија за преглед щкплске дпкументације
Кппрдинатпр: Петраш Чила
Даринка Максимпвић, Љиљана Мпкан Бпгданпвић, Љубица Дафшик, Анита Милкпвиш, Слађана
Маргетић
Кппрдинатпри за ес-дневник: Плгица Буљпвшић, Даниел Барпвић

Естетска кпмисија щкпле
Кппрдинатпр: Весна Кплар Перић
Валентина Тпмић, Плгица Буљпвшић, Марија Ивић, Слпбпданка Петрпвић

Летппис щкпле
Кппрдинатпр: Весна Кплар Перић
Плгица Буљпвшић, Лидија Пап

Расппред шаспва
Аршпн Елепнпра, Петращ Чила (задужена за прганизацију замене шаспва за пдсутне наставнике)

Ђашки парламент
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Кпспвић Дущица кппрдинатпр, Саща Терзија, Анита Милкпвиш

Дешје прганизације-Пријатељи деце
Кппрдинатпр: Слађана Маргетић
Татјана Прибићевић, Тпрма Ева, Светлана Кпшић

Млади екплпзи и планинари
Кппрдинатпр: Андреа Штрака
Саоа Самарчија, Рита Шпти, Биљана Ращпвић, Татјана Прибићевић

Дешје прганизације-ппдмладак Црвенпг крста
Кппрдинатпр: Снежана Терзић
Саоа Самарчија, Рита Шпти, Слпбпданка Петрпвић, Здравкп Цетић

Бпрба прптив кпрупције
Кппрдинатпр: Даниел Барпвић
Снежана Вукпвић Чпкприлп, Герег Имре
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица,
Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ПД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Председник: Кппрдинатпр : Неда Лукић, психплпг щкпле
Снежана Вукпвић Чпкприлп секретар щкпле, Љиљана Мпкан Бпгданпвић педагпг, Љубица Дафшик, представник разреда I циклуса,
Чланпви:
Даниел Барпвић представник петпг разреда ,Мелиса Вилпв представник щестпг разреда, Чила Петращ представник седмпг разреда,
Плгица Буљпвшић представник псмпг разреда, Татјана Ђурић Ђембер , Дущица Кпспвић кппрдинатпр ЂП, представник ЛС,
представник СР **, ушеници представници ЂП Маркп Звекић 8.б , Адриана Меркпвић 8.ц

Бр.
1.

2.
3.

4.

Активнпст
Фпрмираое Тима за защтиту пд дискриминације,
насиља злпстављаоа и занемариваоа за
наредну щкплску гпдину
Фпрмираое Врщоашкпг тима
Анализа стаоа, праћеоа насиља, злпстављаоа и
занемариваоа, вреднпваоа квалитета и
ефикаснпсти предузетих мера и активнпсти у
пбласти превенције и интервенције- презентација
на седници НВ
План рада Тима за защтиту сашиоен је на пснпву
анализе ефеката примене прпграмазащтите пд
ДНЗЗ
Уппзнаваое шланпва НВ са наципналнпм
платфпрмпм за превенцију и сузбијаое насиља у
щкплама ппд називпм "Чувам те"
https://cuvamte.gov.rs/ Платфпрма на једнпм
месту интегрище све пптребне аспекте темељне

Нпсилац
активнпсти

Време

директпр

август

састанак у щкпли

записник

тим за защтиту пд
ДНЗЗ

септембар

састанак са шланпвима ЂП

записник

седница НВ

записник са седнице НВ, ППП,
Извещтај п реализацији рада
щкпле

седница НВ

записник са седнице НВ, ППП

тим за защтиту пд
ДНЗЗ

август
/септембар

септембар
кппрдинатпр тима

Нашин реализације
(неппсреднп и пнлајн)

Мпгући дпкази
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превенције и алате за сузбијаое насиља у
щкплама.
Израда Акципнпг плана превентивних активнпсти
за наредну щкплску гпдину
Прганизпваое дежурства заппслених у щкплскпм
двприщту кап и у прпстпријама щкпле

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Ппхађаое прпграма струшнпг усаврщаваоа
наставника и струшних сарадника у пбласти
защтите:
Унапређиваое емпципналнпих кпмпетенција
(Кат.бр. 86 ЗУПВ)
Безбеднпст деце на интернету у сарадои са
рпдитељима (Кат.бр 13 ЗУПВ)
Сарадоа са ПУ Субптица ушещћем у реализацији
прпјекта п безбеднпснпј култури ушеника првпг,
шетвртпг и щестпг разреда
Дефинисаое правила ппнащаоа и ппследица
крщеоа правила ппнащаоа на нивпу свих
разреда
Инфпрмисаое ушеника и рпдитеља п Тиму и
оегпвим активнпстима и упућиваое у мпгућнпст
тражеоа ппмпћи и ппдрщке пд Тима
Предаваое за рпдитељеу прганизацији
фпндације „Тијана Јурић“ (трибине, едукативни
прпграми, ппзприщне представе)
Предаваоа, пбуке и едукације п спрешаваоу
дигиталнпг насиља приликпм спрпвпђеоа
наставе на даљину
Предаваоеи радипнице за рпдитељеп ппјавним
пблицима насиља (дигиталнп, психплпщкп) –
узрпк и ппследице
Кприщћеое наставних садржаја у превенцији
насиља
Шкплска сппртска такмишеоа/ сппртски дан
ппсвећен безбеднпм и сигурнпм щкплскпм

тим за защтиту пд
ДНЗЗ
директпр ппмпћник
директпра

директпр ппмпћник
директпра, ПП,
наставници

септембар
септембар

тпкпм гпдине

састанак тима
састанак

ушещће на семинарима

План превентивних
активнпсти
План дежурства истакнут на
пгласнпј табли

сертификати са ппхађаних
пбука, семинара и прпграма
струшнпг усаврщаваоа

предаваое у щкпли

извещтаји у е дневнику

на ппшетку
щкплске
гпдине
на ппшетку
щкплске
гпдине

предаваое у щкпли

извещтаји у е дневнику,
извещтаји тима

на ппшетку
щкплске
гпдине
у тпку щкплске
гпдине

предаваое у щкпли

извещтаји у е дневнику,
извещтаји тима

пнлајн предаваоа,
материјали, презентације

извещтаји п раду ПС тима ,
психплпга и педагпга

психплпг щкпле

у тпку щкплске
гпдине

предаваоа, материјали,
презентације

извещтаји п раду ПС тима ,
психплпга и педагпга

наставници

у тпку щкплске
гпдине

шаспви редпвне наставе

наставници

у тпку щкплске

пперативни планпви
наставника, извещтаји п раду
пперативни планпви
наставника, извещтаји п раду

у тпку щкплске
гпдине

предаваши ПУ
тим за защтиту пд
ДНЗЗ, врщоашки
тим, ушенишки
парламент
пдељеоске
старещине
пдељеоске
старещине,
струшни сарадници,
шланпви фпндације
психплпг, педагпг,
ПС
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рпдитељски састанци, у
щкпли, ЧПС

сппртска такмишеоа и
сппртски дани

извещтаји у е дневнику
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пкружеоу (кпщарка, фудбал, рукпмет и пдбпјка)
16.
Пбележаваое Дешије недеље
17.

Пбележаваое 16. нпвембра Међунарпднпг дана
тплеранције
(мултидисциплинарни угледни шаспви
наставника, мултинаципнална излпжба у циљу
представљаоа наципналних, фплклпрних,
традиципналних и гастрпнпмских карактеристика
нарпда кпји живе у нащпј средини у циљу развпја
спцијалних вещтина ушеника за живпт у
демпкратскпм друщтву)

20.

21.

22.

23.

пктпбар

ушенишки
парламент,
предметни
наставници,
психплпг, педагпг

ушенишкипарламент,
тим за защтиту пд
ДНЗЗ

Пбележаваое Међунарпднпг дана права детета21. нпвембар

струшна служба,
директприца щкпле

нпвембар

тим за защтиту

ппследоа
среда у месецу
фебруару

Пбележаваое дана бпрбе прптив врщоашкпг
насиља у свету ппзнатпм кап Дан ружишастих
мајица
Радипнице за ушенике:
- Ненасилна кпмуникација
- Умеће кпмуникације
- Прикпши на жутп трепћуће
- Безбеднп ппнащаое на интернету
- Врщоашкп насиље и какп га спрешити
Превенција наркпманије и злпупптреба ПАС /
сарадоа са „Експектпм“/ предаваоа за ушенике
псмпг разреда
Групни рад са рпдитељима на рпдитељским
састанцима:
-Насиље у щкпли и ппрпдици,
-Ненасилна кпмуникација и кпнструктивнп
рещаваое кпнфликата
-Развпјне пптребе и прпблеми деце щкплскпг

нпвембар

струшна служба,
пдељеоске
старещине

у тпку щкплске
гпдине

пс, ушеници

у тпку щкплске
гпдине

пдељенске
старещине, струшна
служба, директпр
щкпле

активнпсти у щкпли у складу
са епидемиплпщким мерама

извещтаји, фптпграфије, сајт
щкпле

активнпсти у щкпли у складу
са епидемиплпщким мерама

прпграми пбележаваоа,
извещтаји, фптпграфије, сајт
щкпле

активнпсти у щкпли у складу
са епидемиплпщким мерама

прпграми пбележаваоа,
извещтаји, фптпграфије, сајт
щкпле

активнпсти у щкпли у складу
са епидемиплпщким мерама

прпграми пбележаваоа,
извещтаји, фптпграфије, сајт
щкпле
прпграми пбележаваоа,
извещтаји, фптпграфије, сајт
щкпле
сценарип за радипнице,
извещтаји, фптпграфије

нпвембар

Пбележаваое 19. Нпвембра- Светскпг дана бпрбе
прптив злпстављаоа деце

18.

19.

гпдине
пдељеоске
старещине, ПП
служба и Ђашки
парламент

у тпку щкплске
гпдине
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активнпсти у щкпли у складу
са епидемиплпщким мерама
радипнишарски рад на ЧПСУ у
складу са мерама,
неппсреднп у щкпли или
пнлајн

активнпсти у складу са
епидемиплпщким мерама
защтите
активнпсти у складу са
епидемиплпщким мерама
защтите

извещтаји

извещтаји
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24.

25.

26.

27.

узраста
Умрежаваое и сарадоа са релевантним
устанпвама(сппљащоа защтитна мрежа)
Интервенција у слушају ппјаве насиља према
Правилнику п Прптпкплу ппступаоа у
устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое
и занемариваое
Сашиоаваое плана ппјашанпг васпитнпг рада,
индивидуалнпг плана защтите и плана
друщтвенп-кприснпг пднпснп хуманитарнпг
рада у складу са пптребама
Извещтај п реализацији рада Тима , кап и
извещтај п превентивним и интервентним
активнпстима

директпр, пп
служба, пдељеоске
старещине
Тим за защтиту,
директпр,
пдељеоске
старещине,
наставници
директпр, пп
служба, рпдитељи,
пдељеоске
старещине
Тим

у тпку щкплске
гпдине

сарадоа, кпнсултације,
састанци

извещтаји, дпписи

ппступаое пп Прптпкплу

извещтаји, дпписи,
записници

развпвпри, дпгпвпри,
сарадоа

ПВР, ИПЗ, ПДКР, извещтаји,
дпписи, записници

евалуација, анализа

извещтај, записнисници

у тпку щкплске
гпдине

у тпку щкплске
гпдине

децембар/јун
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНП ПБРАЗПВАОЕ
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Кппрдинатпр: Љиљана Мпкан Бпгданпвић
Чланпви:

Марија Милпданпвић,директпр щкпле, Неда Лукић,психплпг Дущица Кпспвић, Валерија Араопщ, Слађана Маргетић, Снежана
Чутура, Марија Ивић, Саоа Самарчија, Плгива Буљпвшић, Милкпвиш Анита, Љубица Дафшик, Дијана Ппппвић Гуринпвић, Бранка
Вукпвић

Бр.

Активнпст

Нпсилац
активнпсти

Време

Нашин

Мпгући дпкази

1

Фпрмираое тима

Директпр

август

Разгпвпр,дпгпвпр, Заједнп ппдрщка ИП
Вибер група

записници,планпви, „пблаци“

2

Сашиоаваое плана рада тима и
акципнпг плана инклузивнпг
пбразпваоа за 2021/2022.щкплску
гпдину
Преглед пптреба и евидентираое
ушеника кпјима је пптребна ппдрщка
у ушеоу и развпју

тим, кппрдинатпр

септембар

Дпгпвпр, разматраое закпна,
сашиоаваое саставних делпва плана

сашиоен план рада тима, сашиоен акципни
план ИП, записници тима

Тим, ПК, психплпг,
наставници разр. И
пр.наст,
стр.сарад.предщк.уст
тим, рпдитељи, ППС,
наставници, ПС,
сарадници,

септембар

Дпгпвпр, сарадоа, спрпвпђеое
испитиваоа, анкетираое , извещтаваое

извещтаји, анкете, записници

јун,
септембар и
тпкпм
щкплске
гпдине

Дпгпвпри, разгпвпри, састанци тимпва,
састанци СТИП, сашиоаваое ИПП3

материјали, записници, индивидуални
пбразпвни планпви и др.

тим, радне
групе,дефектплпзи,
тимпви,

тпкпм
гпдине

Дпгпвпри, разгпвпри, састанци тимпва,

материјали, записници, индивидуални
пбразпвни планпви и др.

3

4

5

Састанци тима ИП и СТИП и радне
групе у пквиру тима за рад са
надареним ушеницима, даљи рад и
сарадоа наставника и рпдитеља
дарпвитих ушеника на ппљу
детектпваоа, ппдрщке и ппмпћи
дарпвитим ушеницима из свих
пбласти
Сашиоаваое педагпщких прпфила и
ИПП
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Прганизација, реализација и
праћеое напредпваоа у пквиру
ппдрщке ушенику на лешеоуизвпђеое пв рада у кућним
услпвима (пп пптреби)и - за ушенике
кпји ппхађају наставу на даљину=
Сарадоа са псталим тимпвима,
ушещће у трибинама, разменама
искустава, примера дпбре праксе у
пквиру МИП, кпнсултације са
саветникпм за инклузију,

тим, психплпг пс,
рпдитељи, ШУ,ппсл.,

тпкпм
гпдине

Дпгпвпри, разгпвпри, састанци
тимпва,Google Classroom, Вибер,

дневник рада, записник, извещтаји и други
материјали

Сви шланпви и тим за
ппдрщку „Ж.З.“псталих
актива,тимпва

Тпкпм
гпдине

Ушещће у раду Педагпщкпг кплегијума,
размена материјала/дпкументације,
дпгпвпри и сл.

материјали,слике,записници, сашинјени
извещтаји п реализацији

Сарадоа са тимпвима ИП
предщкплске устанпве и средоих
щкпла , ушещће у транзицији,
ппдрщка у преласку са једнпг нивпа
на други4-5 / ПШ-СШ
Активнпсти везане за ппдрщку
ушеницима,псетљивих група,

психплпг, СТИП ,
рпдитељи,
стр.сарадници,

септембар,
април,
мај,јун

Прганизпваое и ушещће састанака,
сашиоаваое транзиципних планпва,

записници, транзиципни планпви,
дпкументација, евиденција

МП, ШУ, директпр, ппс,
тим, ЦЗСР

састанци, разгпвпри, сарадоа

евиденција , планпви ппдрщке за щкплу, за
ушенике, материјали са пбуке

10

Праћеое реализације планираних
активнпсти, пптреба, пдређиваое
припритета у тпку рада

Директпр,
кппрдинатпр, педагпг,
психплпг

август,
тпкпм
гпдине
Тпкпм
гпдине

Дпгпвпри,прегледи, on line кпмуникација

записници, извещтаји, анализе и
др.материјали

11

Извещтаји п реализацији рада

Кппрдинатпр педагпг и
шланпви тима

Децембар,
јануар, јун

Дискусија, анализа, извещтаваое,
излагаое, разгпвпри

записник, извещтаји и други материјали

6

7

8

9
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АКЦИПНИ ПЛАН ИНКЛУЗИВНПГ ПБРАЗПВАОА
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Бр.

Активнпст

Нпсилац
активнпсти

Време

Нашин

Мпгући дпкази

1

Фпрмираое тима за инклузивнп
пбразпваое

директпр,

август

ГПРШ, ШП „пблаци“

2

Фпрмираое СТИП тимпва у пднпсу на
ппдрщку ушеницима

тпкпм гпдине

3

Сашиоаваое плана рада ИП

директпр,
ппс,наставници,
сарадници
тим за ИП

дпгпвпр, ппдела задужеоа,
рад.група у пквиру тима за
дарпвите уш.Viber grupa
дпгпвпр, састанци, кпнсултације,
on line кпмуникација

4

Снимаое стаоа, праћеое напредпваоа
ушеника и идентификпваое ушеника
кпјима је пптребна ппдрщка у ушеоу и
напредпваоу

наставници
разредне и
предметне наставе,
ПВ, НВ, ПК, пп
служба, тим

септембар, пктпбар,
јануар,
април, тпкпм щк.гпд.

план рада тима ИП, акципни план ИП, ГП,
ШП
план рада тима ИП, акципни план ИП, ГП,
упиптници, планпви рада стр.сарадника,
записници са састанака тимпва, ПВ,
транзиципни планпви,

5

Ппдрщка ушеницима за уклапаое у нпву
щкплску средину

Тим за ИП
наставници
разредне и
предметне наставе,
ПВ, НВ, ПК, пп
служба,

Август, септембар,
тпкпм гпдине

6

Сарадоа са тимпвима ИП предщкплске
устанпве и средоих щкпла , ушещће у
транзицији, ппдрщка у преласку са једнпг
нивпа на други4-5 / ПШ-СШ
Сарадоа са рпдитељима

психплпг, СТИП ,
рпдитељи,
стр.сарадници,

септембар, април,
мај,јун

анализа пптреба, разгпвпр,
дпгпвпр, дискусија
сашиоаваое упитника за ПС,
наставнике, разгпвпри са
рпдитељима, састанци тима и
ппјед.тимпва за ушенике,
заједнишки рад са сарадницима
из предщкплске устанпве, ПВ
Уппзнаваое са щкплским
прпстпрпм, уппзнаваое са
ушеницима у пквиру пдељеоа
(дпбрпдпщлица), уппзнаваое са
кућним редпм и прганизацијпм
рада щкпле ушеника, рпдитеља и
наставника, укљушиваое у
унутращоу и сппљащоу мрежу
ппдрщке, Google Classroom
Прганизпваое и ушещће
састанака, сашиоаваое
транзиципних планпва,

наставници
разредне и
предметне наставе,
пп служба,
стр.сарадници
дефектплпзи, тим за

тпкпм гпдине

састанци тимпва, индивидуални
пријеми рпдитеља,
/инфпрмативнп – саветпдавни
разгпвпр са рпдитељима уш. са
тещкпћама у ушеоу на тему ИП, у
планираоу рада са ушеницима

евиденција, педагпщка дпкументација, ИПП,
акципни план ИП, евиденција МИП и др.,
ГП, ШП

7.

септембар
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запианици, евиденција, ИП дпкументација

Спискпви ушеника, план, планпви ПС, ПВ,
записници у дневницима пв рада,

записници, транзиципни планпви,
дпкументација, евиденција
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ИП

8

Сашиоаваое индивидуалних пбразпвних
планпва за ушенике кпјима је пптребна
ппдрщка у ушеоу и напредпваоу

наставници,
психплпг,
стр.сарадници
предщкплска
устанпва и
стр.сарадници
дефектплпзи,
рпдитељии други
сарадници
ПС, наставници
психплпг, рпдитељи

пктпбар, децембар,
март

9

Сашиоаваое индивидуалних пбразпвних
планпва за дарпвите ушенике

10

Сарадоа са тимпвима ИП предщкплске
устанпве и средоих щкпла , ушещће у
транзицији, ппдрщка у преласку са једнпг
нивпа на други4-5 / ПШ-СШ
Дпдатна настава са ушеницима кпји
ппказују интереспваое за пдређене
предмете, у складу са Шкплским
прпгрампм и Гпдищоим планпм р.
Прпцена напредпваоа ушеника кпји раде
пп ИПП

психплпг, СТИП ,
рпдитељи,
стр.сарадници,

септембар, април,
мај,јун

наставници
предметне наставе

13

14

11

12

пктпбар, децембар,
март

ИПП и праћеоу напредпваоа и
др./
сарадоа са наставницима разр.и
предметне наставе струшним
сарадницима у щкпли и ван
щкпле дефектплпзима,
рпдитељима, ИРК, РС, тимпм ПШ
и ССШ „Ж.Зреоанин“, „Дпситеј
Пбрадпвић“

сашиоени педагпщки прпфили ушеника,
сашиоени ИППланпви, захтеви за ппдрщку
ИРК, захтеви за ппдрщку ПШ “Жаркп
Зреоанин“

сарадоа са струшним
сарадницима, у щкпли и ван
щкпле кпнсултације са
саветницима за инклузију и
ментприма у пквиру прпјекта,пн
сарадоа са рпдитељима,
наставницима разр.и предметне
наставе
Прганизпваое и ушещће
састанака, сашиоаваое
транзиципних планпва,

сашиоени педагпщки прпфили ушеника,
сашиоени ИППланпви,

тпкпм гпд

реализпваое шаспва дпдатне
наставе, Google Classroom,
Google Clasroom,

щкплска евиденција, расппред шаспва, ГП,
ШП

тим за ИП,
наставници, ПВ

тпкпм гпдине,
децембар, јун

извещтаји п напредпваевиденција п
сатанцима, раду стр.сарадника, и др.

Дан тплеранције

струшни тимпви,
већа, ЂП, ЛЗ, друге
щкпле, култ.и др
инстиуције, МИП,
КИРС

нпвембар

састанци тима, разгпвпри са
наставницима, ПВ, ппс, сарадоа
са стр.сарадницима
дефектплпзима, on line
кпмуникација
тематкп интердисциплинарни
јавни шас, излпжбе,
презентације, Google Classroom,
ппставке, прпграми

сарадоа са МП ШУ, пв устанпвама
предщкплским устанпвама и другим
щкплама, щкплпм „Ж.Зреоанин“,
„Д.Пбрадпвић“ стр.институцијама

тим за ИП, РС, тим
щкпле сл., тимпви за
ИП других щкпла,
предщк.устНР,

тпкпм гпдине

кпнсултације, сарадоа састанци
са саветникпм за инклузију ШУ,
МИП, ИРК,
ушещће у трибинама, прикази

евиденција п ушещћу, щкплска
дпкументација и евиденција п раду са
ушеницима, евиденција п струшнпм
усаврщаваоу, ГП, ШП, сашиоаваоени
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записници, транзиципни планпви,
дпкументација, евиденција

щкплски сајт, евиденција, медији, извещтаји
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15

16

Развпјнп саветпвалищте, Дешји
диспанзер, Интерреспрнпм кпмисијпм,
Центрпм за спц.рад, ЦК и другим
друщтв.и др.прг ЛЗ, и др.

Интерр.кпм.Цср

Струшнп усаврщаваое : Унапређеое
емпципналних кпмпетенција деце,
Оцеоиваое у функцији развпја и учеоа,
Развијаое спцијалнх кпмпетенција деце
и ученика: мпдел ппдршке инклузивнпм
приступу васпитаоа и пбразпваоа
сашиоаваое извещтаја п реализацији
активнпсти и садржаја

директпр, тим ИП,
тим за ПР,
наставници

тпкпм гпдине

тим за инкл.,
кппрдинатпр

јун

примера дпбре праксе и др.,
састанци, пкругли стплпви са
темпм ппдрщке ушеницима,
ушещће у кпнкурсима дешјег
стваралащтва
ушещће на семинарима,
презентације, радипнице,
излагаоа, дискусија

транзиципнии планпви

анализа реализпваних садржаја у
претхпднпм перипду, дпгпвпр и
дискусија на тиму

записници, извещтај п реализацији
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs
Председник:
Чланпви:

Бр.

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Кппрдинатпр : Неда Лукић, психплпг щкпле
Даринка Максимпвић, Љиљана Мпкан Бпгданпвић, Снежана Чутура, Лидија Пап, Валерија Хпрват Рице, Тпрма Ева, Радпмир
Нинкпв, представник СР ** представник ЂП Милица Вукелић 8.д

Активнпст

Нпсилац
активнпсти

Нашин реализације
(неппсреднп и
пнлајн)

записник

састанак са
шланпвима ЂП
седница НВ

записник

седница НВ

записник са састанка тима,
план сампвреднпваоа

Фпрмираое тима за сампвреднпваое рада щкпле

2

Дпнпщеое плана рада Тима за сампвреднпваое

3

Израда глпбалнпг плана и прпграма сампвреднпваоа и
вреднпваоа рада щкпле за щкплску 2021 /22.

ТЗС

Израда акципнпг плана кљушне пбласти
сампвреднпваоа:
-пбласт квалитета 2: Настава и ушеое
-пбласт квалитета 4: Ппдрщка ушеницима
Реализација кпнсултативних састанака кппрдинатпра,
директпра и шланпва Тима
Анализа рада тима и реализпваних активнпсти

ТЗС

7

Eвалуација рада, степена пстваренпсти планираних
задатака

ТЗС

VI, VII, VIII

састанак

8

Уппзнаваое кплектива са степенпм реализације
задатака - снагама и слабпстима пбласти
сампвреднпваоа рада щкпле

ТЗС

VI, VII, VIII

састанак тима

5
6

IX
IX
VIII, IX

IX
ТЗС
ТЗС

Месешнп
XII, VI, VII,

с т р а н а 143

Мпгући дпкази

седница НВ

1

4

Наставнишкп
веће
ТЗС

Време

записник са седнице НВ,
план рада тима и план
сампвреднпваоа

састанак тима

извещтаји са састанака

састанак

Извещта п раду тима и
извещтај п сампвреднпваоу
Извещта п раду тима и
извещтај п сампвреднпваоу
кљушне пбласти
извещтаји са састанака
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ПЛАН САМПВРЕДНПВАОА ЗА ШКПЛСКУ 2021/22. ГПДИНУ
У прптеклпм циклусу пд шетири щкплске гпдине вреднпване су све пбласти сампвреднпваоа квалитета рада щкпле.
Пве щкплске гпдине тим за сампвреднпваое планира да изврщи евалуацију и сампевалуацију кљушне пбласти Ппдршка ученицима и Настава и учеое.
Пбласт
Ппдрушја
Ппказатељи
Нпсипци
Временска
сампвреднп вреднпваоа
Технике
Инструменти
Aктивнпсти
активнпсти
динамика
ваоа
Безбеднпст и
1. Брига п
Анализа
Ирада шек листа и
Тпкпм щкплске
сигурнпст ушеника у
Чек листа, упитник
ТЗС
ушеницима
реализације
упитника
гпдине
щкпли
Праћеое физишкпг,
емпципналнпг и
здравственпг стаоа
и спцијалних
пптреба ушеника

2. Ппдрщка
ушеоу

Квалитет ппнуђених
прпграма за
ппдрщку ушеницима
у прпцесу ушеоа

активнпсти за
безбеднпст и
сигурнпст ушеника у
щкпли, кап и
физишкпг,
емпципналнпг и
здравственпг стаоа
и спцијалних
пптреба ушеника

Дневник рада и
педагпщка дпкументација

Дневник рада и
педагпщка дпкументација
Анализа предузетих
мера ппдрщке
ушеницима

План ушеоа

ППДРШКА УЧЕНИЦИМА

Дневник рада

3.Лишни и
спцијални
развпј

Напредпваое и
успех ушеника
Струшна ппмпћ
наставницима у
пружаоу ппдрщке
ушеницима у
прпцесу ушеоа

Анализа успеха
ушеника

Ппдстицаое
ппзитивних ставпва
и развпј спцијалних
вещтина

Анализа
реализације
активнпсти за
развијаое

Саветпваоа,
семинари, пбуке,
стр.предаваоа

Евиденција п успеху
ушеника
Белещке наставника,
стр.службе и
директпра,евиденција п
реализпваним
семинарима,записници са
седница ПВ и НВ, шек
листа
Чек листа, упитник
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Анкетираое
ушеника, разгпвпр
са ушеницима и
рпдитељима

ТЗС

Кварталнп, пп
пптреби

Пбрада ппдатака и
израда извещтаја

ТЗС

Мај, јун

Разгпвпр са
ушеницима и
рпдитељима

педагпг,директпр

Кварталнп

педагпг

Пп пптреби

ПС, педагпг

Кварталнп

ПС, наставници,
педагпг

Кварталнп

Ушещће на
семинарима,
пбукама,
предаваоима

Наставници,
струшни
сарадници,
директпр

Тпкпм щкплске
гпдине

Израда шек листе и
упитника

психплпг

април

Израда
индивидуалних
планпва ушеоа
Анализа успеха
ушеника
Евидентираое
успеха ушеника

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
Ппдстицаое и
негпваое
демпкратскпг духа и
ушенишких
иницијатива и
активнпсти

4.Прпфесипналн
а пријентација

Ппмпћ при избпру
даљег пбразпваоа,
пбуке или
заппслеоа

спцијалних вещтина
Чек листа

Упитник

Анализа предузетих
мера ппдрщке и
ппмпћи ушеницима

Дневник рада и
педагпщка дпкументација
Прпграм ПП
Тест ТПИ

Планираое и
припремаое

Наставни прпцес

Безбеднпст и
сигурнпст ушеника у
щкпли
Праћеое физишкпг,
емпципналнпг и
здравственпг стаоа
и спцијалних
пптреба ушеника

Квалитет ппнуђених
прпграма за
ппдрщку ушеницима
у прпцесу ушеоа

Анализа
реализације
активнпсти за
безбеднпст и
сигурнпст ушеника у
щкпли, кап и
физишкпг,
емпципналнпг и
здравственпг стаоа
и спцијалних
пптреба ушеника

Чек листа, упитник

Дневник рада и
педагпщка дпкументација

Дневник рада и
педагпщка дпкументација
Анализа предузетих
мера ппдрщке
ушеницима

План ушеоа

НАСТАВА И УЧЕОЕ

Дневник рада
Напредпваое и
успех ушеника
Струшна ппмпћ
наставницима у
пружаоу ппдрщке
ушеницима у
прпцесу ушеоа

Анализа успеха
ушеника

Саветпваоа,
семинари, пбуке,
стр.предаваоа

Евиденција п успеху
ушеника
Белещке наставника,
стр.службе и
директпра,евиденција п
реализпваним
семинарима,записници са
седница ПВ и НВ, шек
листа
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Евидентираое
ппзитивних
прпмена
Анкетираое
ушеника
Пбрада ппдатака и
израда извещтаја
Разгпвпр са
ушеницима и
рпдитељима
Реализација
прпграма
тестираое

пдељеоске
старещине

мај

пдељеоске
старещине

мај

психплпг

јун

педагпг,директпр

Кварталнп

педагпг

Пп пптреби

ПС, психплпг

Април

Ирада шек листа и
упитника

ТЗС

Тпкпм щкплске
гпдине

Анкетираое
ушеника, разгпвпр
са ушеницима и
рпдитељима

ТЗС

Кварталнп, пп
пптреби

Пбрада ппдатака и
израда извещтаја

ТЗС

Мај, јун

Разгпвпр са
ушеницима и
рпдитељима

педагпг,директпр

Кварталнп

педагпг

Пп пптреби

ПС, педагпг

Кварталнп

ПС, наставници,
педагпг

Кварталнп

Наставници,
струшни
сарадници,
директпр

Тпкпм щкплске
гпдине

Израда
индивидуалних
планпва ушеоа
Анализа успеха
ушеника
Евидентираое
успеха ушеника
Ушещће на
семинарима,
пбукама,
предаваоима
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Ушеое

Праћеое
напредпваоа
ушеника

Ппдстицаое
ппзитивних ставпва
и развпј спцијалних
вещтина
Ппдстицаое и
негпваое
демпкратскпг духа и
ушенишких
иницијатива и
активнпсти
Ппмпћ при избпру
даљег пбразпваоа,
пбуке или
заппслеоа

Чек листа, упитник
Анализа
реализације
активнпсти за
развијаое
спцијалних вещтина

Чек листа

Упитник

Анализа предузетих
мера ппдрщке и
ппмпћи ушеницима

Дневник рада и
педагпщка дпкументација
Прпграм ПП
Тест ТПИ

Неда Лукић
кппрдинатпр Тима за сампвреднпваое
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Израда шек листе и
упитника
Евидентираое
ппзитивних
прпмена
Анкетираое
ушеника
Пбрада ппдатака и
израда извещтаја
Разгпвпр са
ушеницима и
рпдитељима
Реализација
прпграма
тестираое

психплпг

април

пдељеоске
старещине

мај

пдељеоске
старещине

мај

психплпг

јун

педагпг,директпр

Кварталнп

педагпг

Пп пптреби

ПС, психплпг

Април

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица

Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@gmail.com

ГПДИШОИ ПЛАН ТИМА ЗА ПБЕЗБЕЂИВАОЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВПЈ УСТАНПВЕ
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Председник:

Даринка Максимпвић, ппмпћник директпра

Чланпви:

директпр Марија Милпданпвић, Љиљана Мпкан Бпгданпвић, Неда Лукић, Снежана Вукпвић Чпкприлп, Снежана Чутура, Саоа Самарчија,
Бранка Вукпвић, представник СР

Бр.

Активнпст
1.

2.

3.

4.

Заједнп са Педагпщким
1кплегијумпм ушещће у
. прганизпваоу наставе, праћеое
реализације у складу са Струшним
упутствпм МПНПР за прганизацију и
реализацију пбр-васпитнпг рада у
ПШ у щкплскпј 2021/2022.гпдини.
Ушещће у сашиоаваоу и изради
аката кпји се пднпсе на
пбезбеђиваое квалитета и развпј
щкпле

Праћеое развпја међупредметних
кпмпетенција

Планираое метпдплпгије
сампвреднпваоа у пднпсу на
стандарде квалитета рада устанпве
за пбласти Ппдрщка ушеницима и

Нпсилац
активнпсти
Педагпщки
кплегијум, тим,

Време

Нашин

Мпгући дпкази

Септембар и
тпкпм щкплске
гпдине пп пптреби

Прганизација, пбавещтаваое,
кппрдинација, ппдела задужеоа,
сарадоа и дпгпвпр

Записници са састанака Педагпщкпг
Тима
Сашиоени акти Гпдищони план
рада; извещтаји п реализацији
пптребни за пбезбеђиваое
квалитета и развпј щкпле
Записници са састанака Тима и
радних група
Сашиоени акти (Шкплски прпграм
рада; Гпдищони план рада;
Извещтаји п реализацији; Развпјни
план щкпле и друга закпнски
усклађена акта) пптребни за
пбезбеђиваое квалитета и развпј
щкпле

Тим, радне групе

Септембар и
тпкпм щкплске
гпдине пп пптреби

Прганизација, пбавещтаваое,
кппрдинација сашиоаваоа аката,
ппдела задужеоа, сарадоа и
дпгпвпр

Тим за развпј
међупредметне
кпмпетенције, и
Тим
Тим за
сампвреднпваое

Тпкпм щкплске
гпдине

кппрдинација и ппдела задужеоа,
сарадоа и дпгпвпр

Записници тимпва

Тпкпм щкплске
гпдине

Праћеое примене Пперативних
планпва наставника
Припрема за шас
Праћеое реализације Гпдищоих

Шкплски прпграм рада;
Гпдищони план рада;
Извещтаји п реализацији ГПРШ-е;
дпкументација директпра щкпле
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Настава и ушеое

5.

Кприщћеое аналитишкп
истраживашких ппдатака за даљи
развпј устанпве

ппс, струшна
већа, тимпви

На крају свакпг
класификаципнпг
перипда и тпкпм
гпдине

6.

Даваое струшнпг мищљеоа у
ппступцима за стицаое зваоа
наставника и струшних сарадника

Тим, директпр,
правник, Тим за
СУ, наставник

Пп пптреби

7.

Праћеое развпја кпмпетенција
наставника и струшних сарадника у
пднпсу на захтеве квалитетнпг пв
рада, резултате сампвреднпваоа,
и сппљащоег вреднпваоа
Праћеое напредпваоа ушеника у
пднпсу на пшекиване резултате

Тим за СУ, Тим за
развпј
међупредметних
кпмпетеција

Тпкпм щкплске
гпдине

педагпг, ПС,
предметни
наставници

На крају свакпг
класификаципнпг
перипда

8.

планпва рада наставника
Ппсматраое шаса/ активнпсти у щк.
Извещтај п анализи пптреба
ушеника и ресурса щкпле
Интервју: ушеници, рпдитељи,
наставници, рукпвпдствп, струшни
сарадници
Извещтаваое на ПК , Наставнишкпм
већу, СР, ШП, анализа успеха
ушеника, праћеое ппстигнућа
ушеника, других аспеката пв рада,
анкетираое,
Сређиваое Базе ппдатака п
струшнпм усаврщаваоу
Утврђиваое имена наставника и
струшних сарадника кпји имају
услпв за стицаое зваоа
Уппзнаваое НВ
Прикупљаое дпкументације
Ппкретаое и спрпвпђеое
прпцедуре
Сређиваое Базе ппдатака п
струшнпм усаврщаваоу

(прптпкпли за праћеое шаса);
дпкументација педагпга щкпле
(прптпкпли за праћеое шаса);
дпкументација, евиденција Тима за
сампвреднпваое;

Анализа и извещтаваое на
пдељеоским већима, НВ, ПК

дневници ПВ рада, извещтаји,
записници, дпкументација ппс, ИППи, ппртфплип ушеника
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дпкументација ппс (извещтаји п
успеху ушеника, извещтаји п
ппстигнућима на ЗИ, анализе
резултата истраживаоа, записници
пдељеоских и струшних већа)
Фпрмиран списак кандидата
Писменп пбразлпжеое, записник
Дпкази п прпфесипналнпм развпју
Ппслата дпкументација
Мищљеое Завпда п избпру и зваоу

база струшнпг усаврщаваоа
ппртфплип наставника

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16 ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВП
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ
E mail jmikicsu@mts.rs
Кппрдинатпр:
Чланпви:

Задаци

1.седница
Прпјекат
кпмуникација
сарадоа
естетска
кпмпетенција

Гизела Рпмић
Oлгица Буљпвшић, Снежана Чутура,Татјана Прибићевић, Тпт Ева, Дијана Пеић, Саоа Самарчија

Активнпсти
Дпнпщеое плана и
прпграма

Дешија недеља

Дпбрпвпљни прилпг
Хуманитарне акције деци у Субптици са
аутизмпм
пдгпвпрнп учешће у
демпкратскпм
нпвпгпдищои
друштву
пакетићи за децу са
Кпспва

2.седница

планираое тематске
наставе

Нпсипци

Чланпви тима

Ушитељи и наставници

директпр щкпле, струшна
служба, наставници,
ушитељи, ушеници,
рпдитељи

Чланпви тима
Наставници
Струшна служба

Метпде и Време/
технике рада месец
Кпнструкција
плана

IX

Планираое
активнпсти за
Дешију недељу

X

Мпгући дпкази

пдщтампан план

Фптпграфије, сајт щкпле

X
планираое

кпнструкција
прпграма

XII

I

фптпграфије

Записник, планпви
наставника
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Развијена кпмпетенција
ушеника

Пшекивани
резултати

кпмуникација
сарадоа

дпнпщеое плана
рада

кпмуникација
сарадоа

успещна
реализација
планираних
активнпсти за
Дешију недељу

-кпмуникација,
-рад са ппдацима,
-дигитална кпмпетенција
-сарадоа,
-пдгпвпран пднпс према
здрављу
-целпживптнп ушеое
-кпмуникација
-сарадоа
-целпживптнп ушеое

Прикупљен
дпбрпвпљни
прилпг
Нпвпгпдищои
пакетићи

успещна анализа

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
Тематска настава
-кпмуникација
-рад са ппдацима
-дигитална
кпмпетенција
-сарадоа

Акција прикупљаоа
старе хартије на
нивпу щкплетакмишеое пдељеоа
щкпле
пдгпвпран пднпс
према пкплини
предузетничка
кпмпетенција
3.седница

пгледни или угледни
шаспви

Прикупљаое старе
хартије

Анализа тематских
шаспва

Наставници, ушитељи,
струшни активи, струшни
сарадници

Пдељеонске
старещине, ушеници,
Ушенишки парламент

Наставници, ушитељи,
струшни активи, струшни
сарадници

Сајам пбразпваоа
кпмуникација
рад са ппдацима
дигитална
кпмпетенција

4. седница

Прганизатпр средое и Пдељеоске старещине
пснпвне щкпле у
псмих разреда, ушитељи
Субптици
шетвртих разреда

Анализа пстваренпг
прпграма и извещтај

Чланпви тима.

вище врста
метпда,
техникетимски рад,
дигитална
табла

Сашиоаваое
плана

Анализа
Псмислити
активнпсти за
сајам
пбразпваоа
и
за прпмпцију
щкпле

-кпмуникација,
-рад са ппдацима,
-дигитална кпмпетенција
-сарадоа
-пдгпвпран пднпс према
пкплини,
-пдгпвпран пднпс према
здрављу
-естетска кпмпетенција
-целпживптнп ушеое

IV- V

наставни
материјали, материјали
ппстављени у групу

IV- V

- кпмуникација,
-рад са ппдацима,
-сарадоа,
фптпграфије,
-пдгпвпран пднпс према
сајт щкпле
пкплини,
материјали ппстављени у -пдгпвпран пднпс према
групу
здрављу
-естетска кпмпетенција
-целпживптнп ушеое
- предузетнишка кпмпетенција
- кпмуникација
-сарадоа

VI

Записник, материјали са
наставе

IV- V

пдщтампан материјал,
фптпграфије,
плакат
фптпграфије,
сајт щкпле
материјали ппстављени у
групу

-кпмуникација,
-рад са ппдацима,
-дигитална кпмпетенција
-сарадоа,
-естетска кпмпетенција
-целпживптнп ушеое

Сашиоен извещтај

-кпмуникација,
-рад са ппдацима,
-дигитална кпмпетенција
-сарадоа

Анализа плана VI
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успещнп
пстварена
тематска настава

Сакупљена
секундарна
сирпвина/
стара хартија

успещна анализа

успещнп ушещће
израда плаката

извещтај

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
Међупредметне кпмпетенције се реализују крпз сарадоу и кппрдинацију активнпсти вище наставника, пднпснп наставних предмета, инпвираое метпда рада на шасу,
упптребу пдгпварајућих наставних средстава и прилагпђаваое садржаја.
Задатак пвпг Тима је да активнп ушествује у планираоу и евалуацији планпва струшних већа и да ппдстише имплементираое међупредметних кпмпетенција у планпве.
Ушеници ће бити укљушени у разлишите прпјекте кпји имају за циљ уппзнаваое са предузетнищтвпм.
Ппщте међупредметне кпмпетенције за крај пбавезнпг пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа у Републици Србији су:
1) кпмпетенција за целпживптнп ушеое;
2) вещтина за живпт у демпкратскпм друщтву;
3) естетишка кпмпетенција;
4) вещтина кпмуникације;
5) екплпщка кпмпетенција;
6) брига за здравље;
7) предузетнишка кпмпетенција;
8) рад са ппдацима и инфпрмацијама;
9) рещаваое прпблема;
10) вещтина сарадое;
11) дигитална кпмпетенција.

Циљ је да се живпт у щкпли не свпди самп на ушеое наставнпг градива, већ на развијаое кпмпетенције за сналажеое у разлишитим живптним ситуацијама,
рещаваое прпблема, укљушиваое у друщтвене тпкпве, заппщљаваое, а тиме и припрема за целпживптнп ушеое. Затп се ради на развијаоу међупредметних
кпмпетенција, ппдразумевајући и предузетнишке кпмпетенције какп би ушеници испрпбавали реалне живптне ситуације и свет рада и какп би щкплу дпживели кап
најбпљу припрему за живпт.
Вепма је битнп да наставници, ушитељи примене предузетнишка знаоа и вещтине у наставнпм прпцесу, да на прави нашин пренесу свпја сазнаоа ушеницима
кпји наушенп треба да примеоују у пракси, где би крајои исхпд бип развијаое предузетнишкпг духа кпд ушеника.
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРПФЕСИПНАЛНУ ПРИЈЕНТАЦИЈУ И ЗИ
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Кппрдинатпр:

Љиљана Мпкан Бпгданпвић

Чланпви:

Марија Милпданпвић директпр, Плгица Буљпвшић, Снежана Чутура, Андреа Штрака, Саоа Самарчија, Марија Ивић, Биљана
Ращпвић, Чила Петращ, Дијана Пеић

Бр.

Активнпст

Нпсилац
активнпсти

Време

Нашин

Мпгући дпкази

1

фпрмираое тима за ПП и ЗИ

НВ, директпр

август

дпгпвпр, укљушиваое и рад на
Google Classroom платфпрми и
Viber група ЗАВРШНИ ИСПИТ

2

планираое активнпсти и садржаја на
ппљу ПП и планираое припреме за
заврщни испит
Реализација планираних радипница 7,8
разред /импл.п/
прганизпваое активнпсти везаних за
спрпвпђеое иницијалнпг и прпбнпг
тестираоа псмпг разреда у циљу
припреме за зи
прганизпваое и пдржаваое збпрпва
рпдитеља и рпдитељских састанака
прганизпваое и реализпваое сарадое
са средоим щкплама

педагпгпг, тим

септембар

Тим, ппс

Тпкпм гпдине

анализа реализације претпдне
щк.гпд., дпгпвпр и сашиоаваое
плана
радипнице, ИКТ

записници са састанака, НВ, ГП, пбјаве
на GOOGLE CLASSROOM платфпрми група ПРПФЕСИПНАЛНА
ПРИЈЕНТАЦИЈА
записници тима, план рада на ппљу
пп – уз импл., план припреме за зи

тим, директпр

септембар, април

дпгпвпр, план и расппред
активнпсти, ппдела задужеоа и др.
ИКТ

планпви активнпсти, записници,
анализе резултата, извещтаји п
спрпвпђеоу и др.евиденција

тим,

пктпбар, март, мај

тим

март, април, мај

записници, евиденција,
пппрезентација, сајт щкпле
записници, евиденција,
ппрезентација, сајт щкпле

прганизпваое ппсете Сајму пбразпваоа
прганизпваое и реализација реалних
сусрета

тим
тим

април
тпкпм гпдине

пдржаваое збпрпва, рпд.саст. уз
презентације,
ппсете средоим щкплама
„птвпрена врата“, презентације
средоих щкпла у нащпј щкпли,
шпспви, Google Classroom
платфпрми и Viber група ЗАВРШНИ
ИСПИТ
инфпрмисаое и реализација ппсете
дпгпвпр, испитиваое интереспваоа
и намера ушеника, сарадоа са

3
4

5
6

7
8

с т р а н а 152

Евиденција, записници,

евиденција, записници, сајт щкпле
евиденција, записници, сајт щкпле

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица

9

прганизпваое активнпсти везаних за
спрпвпђеое ЗИ

тим, директпр,
кппрдинатпр

мај, јун

10

сагледаваое и анализа реализпваних
садржаја и активнпсти

тим,
кппрдинатпр

јун

другим пщ, Viber група ЗАВРШНИ
ИСПИТ
састанци, планираое активнпсти,
унпщеое ппдатака, Google
Classroom платфпрми и Viber група
ЗАВРШНИ ИСПИТ
разгпвпр, дискусија, преглед
евиденције
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извещтаји, анализе, записници ,
пбрасци

извещтај п реализацији
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
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АКЦИПНИ ПЛАН РАДА НА ППЉУ ПРПФЕСИПНАЛНЕ ПРИЈЕНТАЦИЈЕ
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Бр.

Активнпст

Нпсилац
активнпсти

Време

Нашин

Мпгући дпкази

1

фпрмираое тима за ПП и ЗИ

директпр

август

ГП, пблаци“ записници

2

планираое рада :
- сашиоаваое прпграма рада на
ппљу ПП
- примена искустава прпграма
имплементације /садржаји и
активнпсти, петпфазни мпдел пп/
- имплементираое реализпваних
радипница планпве рада ПС и друге
пр./седми и псми разред/
уппзнаваое ушеника пд 1-8. разреда
са разлишитим занимаоима крпз
ппгпдне садржаје у настави свих
предмета и другим актив.
реализпваое тема и радипница на
шаспвима ПС фактпри избпра
занимаоа, занимаоима,
мпгућнпстима даљег щкплпваоа,
средоим щкплама, ппдрушјима
рада, пбразпвним прпфилима ,
впдиш за избпр занимаоа, услпвима
и нашину уписа, систему бпдпваоа
успеха, пријемнпм и заврщнпм исп.
и др./и шаспвима грађанскпг,
ликпвнпг, Технике и технплпгије .

тим за ПР, ппс,
ПС псмпг и
седмпг разреда,
наставници

август, септембар

дпгпвпр, ппдела задужеоа, рад.група
у пквиру тима за дарпвите уш.
Google Classroom платфпрми и Viber
група ЗАВРШНИ ИСПИТ
дпгпвпр, састанци, кпнсултације

тим ПР, ппс,
наставници
разредне и
предметне наст.
тим ПР, струшни
сарадн.,
наставници

тпкпм гпдине

приказ, илустрације, ппвезиваое са
примерима из живпта

материјали, припреме наст,

тпкпм гпдине

пдржаваое радипница, презентација,
разгпвпра, излагаоа ппс на шаспвима
пс, прпјекти у пквиру грађанскпг в.,
ТиТ, ликпвне културе
Google Classroom платфпрма

евиденција, записници, излагаоа,
ппсете

3

4
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запианици, сашиоени планпви,
евиденција,
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5

6

пдржаваое и прганизпваое
активнпсти, и радипница, за ушенике
8. разреда и 7. разреда /петпфазни
мпдел пп,
прганизпваое реалних сусрета за уш.
7.и 8.разреда

ппс
тим ПР, ПС,

тпкпм гпдине

пдржаваое радипница, ИКТ

евиденција, материјали материјали
са радипница,

тим ПР, ппс,
ПС,рпдитељи,
фирме,
предузећа, и др.
ппс,
тим ПР

тпкпм гпдине

презентације занимаоа рпдитеља,
сарадника из ЛЗ, ппсете
институцијама, предузећима и др,

прилпзи пбјављени на сајту щкпле,
извещтаји, евиденција

тпкпм гпдине

пдржаваое рпдитељских састанака,
разгпвпра са рпдитељима,
ппстављаое инфпрмација на сајт,
упутства за рпдитеље
примена ТПИ и спрпвпђеое
испитиваоа ушеника
Интерактивни впдиш за пснпвце
примена упитника и спрпвпђеое
испитиваоа ушеника
Интерактивни впдиш за пснпвце
благпвременп ппстављаое
инфпрмација на сајт щкпле, панп за
пп, ппдела задужеоа у пквиру
врщоашкпг тима, Google Classroom

записници, евиденција, материјали,
прилпзи на сајту щкпле

дпгпвпри п прганизацији ппсета
пдређиваое термина, уређеое
щкплскпг кутка за пп- панп за
инфпрмације,
избпр и прганизпваое презентација
занимаоа рпдитеља, презентација
средоих щкпла, ппсета средоим
щкплама и ушещћа у пракси, ИКТ
дпгпвпри са ппс средоих щкпла, са
бивщим ушеницима, дпгпвпри ЂП и
представљаое у прганизацији ЂП
пдржаваое састанака са тимпвима ИП
средоих щкпла , састанци МИП

евиденција, прилпзи на сајту щкпле,
прилпзи, материјал на панпу,
записници

7

инфпрмисаое рпдитеља
прганизпваое и пдржаваое
рпдитељских састанака

8

испитиваое прпфесипналних
интереспваоа ушеника 8.разреда -

психплпг

март -април

9

испитиваое намера ушеника 8.
разреда ппсле ПШ

педагпг

март -април

10

инфпрмисаое ушеника, рпдитеља и
наставника инф.п терминима за
“Птвпрена врата”, инф.сајтпви
средоих щкпла , , ппсете сајму,
излпжбе п занимаоима,
инфпрматпри, кпнкурс и др./
-спрпвпђеое активнпсти и
манифестација из пбласти пп:
прганизпваое ппсете Сајам
пбразпваоа сусрета са експертима у
щкпли, реалних сусрета,
презентација средоих щкпла, ппсета
средоим щкплама“Птвпрена врата“,
ппсета НСЗ
прганизпваое врщоашке сарадое у
представљаоу средоих щкпла

тим ПР, ПС
врщоашки тим за
пп

тпкпм гпдине

тим ПР,
стр.службе
средоих щкпла,
ЛЗ

тпкпм гпдине,
другп
пплугпдищте

ЂП, наст. грађ.,
ппс, тим ПР

март, април

ппдрщка ушеницима у транзицији са
пснпвнпщкплскпг на средое
пбразпваое

ппс, тим ПР, тим
за ИП, ппс средое
щкпле,

тпкпм щкплске
гпдине,
нпвембар, април,

11

12

13
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евиденција, резултати испиваоа,
презентација
евиденција, резултати,
презентација
прилпзи на сајту щкпле, плакати на
панпу, евиденција, фптпграфије,
ушенишки радпви, прилпзи лпкални
медијии,

евиденција, прилпзи на сајту щкпле,
евиденција ЂП, записници
записници, транзиципни планпви,
евиденција, извещтаји
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ментпр/саветник
ШУ, Мрежа
ппдрщке
ппс, тим ПР , Пс

мај,

14

сарадоа са Нац.службпм за
заппщљаваое

тпкпм щкплске
гпдине

15

струшнп усарщаваое – примена
искустава са семинара

стр.сарадници,
тим ПР, директпр

август, септембар

16

сашиоаваое анализа и извещтаја

тим ПР, ппс

јануар, мај, јун,
јул, август

17

впђеое евиденције

тим ПР, ппс

тпкпм щкплске
гпдине

дпгпвпр п презентацији и
представљаоу институције, пптребама
у свету занимаоа
састанци тима , НВ, излагаое,
пренпщеое искустава, ппдела
материјала, сценарија за радипнице ,
вебинари
разматраое планираних и
реализпваних садржаја и активнпсти,
праћеое уписа ушеника у средое
щкпле
редпвнп впђеое записника и
прикупљаое материјала п
реализпваним садржајима
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презентација, записници, прилпзи
на сајту щкпле
излагаое, презентација,
евиденција, записници

извещтај п реализацији пп садржаја
и активнпсти
у тпку щкплске
гпдине тима, уписа ушеника у
средое щкпле
записници, извещтаји, материјали
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs

АКЦИПНИ ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Бр.

Активнпст

Нпсилац
активнпсти

Време

Нашин

Мпгући дпкази

1

- фпрмираое тима за /ПП и ЗИ

директпр

август

записници, евиденција

2

- разматраое резултата успеха
ушеника на ЗИ

јун/септембар

3

- уппзнаваое наставника са
активнпстима планираним за
припрему реализације заврщнпг
испита и на ппљу пп
- уппзнаваое ушеника и рпдитеља
са активнпстима планираним за
припрему реализације заврщнпг
испита и на ппљу пп (план
имплементације пп)
- уппзнаваое ушеника са прпгрампм
заврщнпг испита

тим за ПР, ппс,
ПС псмпг и
седмпг разреда,
наставници
тим ПР, ппс,
наставници
разредне и
предметне наст.
тим ПР, струшни
сарадн.,
наставници

дпгпвпр,
пдлушиваое, Google Classroom
платфпрма и Viber група ЗАВРШНИ
ИСПИТ
извещтај и анализа успеха ушеника
на ЗИ, презентпваое резултата,
лпнгитудиналнп праћеое
Google Classroom и Viber
-излагаое, ппп на НВ, струшна
већа, састанак са ПС 7.и 8.разреда

септембар

-шаспви српскпг/мађарскпг језика
и математике, припремна настава,
ЧПС, рпдитељ.састанци

евиденција, записници,материјали,
упутства, презентације

ппс
тим ПР, ПС,

септембар/пктпбар

тим ПР, ппс,
ПС,рпдитељи,
фирме,
предузећа, и др.
директпр, ппс,
НВ,
тимПП
директпр,

септембар/пктпбар

-ЧПС, шаспви српскпг/мађарскпг
језика и математике, припремна
настава
- рпдитељски састанци, збпр
рпдитеља

евиденција, материјали иприлпзи
пбјављени на сајту щкпле, упутства,
записници,
евиденција, материјали и упутства,
записници прилпзи пбјављени на сајту
щкпле,

септембар

-предметна настава,
струшна већа,

записници, евиденција, материјали,
извещтаји п резултатима, пппрез.

тпкпм щк.гпдине,

-прганизација и расппред шаспва

Евиденција, расппреди са терминима

4

5

6

- уппзнаваое рпдитеља са
прпгрампм заврщнпг испита

7

- спрпвпђеое иницијалнпг
тестираоа ушеника и анализа
резултата
-прганизпваое припремне наставе

8

септембар
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пппрезентација, анализа и ЗУПВ,
запианици, сашиоени извещтаји,
евиденција,
евиденција, записници
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наставници

јун

9

- спрпвпђеое прпбних тестираоа
ушеника и анализа резултата

наставници, тим
за ПРиЗИ, МП,
струшна већа,

април, мај

10

-спрпвпђеое ЗИ

јун

11

- инфпрмисаое п свим аспектима
битним за припрему и пплагаое ЗИ

директпр, тим ,
кпмисије
МП ШУ,
директпр, тим за
ПРи ЗИ ппс,
щк.кпмисија

тпкпм щк.гпдине

за кпнсултације и припремну
наставу
-прганизација и спрпвпђеое
тестираоа ушеника из
наст.предмета ЗИ анализа
ппстигнућа у циљу припреме

пдржаваоа, планпви припремне
наставе
записници, евиденција, тестпви,
извещтаји п резултатима, пппрез.

-прганизација и реализпваое пп
смерницама и упутствима МП
- састанци са кппрдинатпрпм за
спрпвпђеое ЗИ, НВ,инфпрмисаое
ЧПС, рпдитељски састанци, СР,
крпз излагаое, презент.,
индивидуални разгпвпре, панпи,
прпм.материјал
Google Classroom платфпрма и
Viber група ЗАВРШНИ ИСПИТ

евиденција, записници на нивпу щкпле,
супервизија
евиденција, записници,
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Пснпвна щкпла „Joван
Микић“ Субптица, Саве
Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs

ГПДИШОИ ПЛАН TИMA ЗА ПРПФЕСИПНАЛНИ РАЗВПЈ
за щкплску 2021/2022. гпдину

Кппрдинатпр тима:

Саоа Самарчија

Чланпви:

Александра Јпвишић , Валентина Тпмић , Љиљана Мпкан Бпгданпвић, Неда Лукић, Јасна Радпнић

Бр.

Активнпст

Нпсилац активнпсти

Време

1

Сашиоаваое и прпслеђиваое упутстава за
израду планпва у складу са Правилникпм и
прпгрампм п плану наставе и ушеоа у
пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу.
Пбука „Унапређиваое међупредметне
кпмпетенције ушеника Пдгпвпран пднпс
према здрављу“

Педагпг щкпле

ппшетак
септембра

Психплпг щкпле

3

Прпслеђиваое упутстава за впђеое
евиденције електрпнскпг дневника

4

Ппстављаое материјала за пбуку
наставника на Гугл ушипницу у групу ТИМ
ЗА ПРПФЕСИПНАЛНИ РАЗВПЈ. Акценат је
стављен на ппбпљщаое дигиталних
кпмпетенција наставника (платфпрме за
ушеое, веб- алати за израду садржаја).
Уппзнаваое наставника и струшних
сарадника са семинарима и пбукама у

2

5

Нашин реализације
(неппсреднп и пнлајн)
Слаое нпвих пбразаца
свим наставницима на
мејл.

Мпгући дпкази

септембар

Гугл ушипница

Kппрдинатпр тима за
прпфесипнални развпј

тпкпм щкплске
гпдине

Гугл ушипница

Kппрдинатпр тима за
прпфесипнални развпј

тпкпм щкплске
гпдине

Пбавещтеое на
пгласнпј табли везанп
за кпд и нашин пријаве
Гугл ушипница

Група
Тим за прпфесипнални
развпј, Гугл ушипница
кпд за приступ: blce2sx
Група
Тим за прпфесипнални
развпј, Гугл ушипница
кпд за приступ: blce2sx
Ппстављен материјал у
групи Тим за
прпфесипнални развпј,
Гугл ушипница
кпд за приступ: blce2sx

Kппрдинатпр тима за
прпфесипнални развпј

тпкпм щкплске
гпдине

Пбавещтеое на
пгласнпј табли.

Мејлпви наставника

Ппстављен материјал у
групи Тим за

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
устанпви и ван устанпве.

Пбавещтеоа на Гугл
ушипници.

6

Примена стешених знаоа са семинара у
пракси

Наставници

тпкпм щкплске
гпдине

7

Анализа сакупљених бпдпвa тпкпм првпг
пплугпдищта

Кппрдинатпр и
шланпви тима

децембар
2021.

8

Израда пплугпдищоег извещтаја п
струшнпм усаврщаваоу

Кппрдинатпр и
шланпви тима

децембар
2021.

9

Извещтај тима за струшнп усаврщаваое

Kппрдинатпр тима за
прпфесипнални развпј

јун 2022.
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Пгледни шас и пбука
заинтереспваних
наставника унутар
кплектива
Анализа сакупљених
бпдпвa на
акредитпваним
семинарима и
пбукама тпкпм првпг
пплугпдищта
Активнпсти, закљушци,
пдлуке и планпви
тпкпм првпг
пплугпдищта.
Наставнишкп веће

прпфесипнални развпј,
Гугл ушипница
кпд за приступ: blce2sx
Припрема за шас

Прилпзи у извещтају за
првп пплугпдищте.

Извещтај предат
директприци

Списак присутних на
Наставнишкпм већу

ГПДИШОИ ПЛАН СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА
У ШКПЛСКПЈ 2021/2022. ГПДИНИ
На пснпву шлана 21 Правилника п струшнпм усаврщаваоу („Службени гласник РС„ бр 81/2017), Тим
за прпфесипнални развпј у щкпли „Јпван Микић“ дпнпси план струшнпг усаврщаваоа наставника и
струшних сарадника у щкплскпј 2021/2022. гпдини.
СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ У УСТАНПВИ
Пп шлану 22 истпг правилника наставник и струшни сарадник има правп и дужнпст да сваке щкплске
гпдине пдржи угледни, пднпснп пгледни шас (К1, К2, К3, К4). Планиранп је да сваки наставник у пвпј
щкплскпј гпдини пдржи барем један пгледни или угледни шас.
СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ ВАН УСТАНПВЕ
У пквиру струшнпг усаврщаваоа ван устанпве , у пвпј щкплскпј гпдини су планирани следећи
семинари:

Катал.бр. Назив семинара

К

П

394

Интернет технплпгије у служби наставе

К1

П1

502

Настава усмерена на развијаое кпмпетенција ученика

К2

П1

211

Развијаое спцијалнх кпмпетенција деце и ученика: мпдел ппдршке
инклузивнпм приступу васпитаоа и пбразпваоа

К3

П2

433

Дпбра припрема за час- успешан час

К2

П3

272

Чувајући прирпду чувамп себе – екплпшкп васпитаое деце

К1

П3

527

Оцеоиваое у функцији развпја и учеоа

К2

П3

566

Прпцеоиваое и самппрпцеоиваое ппстигнућа ученика

К2

П3

86

Унапређеое емпципналних кпмпетенција деце

К3

П4

13

Безбеднпст деце на интернету у сарадои са рпдитељима

К3

П4

Пвај план усаврщаваоа је сашиоен на пснпву развпјнпг плана щкпле, у складу са развпјним
циљевима и задацима, и анализе ефеката примене прпграма защтите пд ДНЗЗ у претхпднпм
перипду.

Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs
Кппрдинатпр:
Чланпви:

Бр.

1

2

3

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРПМПЦИЈУ ШКПЛЕ
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Елепнпра Аршпн
Весна Кплар Перић, Татјана Ђурић Ђембер, Татјана Прибићевић, Јасна Радпнић, Тпт Ева, Радпмир Нинкпв, Кајдпши Хајналка
Сајт щкпле: Елепнпра Аршпн, Тпдпрпв Александра

Активнпст
 Анализа рада тима у претхпднпј гпдинии
Усвајаое плана за 2021/2022. щкплску гпдину
 Уппзнаваое Наставнишкпг већа, Шкплскпг пдбпра и Савета
рпдитеља са планпм рада тима
 Ппднпщеое извещтаја п раду тима за претхпдну щкплску
гпдину Наставнишкпм већу, Шкплскпм пдбпру и Савету
рпдитеља
 Предлпзи за сарадоу са устанпвама, лпкалнпм заједницпм,
медијима, Ушещће ушеника на културним манифестацијама
 Расппдела задуежеоа у пквиру тима
 Унпщеое иницалних ппдатака и измена пп пдељеоима на
интернет презентацији щкпле
 План сарадое са предщкплскпм устанпвпм, црквпм у
пквиру предмета Верска настава, лпкалнпм заједницпм,
медијима (щтампани, електрпнски)
 Дешија недеља
 Прпмпција уписа ушеника у 1. разред
 Анализа рада тима у тпку првпг пплугпдищта
 Сарадоa са предщкплскпм устанпвпм (нпвпгпдищоа
престава за будуће прваке)
 Ажурираое интернет презентације щкпле
 Прпслава Светпг Саве
 Ажурираое интернет презентације щкпле
 Прпмпција уписа ушеника у 1. разред

Нпсилац активнпсти

Време

Нашин

Кппрдинатпр, шланпви
тима
Кппрдинатпр, шланпви
тима, шланпви
Наставнишкпг већа

август
септембар
пктпбар

кпнсултације
дпгпвпри
анализа рада

Кппрдинатпр, шланпви
тима, шланпви
Наставнишкпг већа

децембар

кпнсултације
дпгпвпри
анализа рада

Кппрдинатпр, шланпви
тима, актив наставника
Српскпг/Мађарскпг
језика и ушитељи

Јануарфебруар

кпнсултације
дпгпвпри
анализа рада

Мпгући дпкази
записник,
прилпзи на сајту
щкпле
Летппис
прилпзи у
щтампаним и
електрпнским
медијима
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 Прпмпција уписа ушеника у 1. разред
 Ушещће ушеника щкпле на такмишеоима, излпжбама,
турнирима
 Ажурираое интернет презентације щкпле
 Прпслава Дана щкпле
 ПТВПРЕНА ВРАТА
 Ажурираое интернет презентације щкпле
 Анализа рада тима

Кппрдинатпр, шланпви
тима, педагпг, психплпг,
шланпви Наставнишкпг
већа
актив наставника
Српскпг/Мађарскпг
језика и ушитељи

Мај-јун

кпнсултације
дпгпвпри
анализа рада

записник,
прилпзи на сајту
щкпле
Летппис
прилпзи у
щтампаним и
псталим
медијима

Тим ће сарађивати са Тимпм за културне и јавне делатнпсти и прппратити акције и манифестације за кпје пни буду пбавещтени, такпђе ће
сарађивати и са псталим тимпвима.
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ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Кппрдинатпр:

Мелиса Вилпв

Чланпви:

Весна Кплар Перић, Агарди Хајналка, Сабина Налић, Хпрват Рице Валерија, Радпмир Нинкпв, Ружица Инић, Ирена
Кпвашев, Бранислава Вукпвић, Дущица Кпспвић, Снежана Чутура, Сандра Мещтер

Бр.

Активнпст

Нпсилац активнпсти

Време

Нашин

Пријем првака

директпр ,ушитељи, ушеници шетвртпг разреда

август

приредба
ппсвећена будућим
првацима

Дешја недеља

директпр,наставници,ушитељи,педагпг,
психплпг,библиптекар,Ђашки парламент,ушеници
нижих и вищих разреда

пктпбар

1.

2.

Сајам коига у щкпли

директпр ,библиптекар,ушитељи,ушеници нижих
разреда

Пбележаваое Дана щкплких библиптека

директпр ,библиптекар,ушеници нижих и вищих
разреда

Суншана јесен живпта
(прганизпваое приредбе у МЗ Кертварпщ,
Мали Раданпвац и у щкпли )

директпр ,ушитељи, ушеници нижих
разреда,библиптекар
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приредбе,
излпжбе,сппртске
манифестације,хума
нитарна
акција,кпнцерт
Пн лине- излпжба
ликпвних и
литерарних радпва
сајам коига у
щкплскпј
библиптеци
радипнице,излпжба
радпва
Пн лине- излпжба
ликпвних и
литерарних радпва
приредбе,излпжбе,
радипнице са
бакама и декама

Мпгући
дпкази
пратећи видеп
снимци и
фптпграфије,сајт
щкпле
фптпграфије и
видеп
снимак,сајт
щкпле
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3.

Нпћ истраживаша

директпр, наставници, ушеници вищих разреда

радипнице

Дан тплеранције

директпр ,тим за защтиту, Ђашки парламент,
ушеници,ушитељи,наставници, библиптекар

излпжба радпва,
щтандпви у сали
нпвембар

4.

Бпжићни кпнцерт
Нпвпгпдищои ващар

5.

6.

Свети Сава- щкплска слава
Ушещће у манифестацији на нивпу Града
Субптице- Светпсавска недеља у
прганизацији ПШ „Маткп Вукпвић“
Пбележаваое Међунарпднпг дана бпрбе
прптив врщоашкпг насиља
Пбележаваое Дана матероег језика
Пбележаваое Дана државнпсти- Сретеое

7.

Креативне радипнице ппвпдпм Дана жена

директпр ,ушеници вищих разреда, наставнице
музишке културе
директпр,ушеници нижих и вищих разреда,
ушитељи и наставници технишкпг, наставница
ликпвне културе
директпр, ушеници,ушитељице, наставници–сви
заппслени
директпр ,ушеници,ушитељице,наставници

директпр,психплпг , тим за защтиту, Ђашки
парламент , наставници,ушитељи,ушеници
директпр,психплпг,библиптекар,ушитељи,наставни
ци,ушеници нижих и вищих разреда
директпр,ушеници вищих разреда, наставници
истприје, матероег језика, директпр
директпр ,ушитељи,библиптекар,ушеници нижих
разреда

приредба
децембар

8.

јануар

фебруар
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приредба
јавни шас у
фискултурнпј сали
радипнице

директпр,психплпг,педагпг,ушитељи,наставници,би
блиптекар,ушеници
ушитељи,ушеници нижих разреда

директпр ,наставница енглескпг
језика,библиптекар,ушитељи,ушеници нижих

ушещће у приредби

приредба

Пн лине- излпжба
ликпвних и
литерарних радпва
излпжба
радипнице

април

Креативна радипница- Дан планете Земље

ващар

приредба

март
Излпжба ликпвних радпва ппвпдпм Дана
жена
Птвпрена врата (пгледни шаспви за
предщкплце и рпдитеље)
Ускрщое креативне радипнице у нижим
разредима

Пн лине- излпжба
ликпвних и
литерарних радпва

фптпграфије и
видеп
снимак,сајт
щкпле

радипнице
Пн лине- излпжба
ликпвних и
литерарних радпва
радипнице,излпжбе

фптпграфије и
видеп снимак
,сајт щкпле
фптпграфије и
видеп снимак,
сајт щкпле

фптпграфије и
видеп снимак,
сајт щкпле

фптпграфије и
видеп снимак
,сајт щкпле
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9.

10.

разреда

Пн лине- излпжба
ликпвних и
литерарних радпва

Дан щкпле

директпр ,сви заппслени у щкпли,ушеници нижих и
вищих разреда

свешана приредба,
сппртска такмишеоа

Пбележаваое међунарпднпг дана физишке
активнпсти

директпр ,педагпг,наставници физишке
културе,ушеници вищих разреда

Недеља Црвенпг крста
Крпс РТС-а
Свешани испраћај ушеника псмпг разреда

директпр ,ушитељи,наставници,сви ушеници
директпр наставници,ушеници вищих разреда
директпр ,ушитељице шетвртих
разреда,наставници,педагпг,психплпг,библиптекар
,ушеници вищих разреда
ушитељице шетвртих разреда, ушеници нижих
разреда

Приредбе ппвпдпм заврщетка шетвртпг
разреда
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мај

сппртски дан
(вежбаое,такмишео
е)
хуманитарна акција
тршаое крпса
приредба

јун
приредбе

фптпграфије и
видеп снимак
,сајт щкпле

фптпграфије и
видеп снимак
,сајт щкпле
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ГПДИШОИ ПЛАН РАДА КПМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД ШКПЛСКЕ
ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Председник:
Чланпви:

Петращ Чила
Даринка Максимпвић, Љиљана M Бпгданпвић, Слађана Маргетић, Љубица Дафшик, Aнита Милкпвиш
кпрдинатпри есДневника: Плгица Буљпвшић, Даниел Барпвић

Бр.

Активнпст

Нпсилац
активнпсти

Време

Нашин

Мпгући дпкази

1
2

Фпрмираое тима
Планираое активнпсти за щкплску
2021/2022. гпдину
Преглед щкплске дпкунентације –
есДневник
Преглед щкплске дпкунентације –
матишне коиге
Сашиоаваое извещтаја п
прегледима

директпр
кпмисија

септембар
септембар

дпгпвпр
дпгпвпр

записници
записник

кпмисија

преглед есДневника и матишних
коига

записници, извещтаји

анализа рада кпмисије

записник

Преглед щкплске дпкунентације –
есДневник
Преглед щкплске дпкунентације –
матишне коиге
Сравоиваое есДневник,
сведпшанствп, матишна коига
Сашиоаваое извещтаја п раду

кпмисија

септембар,
кварталнп,
тпкпм щкплске
гпдине
септембар,
кварталнп,
тпкпм щкплске
гпдине
јун/јул

преглед есДневника и матишних
коига

записници, извещтаји

август

анализа, сашиоаваое извещтаја

записник, извещтај

3

4

5

6

кпмисија

кпрдинатпр,
педагпг
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ГПДИШОИ ПЛАН ТИМА ЗА ПРПЈЕКТЕ
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Кпрдинатпр:

Неда Лукић

Чланпви:

Марија Милпданпвић, Љиљана Мпкан Бпгданпвић, Нпра Гпгплак Беншик, Саоа Вушкпвић, Мелиса Вилпв, Гизела Рпмић

Бр.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Активнпст

Нпсилац активнпсти

Време

Претраживаое пбјављених
кпнкурса на интернету

Тим за прпјекте, заинтереспвани
наставници и струшни сарадници

Тпкпм
щкплске
гпдине

неппсреднп и пнлајн

Тпкпм
щкплске
гпдине

неппсреднп и пнлајн

Тпкпм
щкплске
гпдине

неппсреднп и пнлајн

Тпкпм
щкплске
гпдине

неппсреднп и пнлајн

Тпкпм
щкплске
гпдине

неппсреднп и пнлајн

Тпкпм
щкплске
гпдине

неппсреднп и пнлајн

Тпкпм
щкплске

неппсреднп и пнлајн

Ппхађаое пбуке за ИПА
прекпгранишне прпјекте –
директпр, СС

Тим за прпјекте, заинтереспвани
наставници и струшни сарадници

Аплицираое на интересантне
и реалнп пствариве прпјекте

Тим за прпјекте, заинтереспвани
наставници и струшни сарадници

Фпрмираое тима за
припрему и писаое прпјеката
Прпналажеое партнера за
развпјне прпјекте
Имплементација прпјеката у
щкпли
Претраживаое пбјављених
кпнкурса на интернету

Тим за прпјекте, заинтереспвани
наставници и струшни сарадници
Тим за прпјекте, заинтереспвани
наставници и струшни сарадници
Тим за прпјекте, заинтереспвани
наставници и струшни сарадници
Тим за прпјекте, заинтереспвани
наставници и струшни сарадници
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Нашин
(неппсреднп или пнлајн)

Мпгући дпкази

евиденција тима

евиденција тима

евиденција тима

евиденција тима

евиденција тима

евиденција тима
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гпдине
евиденција тима
8.

9.

10.

Ппхађаое пбуке за ИПА
прекпгранишне прпјекте –
директпр, СС

Тим за прпјекте, заинтереспвани
наставници и струшни сарадници

Аплицираое на интересантне
и реалнп пствариве прпјекте

Тим за прпјекте, заинтереспвани
наставници и струшни сарадници

Фпрмираое тима за
припрему и писаое прпјеката

Тим за прпјекте, заинтереспвани
наставници и струшни сарадници

Тпкпм
щкплске
гпдине

неппсреднп и пнлајн

Тпкпм
щкплске
гпдине

неппсреднп и пнлајн

Тпкпм
щкплске
гпдине

неппсреднп и пнлајн
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евиденција тима

евиденција тима

евиденција тима
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ГПДИШОИ ПЛАН ТИМА ЗА ЕСТЕТСКП УРЕЂЕОЕ
ЗА ШКПЛСКУ 2020/2021. ГПДИНУ

Председник:

Весна Кплар Перић

Чланпви:

Валентина Тпмић,Плгица Буљпвшић, Марија Ивић, Слпбпданка Петрпвић

Бр.

Активнпст/ задаци
1. УРЕЂЕОЕ ШКПЛЕ
- естетскп уређеое
ппстпјећих панпа и
излпжбених
прпстпра

Време

Нпсилац активнпсти

Местп

Нашин

Мпгући дпкази

кпнтинуиранп
тпкпм щкплске
гпдине

директпр, психплпг,
педагпг
ликпвна секција
библиптекарска
секција
креативне радипнице
радпви ушитеља и
наставника
Ђашки парламент
щкплски библиптекар
ушеници нижих и
вищих разреда

хпдник, атријум,
ушипнице, кабинети,
сппртска сала,
щкплска библиптека,
прпстприје
прпдуженпг бправка

излпжбе, акције,
приредбе,
презентације

записник ,ушенишки
радпви, плакати,
уређени панпи,
фптпграфије, пратећи
видеп снимци, сајт
щкпле

директпр, ппмпћник
директпра, психплпг,
педагпг
ликпвна секција
библиптекарска
секција
креативне радипнице
Тим за защтиту

щкплскп двприщте,
хпдник, атријум,
ушипнице, кабинети,
сппртска сала,
щкплска библиптека,
прпстприје
прпдуженпг бправка

излпжбе, акције,
приредбе,
презентације, пн –
лине излпжбе,
хуманитарне акције,
сајам коига у
щкплскпј библиптеци,
радипнице са бакама

записник,
ушенишки радпви,
радпви, плакати,
уређени панпи,
фптпграфије, пратећи
видеп снимци, сајт
щкпле

Уређеое ппвпдпм пбележаваоа знашајних
датума, манифестација и празника
Пријем првака
август
Дешија недеља
Дан щкплских
библиптекара

пктпбар
пктпбар

Суншана јесен живпта
Међунарпдни Дан
тплеранције
Сајам коига у щкпли

пктпбар
нпвембар
децембар
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Нпвпгпдищои кпнцерт и
ващар

децембар

Свети Сава – щкплска
слава
Ушещће у манифестацији
на нивпу Града Субптице –
Светпсавска недеља у
прганизацији ПШ „Маткп
Вукпвић“

јануар

Међунарпдни Дан бпрбе
прптив врщоашкпг насиља
- Дан рпзе мајица
Дан матероег језика
Дан државнпсти –
Сретеое
„Мпја мама, мпје све“
8.март – Дан жена

јануар

Тим за културне и
јавне манифестације
ушитељи и
наставници
Ђашки парламент
щкплски библиптекар
ушеници нижих и
вищих разреда

фебруар
фебруар
фебруар
март

Птвпрена врата наще
щкпле за будуће ђаке
прваке

април

Ускрщои радпви

април

Дан планете Земље

април

Дан щкпле

мај

Заврщне приредбе
ушеника шетвртих и псмих
разреда

јун
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и декама, ващар,
щтандпви
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2. „Најлепщи кутак у щкпли“

тпкпм щкплске
гпдине

тим за естетскп
уређеое

щкплскп двприщте,
хпдник, атријум,
ушипнице, кабинети,
сппртска сала,
щкплска библиптека,
прпстприје
прпдуженпг бправка

припрема прпстприја
за такмишеое у
естетскпм уређеоу

записник,
ушенишки радпви,
радпви, плакати,
уређени панпи,
фптпграфије, пратећи
видеп снимци, сајт
щкпле

тпкпм щкплске
гпдине

директпр, ппмпћник
директпра, психплпг,
педагпг, шланпви
тима

щкплскп двприщте,
хпдник, атријум,
ушипнице, кабинети,
сппртска сала,
щкплска библиптека,
прпстприје
прпдуженпг бправка
щкплскп двприщте,
хпдник, атријум,
ушипнице, кабинети,
сппртска сала,
щкплска библиптека,
прпстприје
прпдуженпг бправка

радни дпгпвпр,
кпнсултације, ппдела
задужеоа,
прганизација

записник,
ушенишки радпви,
радпви, плакати,
уређени панпи,
фптпграфије, пратећи
видеп снимци, сајт
щкпле
записник,
ушенишки радпви,
радпви, плакати,
уређени панпи,
фптпграфије, пратећи
видеп снимци, сајт
щкпле

Пцеоиваое ушипница:
ппщти утисак, панпи,
цвеће и пшуванпст
щкплскпг инвентара ...
3. ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА
РЕШЕОА ЕСТЕТСКПГ
УРЕЂЕОА ШКПЛЕ

4. ПРГАНИЗПВАОЕ АКЦИЈА
УРЕЂЕОА ШКПЛЕ И
ДВПРИШТА
на пснпву идеја и
предлпга свих актера
щкплскпг живпта, месне
заједнице и лпкалне
средине

тпкпм щкплске
гпдине

директпр, ппмпћник
директпра,психплпг,
педагпг
ликпвна секција
библиптекарска
секција
креативне радипнице
ушитељи и
наставници
Ђашки парламент
щкплски библиптекар
ушеници нижих и
вищих разреда
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радни дпгпвпр,
кпнсултације, ппдела
задужеоа,
прганизација

УЧЕНИЧКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ
У щкпли су активне дешје прганизације Ђашки парламент, Пријатељи деце, Ппдмладак
Црвенпг крста, Млади екплпзи и планинари , и делују пп свпјим прпграмима рада датим у
прилпгу.
НАЗИВ ПРГАНИЗАЦИЈЕ
Ђашки парламент
Пријатељи деце
Ппдмладак Црвенпг крста
Млади екплпзи и планинари

ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК
Дущица Кпспвић
Слађана Маргетић
Снежана Терзић
Штрака Андреа

Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs

Кппрдинатпр:
Сарадници
Чланпви:
Бр.

2

3

4
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Дущица Кпспвић
Анита Милкпвиш, Саща Терзија
Ушеници-представници пдељеоа 7 и 8. разреда

Активнпст
1

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ЂАЧКПГ ПАРЛАМЕНТА

Фпрмираое Ђашкпг парламента (избпр
председника, заменика, записнишара и
фптпграфа)
Избпр представника Ђашкпг парламента у
Шкплски пдбпр
Избпр представника Ђашкпг парламента у Тим за
защтиту ушеника пд ДНЗЗ и Тим за
сампвреднпваое
Дпгпвпр у вези плана и прпграма за пву щкплску
гпдину
Уппзнаваое нпвих шланпва парламента са
активнпстима у прптеклпј щкплскпј гпдини
Oрганизација активнпсти у тпку трајаоа Дешије
недеље (предлпг плана)
Разгпвпр на тему ушеое на даљину
Анализа активнпсти у тпку Дешије недеље
Испитиваое пптреба ушеника пдељеоа –
предлпга ушеника важних за рад парламента
Израда панпа (тема пп избпру – здравље, сппрт,
култура, забава)
Пбележаваое Дана тплеранције
Дефинисаое и редефинисаое правила
ппнащаоа ушеника у щкпли
Инфпрмисаое и укљушиваое ушеника у прпграм

Нпсилац активнпсти

Време

Нашин

Мпгући дпкази

Наставници задужени за
рад парламента и
представници ушеника 7 и
8. разреда

Септембар

Радни дпгпвпр

Записник са састанка,
фптпграфије
сајт щкпле

Наст.задужени за рад Ђ П и
представници уш. 7 и 8.раз
психплпг и педагпг щкпле

Пктпбар

Наставници задужени за рад
парламента и представници
ушеника 7 и 8. разреда

Нпвембар

Наст.задужени за рад Ђ П,

Децембар

Радни дпгпвпр
Радни дпгпвпр
Тимски рад

Записник са састанка,
фптпграфије
сајт щкпле
Записник са састанка,
фптпграфије
сајт щкпле
плакат
Записник са састанка,

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица

5

6

7

8

прпфесипналне пријентације у щкпли
Хуманитарне акције, предлпзи, спрпвпђеое
Анализа успеха и дисциплине ушеника на крају
првпг пплугпдищта
Сарадоа са Ђашким парламентима из других ПШ
(размена искустава)
Иницираое нпвих секција из пбласти за кпје
ппстпји веће интереспваое ушеника
Прганизација пбележаваоа дана бпрбе прптив
врщоашкпг насиља - Дана ружишастих мајица
(сарадоа са Тимпм за защтиту ушеника)
Прганизпваое сппртских сусрета ппвпдпм
ппдстицаоа физишких активнпсти кпд деце
Питаоа за директприцу – гпст Парламента
директпр щкпле
Припреме пкп прпславе Дана щкпле
Шта нпсим из пве щкпле? (псмаци)
Дпгпвпр пкп испраћаја ушеника псмпг разреда

педагпг и представници уш.
7 и 8.раз.
Наст.задужени за рад Ђ П,
педагпг и представници уш.
7и 8.раз.

Анализа успеха ушеника на крају другпг
пплугпдищта
Излпжба фптпграфија или израда зидних нпвина
– „Били смп на екскурзији“
Анализа рада Ђашкпг парламента у щкплскпј
2021/2022. гпдини
Предлпзи за прпграм рада парламента у следећпј
щкплскпј гпдини

Наст.задужени за рад Ђ П и
представници уш. 7и 8.раз
педагпг и психплпг щкпле

Наст.задужени за рад Ђ П и
представници уш. 7и 8.раз
прпф. физишкпг васпитаоа,
директпр щкпле
Наст.задужени за рад Ђ П и
представници уш. 7и 8.раз

Радни дпгпвпр

Фебруар

Радни дпгпвпр
Разгпвпр

Април

Радни дпгпвпр
Дискусија

Мај

Радни дпгпвпр

Јун

Радни дпгпвпр

с т р а н а 175

фптпграфије
сајт щкпле
Записник са састанка,
фптпграфије
сајт щкпле
извещтај п успеху ушеника
анкетни листићи

Записник са састанка,
фптпграфије
сајт щкпле
Записник са састанка,
фптпграфије
сајт щкпле
анкетни листићи
Записник са састанка,
фптпграфије
сајт щкпле
извещтај п успеху ушеника
зидне нпвине
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs

ПЛАН РАДА ДЕЧИЈЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ „ППДМЛАДАК ЦРВЕНПГ КРСТА
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ

Кппрдинатпр: Снежна Терзић
Чланпви:
Саоа Самарчија, Здравкп Цетић, Слпбпданка Петрпвић, Рита Шпти
Бр.

Активнпст

Нпсилац
активнпсти
Шкпла,
здравствене
устанпве

Време

1.

Превенција щиреоа вируса
Кпвид 19

2.

Акција ,, Сплидарнпст на делу,,.

Шкпла, Црвени
крст

Тпкпм целе
щкплске
гпдине

3.

Наставак сарадое Шкпле и
прганизације ЦК у виду ушещћа
ушеника у квизу и такмишеоима
Струшнп предаваое ушеницима
свих старпсних група на теме п
здрављу и превенцијама

Шкпла, ЦК,
Ппщтина

Тпкпм целе
щкплске
гпдине
Тпкпм целе
щкплске
гпдине

4.

Шкпла, ЦК

Тпкпм целе
щкплске
гпдине

Нашинреализације (неппсреднп и
пнлајн)
Неппсреднп , тпкпм щкплске гпдине, на
шаспвима и у перипду слпбпднпг времена.
Упућивати све присутне у щкпли на
нпщеое защтитне маске и кпнстантну
дезинфекцију руку и предмета из
неппсредне пкплине.
Неппсреднп, укљушиваоем пдељенских
старещина и ушеника щкпле.

Неппсреднп, акп је мпгуће, укљушиваоем
ушеника у рад ЦК и ушещћем у квизу ,, Шта
знащ п здрављу,, и ,, Шта знащ п ЦК ,, ?
Неппсреднп, активнпщћу вплпнтера ЦК .
Предаваое на теме :
,, Здрава исхрана,, - за ушенике нижих
разреда
,, Пдгпвпрнп пплнп васпитаое,, и ,, Бплести
зависнпсти,, - за ушенике вищих разреда,

с т р а н а 176

Мпгући дпкази
Свакпдневнп праћеое
ппнащаоа ушеника и
заппслених у щкпли.
Едукација ушеника и
перманентнп праћеое
ппнащаоа.
Сакупљашка акција, какп
би нпвшани изнпси били
намеоени ушеницима за
бправак и пдмпр у некпм
пбјекту ЦК.
Резултати са такмишеоа,
диплпме, ппхвале, знаое
стешенп у пракси.
Презентације , филмпви,
слајдпви, слике.

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs

Кппрдинатпр
Чланпви:
Бр.

2.
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Слађана Маргетић
Ева Тпрма , Tатјана Прибићевић, Светлана Кпшић;

Активнпст
1.

ГПДИШОИ ПЛАН ПРГАНИЗАЦИЈА „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“

Израда плана рада
Припреме за свешанпст ппвпдпм пријема
ђака првака у складу са мпгућнпстима
Прганизација набавке учбеника и щкплскпг
прибпра
Припреме за Дешију недељу у складу са
тренутнпм ситуацијпм
Пбележаваое Дана града
Међунарпдни дан глувих и наглувих
Реализација прпграма активнпсти ппвпдпм
Дешије недеље
„Суншана јесен живпта““

Нпсилац
активнпсти

Време

Ушитељице и
предметни
наставници

Септембар

Разгпвпр
Прганизација разнпврсних активнпсти

План рада
Фптпграфије
Видеп-снимци
Ликпвни и литерарни радпви

Ушитељице и
наставници
предметне наставе

Пктпбар

Ушещће у активнпстима
Реализација пригпднпг прпграма акп се
стекну услпви

Фптпграфије
Видеп-снимак

Весна К. Перић,
Слађана Маргетић,
Сабина Налић
Ушитељице и
наставници

29.10.2021.

Нашин

Мпгући дпкази

фптпграфије

3.

Хуманитарна акција Црвенпг крста
Дан тплеранције
Дан примирја у Првпм светскпм рату

нпвембар

4.

Излпжба ликпвних и литерарних радпва
Млади песници-литерарни кпнкурс

Ушитељице и
наставници ликпвне
културе и матероег
језика

децембар

5.

Ликпвнп-литерарна радипница ппсвећена
лику и делу Светпг Саве
Пбележаваое Шкплске славе

Ушитељице,
библиптекарка
щкпле, наставнице
матероег језика и
ликпвне културе

јануар

с т р а н а 177

Сакупљаое прилпга
Извещтај
Сценарип за радипнице
Пригпдан текст
Сарадоа са ушитељицама и наставницима
Прикупљаое радпва ушеника

Сакупљаое прилпга
Извещтај
фптпграфије

Дпгпвпр п раду, сарадоа

Фптпграфије
Радпви ушеника

Ликпвни и литерарни радпви
ушеника
фптпграфије

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
6.

7.

8.

9.

10.

Ппсета Дешијем диспанзеру
„Лектира за све“- акција щкплске библиптеке
Шкплскп такмишеое у рецитпваоу
Шкплскп такмишеое из математике
Квиз Градске библиптеке „Читам и
скитам“
Манифестација пбележаваоа Дана
ружишастих мајица

Ушитељице,
наставници,
здравствени
радници,
библиптекарка
Психплпг щкпле ,
ушитељице и
наставници

фебруар

Дпгпвпр п раду, сарадоа

Фптпграфије

Излпжба ликпвних радпва на тему „Мпја
мама“
Математишкп такмишеое „Мислища“и
„Кенгур“
„Ппздрав прплећу“
Ликпвни и литерарни радпви
Дан планете Замље
Смптра рецитатпра
Дан птвпрених врата – радипница ппсвећена
сусрету са нащим будућим ђацима-првацима
Дан Еврппе
Сппртски дан
Дешије ппзприщте
ЗПП-врт
Градска библиптека
Пбележаваое Дана щкпле
бипскпп
ппзприщте
Музеј града
Приредбе ппвпдпм заврщетка шетвртпг и
псмпг разреда

Ушитељице и
наставници
математике

март

Израда ликпвних радпва
Прганизација
такмишеоа

Ушенишки радпви
Фптпграфије
Диплпме

Ушитељице и
наставници
матероег језика и
ликпвне културе

април

Фптпграфије
Радпви ушеника
Сценарип за радипнице

Ушитељи, наставници

Мај

Дпгпвпр п реализацији
Сарадоа
Прикупљаое радпва
Израда предмета за ващар
Прганизпваое креативних радипница
Ликпвни и литерарни кпнкурси

јун

Дпгпвпр п раду
Сарадоа
Прганизација ппсете устанпвама укпликп
ситуација дпзвпли

Фптпграфије

Ушитељи и
наставници

Пригпдан прпграм

с т р а н а 178

Фптпграфије
Радпви ушеника
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Пснпвна щкпла „Joван Микић“
Субптица, Саве Кпвашевића 16
E mail jmikicsu@mts.rs

Кппрдинатпр :
Чланпви:
Бр.
1

2

-

-
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-
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Андреа Штрака
Саоа Самарчија, Биљана Ращпвић, Татјана Прибићевић

Активнпст
-

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ДЕЧИЈЕ ПРГАНИЗАВИЈЕ МЛАДИ ПЛАНИНАРИ И
ЕКПЛПЗИ

Израда плана
Шкплица планинареоа: предаваоа из
пбласти планинареоа
Пбележаваое Дана пещашеоа у Србији
11.09.
Ушещће на Фрущкпгпрскпм маратпну
18.09.
Шкплица планинареоа: предаваоа из
пбласти планинареоа
Ушещће у акцијама ПК“Спартак“ – щетое
у пкплини Субптице
Једнпдневна планинарска акција у
пквиру дешије недеље: „Пптрага за
благпм“ и ппсета адреналин парку у
Нпвпм Саду
Ушествпваое на манифестацији
„Палићки сусрети“ 09.10.
Јесеое планинареое – трпдневна акција
у сарадои са ПСК“Спартак“
Јастребац
Ушещће у акцијама ПСК“Спартак“ –
щетое у пкплини Субптице – јесен у
пещшари

Нпсилац
активнпсти
Кппрдинатпр и
шланпви тима и
заинтереспвани
наставници и
ушитељи

Време

Кппрдинатпр и
шланпви тима и
заинтереспвани
наставници и
ушитељи

пктпбар

Андреа Штрака
Чланпви тима и
заинтереспвани
наставници и
ушитељи

нпвембар

септембар

Излпжба фптпграфија са планинареоа
Шкплица планинареоа: предаваоа из
пбласти планинареоа

с т р а н а 179

Нашинреализације (неппсреднп
и пнлајн)
Неппсреднп у щкпли
Ушещће на манифестацији

Неппсреднп у щкпли
Ушещће на планинарскпј активнпсти

Ушещће на планинарскпј акцији

Мпгући дпкази
Штампани план
Дневник рада секције
фптпграфије

Дневник секције

Фптпграфије
Дневник секције
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4

-

Ушещће у акцијама ПК“Спартак“ – щетое
у пкплини Субптице/ нпћна щетоа
Анализа рада у првпм пплугпдищту

Кппрдинатпр и
шланпви тима и
заинтереспвани
наставници и
ушитељи
Кппрдинатпр и
заинтереспвани
наставници и
ушитељи
Андреа Штрака
Андреа Штрака
Кппрдинатпр и
шланпви тима

децембар

Шкплица планинареоа: предаваоа из
пбласти планинареоа
Ушещће у акцијама ПК“Спартак“ – щетое у
пкплини Субптице – прплеће у пещшари
Једнпдневна планинарска акција – Фрущка
гпра
Фрущкпгпрски маратпн
Шкплица планинареоа: предаваоа из
пбласти планинареоа
Прплећнп планинареое – вищедневна
планинарска акција у сарадои са
ПК“Спартак“Врщашке планине

Кппрдинатпр и
шланпви тима

март

Кппрдинатпр
Чланпви тима
Заинтереспвани
наставници и
ушитељи
Андреа Штрака

април

Ушещће у акцијама ПК“Спартак“ – щетое у
пкплини Субптице – у пещшари
Излпжба фптпграфија са планинареоа и
маратпна

Кппрдинатпр
Чланпви тима
Заинтереспвани
наставници и
ушитељи

мај

Ушещће у акцијама ПК“Спартак“ – щетое
у пкплини Субптице
Анализа рада

Кппрдинатпр
Чланпви тима
Заинтереспвани
наставници и
ушитељи

јун

5

-

Вещташка стена – демпнстрација
Бправак на планини – зимски усппн на
врхпве Кппапника

6

-

Прпјекција филма п усппну нащих
планинара на највище врхпве света
Шкплица планинареоа: предаваоа из
пбласти планинареоа
Ушещће у акцијама ПСК“Спартак“ –
щетое у пкплини Субптице – зима у
пещшари

-

6

-

7

-

-

8

-

9

-

Ушещће на планинарскпј акцији

Фптпграфије
Дневник секције

Састанак тима

јануар

На пплигпну у атријуму щкпле
Ушещће на планинарскпј акцији

Фптпграфије
Дневник секције

фебруар

Неппсреднп у щкпли

Дневник секције
фптпграфије

Ушещће на пещашкпј акцији

Неппсреднп у щкпли

Дневник секције
фптпграфије

Ушещће на пещашкпј акцији
Ушещће на планинарскпј акцији
Ушещће на манифестацији
Неппсреднп у щкпли

Дневник секције
фптпграфије

Ушещће на планинарскпј акцији

Ушещће на планинарскпј акцији

Дневник секције
фптпграфије

Атријум щкпле

с т р а н а 180

Ућещће на пещсшкпј активнпсти
Састанак тима

Дневник секције

САРАДОА СА РПДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНПМ СРЕДИНПМ
САВЕТ РПДИТЕЉА
Савет рпдитеља щкпле треба да преставља кљушну сппну између наставника и ушеника. У
сарадои са Саветпм рпдитеља мпгуће је прганизпваније укљушиваое рпдитеља у рад и реализацију
ппјединих пбразпвнп – васпитних задатака щкпле, кап и укљушиваое рпдитеља у Шкплски пдбпр
кап прган управљаоа какп би директнп ушествпвали у дпнпщеоу пдлука важних за щкплу. Ппступак и
нашин пдлушиваоа Савета рпдитеља уређен је Статутпм щкпле и Ппслпвникпм п раду Савета
рпдитеља.
Савет рпдитеља щкпле шине пп један представник рпдитеља свакпг пдељеоа. Савет
рпдитеља има 32 шлана и за свакпг шлана СР изабран је заменик.
Председник је Ускпкпвић Марија.
Савет рпдитеља бави се следећим питаоима:
- Предлаже представнике рпдитеља ушеника у прган управљаоа
- Предлаже мере за псигураое квалитета и унапређиваое пбазпвнп-васпитнпг рада
- Ушествује у ппступку предлагаоа избпрних и факултативних предмета
- Ради на ствараоу квалитетнијих услпва за рад щкпле
- Ушествује у ппступку предлпга мера за правила ппнащаоа у щкпли
- Даје сагласнпст за рпграм и прганизпваое екскурзија прпграме наставе у прирпди; разматра
извещтај п оихпвпм пствариваоу
- Разматра друга питаоа утврђена Статутпм щкпле
Чланпви Савета рпдитеља
1а
1б
1ц
1д
2а
2б
2ц
2д
2е
3а
3б
3ц
3д
4а
4б
4ц
4д

Младен Крижанпвић
Бпјана Убпвић
Сиђи Ленке
Милица Петрић
Милутин Милпщевић
Папхархаји Бпжидарка
Хармат Тамащ
Перин Ивана
Рпщћак Галац Беата
Јасмина Маркпв
Татјана Ветрп
Ускпкпвић Марија
Станкпвић Сузана
Наталија Ђуркпвић
Катарина Фаћпл
Сиш Грщић Анабела
Стпјанпвић Зпран

5а
5б
5ц
5д
6а
6б
6ц
6д
7а
7б
7ц
7д
8а
8б
8ц
8д

Радмила Максимпвић
Пеђа Драгпвић
Сабп Батанш Дер Анастазиа
Ивана Меанчија
Дплпра Стпјанпвић
Бприс Бајић
Кристина Пастпр
Јелена Вујпвић
Анита Ђурић
Чубрилп Дијана
Шебек Чаки Кристина
Гпрдана Батас
Спфија Радулпвић
Дущан Драгишевић
Харангпзп Емеще
Натаща Сударевић
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ПЛАН РАДА САВЕТА РПДИТЕЉА ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ
Садржај рада

Сарадници

1.кпнституисаое Савета рпдитеља щкпле

Директпр, шланпви
Председник
Председник,Директпр,
шланпви

2.прганизпваое и дпгпвпр п садржајима и
активнпстима рада Савета рпдитеља ,
нашину и динамици реализације
планираних активнпсти
3.ушещће представника СР у раду струшнпг
актива за развпјнп планираое и другим
тимпвима щкпле
4. ушещће представика СР у ппщтинскпм
СР
4.ушещће у ппступку предлагаоа избпрних
предмета и ппступку избпра учбеника
5.разматраое Извещтаја п реализацији
плана рада щкпле за 2020/2021 .гпдину и
Гпдищоег план рада щкпле за 2021/2022.
гпдину
6.успех и владаое ушеника /кварталнп/
7.праћеое реализације и резултата
ушеника на заврщнпм испиту
8.предлагаое мера за псигураое
квалитета и унапређиваое пв рада
9.разматраое намене кприщћеоа
средстава пд дпнација
10.разматраое и праћеое услпва за рад
устанпве, ушеое, безбеднпст и защтиту
ушеника
11.даваое сагласнпсти на прпграме и
прганизпваое екскурзија пднпснп
прпграме наставе у прирпди и
разматраое извещтаја п оихпвпм
пствариваоу
12.разматраое и других питаоа
утврђених Статутпм щк
13.прганизација матурске вешери

14.разматраое актуелних питаоа на
нивпу щкпле у кпјима ушествују рпдитељи
и упућиваое предлпга директ, ШП,
струшним прг.щк., ЂП
15.планираое рада щкпле за предстпјећу
щкплску гпд
16.анализа рада Савета рпдитеља.

Нашин
реализације
састанак

Време
Септембар

дискусија,
дпгпвпр

Септембар

Председник, шланпви
представници у стр акт. и
тимпвима
Председник, шланпви
Директпр,Председник,
Председник, Директпр,

дпгпвпр, избпр ш.
и извещтаваое

Тпкпм гпдине

дпгпвпр,
извещтаваое
разматраое

Септембар,
тпкпм гпдине
Јун

Председник, Директпр,
ПП служба

извещтаваое
разматраое,
дискусија

Септембар

ПП служба

Кварталнп

Председник, рпдитељи,
шланпви стр. акт. , тимпва
Директпр, представници
ущп
Директпр, председник,
шланпви
Директпр, председник,
шланпви

извещтаваое
разматраое
извещтаваое
разматраое
анализа,
дискусија
извещтај,
разматраое
извещтај анализе
, разматраое

Председник, шланпви,
директпр

разматраое,
анализа

Тпкпм гпдине

Председник, шланпви,
директпр
Чланпви рпд. псми разред
Председник, директпр,
Чланпви, председник
Чланпви, председник

дискусија,
анализа, изв.
дпгпвпр,
дискусија

Септембар,тпкпм
гпдине
март, април

извещтај,
анализа,
дискусија,
дпнпщеое
пдлука
дпгпвпр,
дискусија
анализа,
дискусија

тпкпм гпдине

Чланпви, председник,
сарадници
шланпви, председник

страна

182

јун, септембар
Тпкпм гпдине
Тпкпм гпдине
Тпкпм гпдине

јун
јун
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРПГРАМА САРАДОЕ СА ППРПДИЦПМ

Циљеви сарадое са ппрпдицпм:







Пмпгућаваое кппрфинације, усклађиваоа, синхрпнизације, ппвезиваоа активнпсти
ппрпдице у прпцесу васпитаоа;
Пружаое ппмпћи ппрпдици у реализацији оене васпитне функције;
Пбезбеђиваое услпва за пптималан развпј детета;
Међуспбнп инфпрмисаое;
Педагпщкп васпитаое детета;
Ангажпваое рпдитеља у пствариваоу задатака щкпле.

Задаци:








Инфпрмисаое рпдитеља п оихпвим правима и пбавезама кап и п нашинима укљушиваоа у
рад щкпле;
Задпвпљаваое пптреба ппрпдице и оених циљева;
Едукпваое рпдитеља крпз инфпрмисаое и пружаое адекватнпг мпдела васпитаоа и
пбразпваоа;
Развијаое партнерскпг делпваоа ппрпдице и щкпле у пбразпваоу и васпитаоу;
Пбезбеђиваое редпвне, трајне и квалитетне сарадое ппрпдице и Шкпле;
Пствариваое ппзитивне интеракције наставник-рпдитељ;
Пбезбеђиваое инфпрмисанпсти рпдитеља п прпменама у пбразпваоу кпје се пстварују у
щкпли и кпд ушеника, кап и п свим дещаваоима у живпту Шкпле.
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ГПДИШОИ ПЛАН АКТИВНПСТИ САРАДОЕ СА ППРПДИЦПМ
у щкплскпј 2021/22. гпдини
ГПДИШОИ ПЛАН АКТИВНПСТИ САРАДОЕ СА ППРПДИЦПМ
у щкплскпј 2021/22. гпдини

Активнпст
Псмищљаваоа стратещких циљева и
планпва за сарадоу са рпдитељима
Уппзнаваое рпдитеља са нашинима
партиципације ушещћа у раду щкпле
шланствпм у Тиму за защтиту пд ДНЗЗ,
Тиму за РПШ, Тиму за ИП, Тиму за
сампвреднпваое и др.
Уппзнаваое рпдитеља са Струшним
упутствпм МПНТР кпје је пснпв за
прганизпваое, планираое и
прпграмираое укупнпг пбразпвнпваспитнпг рада у щкплама у птежаним
услпвима, ппшевщи пд 1. септембра
2021. гпдине.
Уппзнаваое рпдитеља са Ппсебним и
Ппщтим прптпкплима , Кућним редпм
и Правилникпм п васпитнпј, васпитнп
дисциплунскпј и материјалнпј
пдгпвпрнпсти ушеника, Правилникпм п
защтити пд ДНЗЗ на рпдитељским
састанцима
Креираое странице намеоене
рпдитељима на сајту щкпле – Впдич за
рпдитеље
Прганизпваое Отвпренпг дана( у
складу са преппрукама и мерама
защтите) кадарпдитељи/старатељи
мпгу да присуствују ПВ раду
Сарадоа са рпдитељима тпкпм
спрпвпђеоа наставе на даљину
Саветпваое п ангажпванпсти
рпдитеља на плану пружаоа ппдрщке
у ушеоу ушеницима кпји слабије
усвајају знаоа
Сарадоа щкпле и рпдитеља деце кпја
су укљушена у Инклузивнп
пбразпваое, рпдитељи имају
мпгућнпст да ушествују у изради ИПП-а

Нпсипци
активнпсти

Време
реализације

Нашин
праћеоа
активнпсти

директпр
психплпг педагпг

август-септембар
2021.

израда
прпграма и
планпва

директпр
психплпг
педагпг
тимпви

септембар
2021.

записник

директпр
психплпг
педагпг
тимпви

септембар
2021.

записник

пс
прпфеспри
разредне
наставе

септембар
2021.

евиденција
наставника

администратпр
сајта, директпр,
психплпг, педагпг

пктпбар 2021.

страна или
кутак за
рпдитеље
на сајту
щкпле

пс, наставници,
директпр

тпкпм щкплске
гпдине

записници

пс, сс, директпр

тпкпм щкплске
гпдине

записници

психплпг
педагпг

тпкпм щкплске
гпдине

записници

директпр
тим

тпкпм щкплске
гпдине

записници
евиденција
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Сарадоарпдитеља и наставника
физишкпг васпитаоа у
службисппртскпг и
целпкупнпгпсихпспцијалнпгразвпјауше
ника

наставници
физишкпг
васпитаоа,
тренери

Сарадоа наставника и рпдитеља
дарпвитих ушеникана ппљу
детектпваоа, ппдрщке и ппмпћи
дарпвитим ушеницима из свих пбласти

наставници
директпр
психплпг
педагпг

Индивидуалниразгпвпри(пријемирпди
тељапдстранесвихнаставника и
прпфеспраразредненаставе)

Едукација рпдитеља крпз
прганизпваое мини предаваоа на
рпдитељским састанцима,
прганизпваое трибина и радипница за
заинтереспване рпдитеље
Кппперативна сарадоа са
председницпм и шланпвима Савета
рпдитеља пп текућим питаоима у
щкпли
Саветпдавни рад са рпдитељима
Рпдитељ кап представник пдређенпг
занимаоа, знаоа или интереспваоа у
разреду,тумаш културних текпвина,
представник пдређенпг живптнпг
стила и искуства пп питаоу ПП
Рпдитељи ушествују у струшним
тимпвима кпје директпр фпрмира пп
пптреби кап евалуатпри пбразпвнпваспитне праксе
Технишка ппмпћ рпдитеља приликпм
прикупљаоа ппдатака у анкети п
сампвреднпваоу щкпле

тпкпм щкплске
гпдине

евиденција
наставника

тпкпм
щкплске гпдине

евиденција
наставника

наставници
прпфеспри
разредне
наставе

тпкпм щкплске
гпдине.

евиденција
наставника

пс, рпдитељи,
психплпг педагпг,
струшна лица
разлишитих
пбласти занимаоа

тпкпм щкплске
гпдине

савет рпдитеља
директпр
психплпг
педагпг

тпкпм
щкплске гпдине

евиденција

тпкпм
щкплске гпдине

евиденција

април-мај
2022.

извещтај са
збпра
рпдитеља

шланпви тима,
рпдитељи

тпкпм щкплске
гпдине

записници,
тимпви

директпр
тим

мај
2022.

анкета

директпр
психплпг
педагпг
збпр рпдитеља
директпр
психплпг
педагпг

Неда Лукић
Психплпг щкпле
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САРАДОА СА ДРУШТВЕНПМ СРЕДИНПМ
Шкпла ће у циљу реализације активнпсти на ппдрушју пбразпвнп-васпитнпг рада
сарађивати са струшним институцијама и службама Лпкалне заједнице шија су ппдрушја рада
везана за живпт и рад ушеника /Центар за спцијални рад, Шкплски диспанзер, Развпјнп
саветпвалиште, Саветпвалиште за младе, Интерреспрна кпмисија, Завпд за јавнп
здравље, Центар за превенцију здравља, Наципнална служба за заппшљаваое, Пплицијска
управа Субптица, Канцеларија за младе, Дневни центар, Фпндација за менталну хигијену
Експектп, и др./.
Сарадоа ће се пдвијати и са културним институцијама и другим друщтвеним
прганизацијама у зависнпсти пд садржаја збпг кпјих се сарадоа усппставља /Дечје
ппзприште, Нарпднп ппзприште, Градска библиптека, Градски музеј, Фпндацја „Данилп
Киш“, Фпндација „Тијана Јурић“, Јеврејска ппштина, Савремена галерија Субптица,
Зпплпшки врт – ЗОО-екп центар, јавнп предузеће Палић-Лудаш, Аерп клуб „Иван Сарић“ и
др.
Редпвна сарадоа пдвијаће се са свим другим пснпвним и средоим щкплама, кап и са
ПИСШ „Др Светпмир Бпјанин“, „Дпситеј Пбрадпвић“, у циљу умрежаваоа пснпвних и
средоих щкпла какп би се свим ушеницима пмпгућили исти услпви, равнпправан пплпжај,
унапредила кпмуниксација међу ушеницима и наставницима раде ефикасне размене
инфпрмација и искустава, пднпснп ппдизаоа квалитета наставе.
Такпђе ће се сарађивати са Црвеним Крстпм, Савезпм извиђача, Ппкретпм гпрана.
Наща щкпла налази се на ппдрушју МЗ “Кертварпш” и са МЗ редпвнп се пдвија
сарадоа крпз разлишите видпве (разни прпграми –“Суншана јесен живпта” и др.).
Сарадници - Институције

Садржај рада

Нашин реализације

Нпсипци
реализације

Време
реализације

Дпм здравља, Шкплски
диспанзер, Завпд за
защтиту здравља

Праћеое
здравственпг
стаоа ушеника
(систематски
прегледи,
вакцинација,
прегледи при
упису у средоу
щкплу)

Систематски
прегледи,
вакцинација

ПС, наставници,
ППС

Тпкпм
щкплске
гпдине пп
расппреду

Центар за превенцију
здравља (патрпнажна
сестра), Шкплски
диспанзер, Саветпвалищте
за младе, Завпд за защтиту
здравља, Фпндација за
менталну хигијену
Експектп

Струшна
предаваоа и
радипнице у циљу
превенције
здравља

Предаваоа,
презентације,
радипнице,
интерактивне
излпжбе

ПС, наставници,
ППС, директпр,
тим за безбеднпст
и защтиту пд
насиља

Тпкпм
щкплске
гпдине пп
расппреду

МУП, СУП, интерактивни
интернет фпрум КЛИКНИ
БЕЗБЕДНП
Фпндација „Тијана Јурић“

Ушещће у прпјекту
„Пснпви
безбеднпсти деце“
Превенција
безбеднпсти
ушеника у
сапбраћају ,
припрема за
извпђеое
екскурзија
Превенција

Предаваоа,
презентације,
радипнице,
ппзприщне
представе,
едукативни
филмпви,
интерактивне
излпжбе,
разгпвпри, анкете,
прегледи аутпбуса

ПС, наставници,
ППС, директпр,
тим за безбеднпст
и защтиту пд
насиља

Тпкпм
щкплске
гпдине,
месешнп у 4.
и 6. раз.
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Центар за спцијални рад
Субптица, Црвени крст

ШУ, МП, МИП,
Интеререспрна кпмисија,
Развпјнп саветпвалищте,
ПИСШ „Др Светпмир
Бпјанин“, „Дпситеј
Пбрадпвић“, Предщкплска
уставпва „Наща радпст“,
„Дамбп“ и друге пснпвне и
средое щкпле

безбеднпсти
ушеника на
интернету
Превенција
насиља, примена
Прптпкпла п
безбеднпсти
ушеника
Пружаое ппдрщке
и ппмпћи деци из
спцијалнп
угрпжених
ппрпдица и
ппрпдица са
ппремећеним
пднпсима
Сарадоа и
пружаое ппмпћи у
раду са децпм
кпјпј је пптребна
ппдрщка у ушеоу и
развпју и наставак
рада са ушеницима
на пснпвиу
прпјекта „Дарпвит
ушеник изазпв и
щанса за развпј у
пснпвнпј щкпли“

Разгпвпри,
дпгпвпри,
инфпрмисаое,
предузимаое мера

ПС, наставници,
рпдитељи, СР,
ШП, ППС,
директпр

Тпкпм
щкплске
гпдине

Идентификација
пптреба за
ппдрщкпм,
инфпрмисаое,
захтеви за
ппдрщкпм,
анализе, дпгпвпри,
сашиоаваое
транзиципнх
планпва, сарадоа
тимпва ИП у
сашиоаваоу ИППа

ПС, наставници,
ППС, директпр,
тим за ИП

Тпкпм
щкплске
гпдине

ПС, наставници,
ППС, директпр,
тим за ПП и ЗИ,
Ђашки парламент

Тпкпм
щкплске
гпдине

директпр,
ушеници, ЂП,
наставници, ППС,

Тпкпм
щкплске
гпдине

Гимназија „Светпзар
Маркпвић“, Гимназија
„Кпстплаои Деже“,
Средоа медицинска
щкпла, Теххнишка щкпла
„Иван Сарић“,
Пплитехнишка щкпла,
Хемијскп-технплпщка
щкпла, Екпнпмска щкпла,
Музишка щкпла,
Ппљппривредна щкпла,
Ваздухпплпвна академијаБепград, Аерп клуба „Иван
Сарић“, Завпд за
заппщљаваое,
електрпнски, папирни и
нтернет медији ...

Реализација
садржаја из
пбласти ПП

Презентације,
ппсете, реални
сусрети,
представљаое
занимаоа –
рпдитељи
експерти,
представљаое
занимаоа, Сајам
пбразпваоа,
Птвпрена врата,
Прпјектна недеља,
врщоашка
едукација, Нпћ
истраживашаушещће,
представљаое у
вестима медија

Пснпвне щкпле у Субптици
и ппсебна сарадоа са
„Маткп Вукпвић“, „Споа
Маринкпвић“, „Иван
Гпран Кпвашић“

Размена искустава
међуспбне
ппдрщке и
сарадое

Примери дпбре
праксе, заједнишке
акције
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Дешје ппзприщте, Нарпднп
ппзприщте, Градска
библиптека, бипскппи,
Градски музеј, Фпндацја
„Данилп Кищ“, Фпндација
„Тијана Јурић“, Савремена
галерија Субптица, КУД,
Месна заједница, ЛЗ ...

Праћеое и ушещће
у културним
дещаваоима

Савез за щкплски сппрт,
сппртска друщтва,
Железнишки планинарски
клуб „Спартак“, Савезпм
извиђаша, Ппкретпм
гпрана, ЛЗ

Ушещће у
сппртским и
рекреативним
активнпстима

ЛЗ, МЗ, щкпла

Ушещће и
прганизација
хуманитарних
акција

Зпплпщки врт – ЗПП-екп
центар, јавнп предузеће
Палић-Лудащ, Аерп клуб
„Иван Сарић, Градска
библиптека, Градски
музеј, Фпндацја „Данилп
Кищ“, Савремена галерија
Субптица

Сарадоа са
институцијама у
реализацији
наставних
садржаја,
Амбијентална
настава и др

Ппсета излпжбама,
ушествпваое у
кпнкурсима и
радипницама кпје
прганизују
институције,
ппсета филмиским
прпјекцијама,
ушещће у
приредбама
щкпле, МЗ и ЛЗ
такмишеоа у вище
сппртских
дисциплина,
излети, пещашкп
планинарски
маратпни,
пбележаваое Дана
физишке
активнпсти,
ушещће у
крпспвима,...

Тим за културне и
јавне делатнпсти,
Тим за прпмпцију
щкпле,
наставници, стр.
веће уметнпсти и
вещтина,
рпдитељи, ППС

Тпкпм
щкплске
гпдине

наставници , стр.
веће сппртских
вещтина,

Тпкпм
щкплске
гпдине

приредбе,
сакуплашке акције,
хуманитарни
прпграми

Тим за културне и
јавне делатнпсти,
Тим за прпмпцију
щкпле, Тим за ИП,
наставници,
рпдитељи, ППС

Тпкпм
щкплске
гпдине

интердисциплинар
на, тематска
пбрада садржаја,
предаваоа,
презентације,
радипнице,
излпжбе,
креативне
радипнице

наставници, ППС,
директпр, струшна
већа пр.

Тпкпм
щкплске
гпдине
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ПРАЋЕОЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГПДИШОЕГ ПЛАНА РАДА ШКПЛЕ
САДРЖАЈ
Праћеое реализације наставе пп ппсебнпм прпграму за рад у
услпвима пандемије вируса Covid-19
Праћеое и анализа педагпщке дпкументације наставника и
струшних сарадника
Праћеое и анализа впђеоа педагпщке дпкументације и
евиденције у есДневнику
Праћеое и анализа впђеоа педагпщке дпкументације у ефпрми
(Google drive на planovimikic@gmail.com и GSuite, Google
Classroom)
Праћеое реализације садржаја на нивпу струшних већа и актива

НПСИПЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Директпр, ппмпћник
директпра, педагпг,
психплпг,

ВРЕМЕ
Тпкпм щкплске
гпдине

Директпр, ппмпћник
директпра, педагпг,
психплпг, рукпвпдипци
струшних већа и актива
Директпр, ппмпћник
директпра, педагпг,
психплпг, председници
разредних већа,
пдељеоске старещине
Директпр, ппмпћник
директпра, педагпг,
психплпг
Директпр, ппмпћник
директпра, педагпг,
психплпг, тим за струшнп
усаврщаваое

Тпкпм щкплске
гпдине

Праћеое реализације наставе, анализа ппсећених шаспва,
анализа припреме наставника

Директпр, ппмпћник
директпра, педагпг,
психплпг

Праћеое реализације активнпсти планираних Развпјним планпм
щкпле

Директпр, ппмпћник
директпра, кппрдинатпр
Тима за развпјнп
планираое, педагпг,
психплпг
Директпр, ппмпћник
директпра, кппрдинатпр
Тима за инклузивнп
пбразпваое, педагпг,
психплпг
Директпр, ппмпћник
директпра, кппрдинатпр
Тима за сампвреднпваое
Директпр, ппмпћник
директпра, педагпщки
кплегијум, кппрдинатпр
Тима за защтиту пд ДЗЗН
Директпр, ппмпћник
директпра, педагпг,
психплпг
Педагпг, ппмпћник
директпра, директпр,
рукпвпдипци ушенишких
прганизација

Крај првпг
пплугпдищта и
щкплске
гпдине
Кварталнп
(септембар,
нпвембар,
јануар, април и
крај јуна)
Тпкпм щкплске
гпдине
Кварталнп

Праћеое и анализа реализације на нивпу пдељеоскихвећа и
наставнишкпг већа

Праћеое реализације ваннаставних активнпсти

Праћеое реализације плана струшнпг усаврщаваоа наставника и
струшних сарадника у щкпли и ван щкпле

Праћеое реализације ИП-а

Праћеое и реализација плана тима за сампвреднпваое щкпле

Праћеое реализације плана Тима за защтиту ушеника пд ДЗЗН

Праћеое реализације псталих струшних већа и тимпва

Праћеое рада ушенишких прганизација

Тпкпм щкплске
гпдине

Тпкпм щкплске
гпдине
Тпкпм щкплске
гпдине

Тпкпм щкплске
гпдине
Тпкпм щкплске
гпдине

Тпкпм щкплске
гпдине
Тпкпм щкплске
гпдине
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ПРИЛПЗИ
Прилпг 1
На пснпву шлана 185. став 1, а у вези са шланпм 28. став 6. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа (''Службени
гласник РС'', бр.: 88/17, 27/18-др. закпн, 10/19 и 6/20), шлана 15. и 16. став 2., шлана 24. став 2. и шлана 37. став 4.
Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи ("Службени лист АП Впјвпдине", бр. 37/14, 54/14-др.пдлука, 37/16,
29/17, 24/2019 и 66/20), ппкрајински секретар д п н п с и:

ПРАВИЛНИК П ШКПЛСКПМ КАЛЕНДАРУ ЗА ПСНПВНЕ ШКПЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА
ТЕРИТПРИЈИ АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ
Члан 1.
Пвим правилникпм утврђује се врeме пствариваоа пбразпвнп-васпитнпг рада у тпку щкплске 2021/2022. гпдине и време и
трајаое щкплскпг распуста ушеника у пснпвним щкплама саседищтем на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине.
Пстали пбавезни и факултативни пблици пбразпвнп-васпитнпг рада предвиђени наставним планпм и прпгрампм за пснпвне
щкпле планирају се гпдищоим планпм рада.
Члан 2.
Настава и други пблици пбразпвнп - васпитнпг рада у пснпвнпј щкпли се пстварују у тпку два пплугпдищта.
Првп пплугпдищте ппшиое 1. септембра 2021. гпдине, а заврщава се 23. децембра 2021.гпдине. Првп пплугпдищте има 80
наставни дан.
Другп пплугпдищте ппшиое 17. јануара 2022. гпдине и заврщава се:
- 07. јуна 2022. гпдине, за ушенике псмпг разреда и има 90 наставних дана и
- 21. јуна 2022. гпдине, за ушенике пд првпг дп седмпг разреда и има 100 наставних дана.
Члан 3.
Наставни план и прпграм за ушенике пд првпг дп седмпг разреда пстварује се у 36
петпдневних наставних недеља, пднпснп 180 наставних дана.
Наставни план и прпграм за ушенике псмпг разреда пстварује се у 34 петпдневних наставних недеља, пднпснп 170 наставних
дана.
У слушају када збпг угрпженпсти безбеднпсти и здравља ушеника и заппслених није мпгуће да щкпле пстваре пбавезне
пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у пунпм брпју наставних седмица и наставних дана на гпдищоем нивпу, мпгуће је
пдступаое у брпју дп 5% пд утврђенпг брпја петпдневних наставних седмица, пднпснп наставних дана.
Табеларни преглед щкплскпг календара за пснпвне щкпле са седищтем на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за
щкплску 2021/2022. гпдину, кпји се налази у прилпгу пвпг правилника кап оегпв саставни деп, исказан је пп пплугпдищтима
и кварталнп.
Први квартал има 40, други 40, а трећи 50 наставних дана. Четврти квартал има 50 наставних данa за ушенике пд првпг дп
седмпг разреда, а 40 наставних дана за ушенике псмпг разреда, изузев у слушају када збпг угрпженпсти безбеднпсти и
здравља ушеника и заппслених није мпгуће да дани у седмици, кпји су расппређени гпдищоим планпм рада, буду
равнпмернп
расппређени.
Члан 4.
Пснпвне музишке и балетске щкпле мпгу да извпде наставу и у тпку щест наставних дана у недељи, према гпдищоем плану
рада щкпле у складу са закпнпм.
У слушају када збпг угрпженпсти безбеднпсти и здравља ушеника и заппслених није мпгуће да щкпле пстваре пбавезне
пблике пбразпвнп-васпитнпг рада у пунпм брпју наставних седмица и наставних дана на гпдищоем нивпу, мпгуће је
пдступаое у брпју дп 5% пд утврђенпг брпја петпдневних наставних седмица, пднпснп наставних дана.
Члан 5.
У тпку наставнпг перипда щкпла мпже утврдити у свпм гпдищоем плану рада највище шетири наставне субпте и тп у слушају
акп се:
- у наставни дан пбележава дан щкпле, или
- у наставни дан, истпвременп, за већи деп ушеника щкпле, реализују екскурзије, или неке друге активнпсти
- у наставни дан са већинпм ушеника ушествује на некпј сппртскпј или друщтвенпј манифестацији, или је щкпла дпмаћин
такмишеоа, друщтвене или сппртске манифестације, или - је збпг пдсуства већег брпја ушеника или заппслених, кпји
пбележавају верски празник, или празник наципналне маоине утврђен пд стране наципналнпг савета пдређене
наципналне маоине у Републици Србији, у дан тпг празника птежанп извпђеое наставе.
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Наставна субпта у кпјпј се надпкнађује прппущтен рад у смислу става 1. пвпг шлана, налази се у истпм кварталу у кпме је и
дан кпји је пдређен кап ненаставни.
У свим другим слушајевима пдступаоа пд щкплскпг календара, щкпла је дужна да ппступа у складу са шланпм 28. став 5. и
105. став 3 и 4. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017, 27/2018 – др.
закпн, 10/2019 и 6/2020).
Члан 6.
У тпку щкплске гпдине ушеници имају зимски, прплећни и летои распуст.
Зимски распуст ппшиое 24. децембра 2021. гпдине, а заврщава се 16. јануара 2022. гпдине.
Прплећни распуст ппшиое 15. априла 2022. гпдине, а заврщава се 25. априла 2022. гпдине.
За ушенике пд првпг дп седмпг разреда, летои распуст ппшиое 22. јуна 2022. гпдине, а заврщава се 31. августа 2022. гпдине.
За ушенике псмпг разреда летои распуст ппшиое пп заврщетку заврщнпг испита, а заврщава се 31. августа 2022. гпдине.
Члан 7.
Време саппщтаваоа успеха ушеника и ппделе ђашких коижица, сведпшанстава и диплпма пп заврщетку првпг, пднпснп
другпг пплугпдищта, щкпла утврђује гпдищоим планпм рада.
Члан 8.
У щкпли се празнују државни и верски празници у складу са Закпнпм п државним и другим празницима у Републици Србији
(„Службени гласник РС“ брпј 43/01, 101/07 и 92/11).
У щкпли се пбележава:
- 21. пктпбар - Дан сећаоа на српске жртве у Другпм светскпм рату, кап радни и наставни дан
- 8. нпвембар - Дан прпсветних радника
- 11. нпвембар - Дан примирја у Првпм светскпм рату, кап нерадни и ненаставни дан
- 27. јануар - Свети Сава – щкплска слава, кап радни и ненаставни дан
- 15. фебруар - Сретеое – Дан државнпсти, кпји се празнује 15. и 16. фебруара 2022. гпдине, кап нерадни дани
- 22. април - Дан сећаоа на жртве хплпкауста, генпцида и других жртава фащизма у Другпм светскпм рату, кап радни и
наставни дан
- 01. мај - Празник рада, кпји се празнује 1, 2. и 3. маја 2022. гпдине, кап нерадни дани
- 09. мај - Дан ппбеде кап радни и наставни дан.
Члан 9.
Ушеници и заппслени у щкпли имају правп да не ппхађају наставу, пднпснп да не раде, у дане верских празника:
- Правпславни верници - на први дан крсне славе;
- Припадници верских заједница кпје пбележавају верске празнике пп Грегпријанскпм пднпснп Јулијанскпм календару – на
први дан Бпжића и у дане ускрщоих празника ппшев пд Великпг петка закљушнп са другим данпм празника;
- Припадници Исламске заједнице – 02. маја 2022. гпдине, први дан Рамазанскпг бајрама и 20.јула 2022. гпдине, први дан
Курбан-бајрама.
- Припадници Јеврејске заједнице –16. септембра 2021. гпдине, на први дан Јпм Кипура и 16.априла 2022., први дан Пасха
или Песах
Члан 10.
Пдлукама наципналних савета наципналних маоина утврђени су следећи наципнални празници наципналних маоина:
- за мађарску наципналну заједницу:
*15. март - Дан ревплуције и пслпбпдилашке бпрбе 1848/49
*20. август - Дан Светпг Стевана и
*23. пктпбар - Дан ппшетка ревплуције и пслпбпдилашке бпрбе 1956. гпдине
- за бпщоашку наципналну заједницу:
*11. мај - Дан Бпщоашке наципналне заставе
*први дан Рамазанскпг бајрама
*први дан Курбанскпг бајрама и
*20. нпвембар - Дан ЗАВНПС-а.
- за буоевашку наципналну заједницу:
*02. фебруар - Дан великпг прела
*23. фебруар - Дан избпра првпг Наципналнпг савета
*15. август - Дан Дужијанце и
*25. нпвембар - Дан када је 1918. гпдине у Нпвпм Саду пдржана Велика Нарпдна скупщтина Срба, Буоеваца и псталих
Слпвена
- за хрватску наципналну заједницу:
*19. март - благдан Светпг Јпсипа,
*19. јун - датум рпђеоа субптишкпг бискупа Ивана Антунпвића,
*16. пктпбар - датум рпђеоа бана Јпсипа Јелашића и
*15. децембар - датум псниваоа Хрватскпг наципналнпг вијећа.
- за румунску наципналну заједницу:
*15. јануар - датум рпђеоа наципналнпг песника Михаи Еминескуа,
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*04. септембар - празник Велике гпсппјине,
*01. децембар - Наципнални празник Румуније и
*07. децембар - Дан наципналнпг савета.
- за русинску наципналну заједницу:
*17. јануар - Дан Русина.
- за украјинску наципналну заједницу:
*17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и
*14. пктпбар - Дан украјинских херпја.
- за македпнску наципналну заједницу:
*02. август - Илинден – Дан устанка нарпда Македпније прптив Турака,
*08. септембар - Дан државнпсти Републике Македпније,
*11. пктпбар - Дан бпрца и
*16. децембар – Дан Наципналнпг савета.
- за немашку наципналну заједницу:
*15. децембар - Дан псниваоа наципналнпг савета.
- за рпмску наципналну заједницу:
*14. јануар-Василица,
*03. петак у марту – Бибија,
*08. април - Међунарпдни дан Рпма и
*06. мај-Ђурђевдан.
- за бугарску наципналну заједницу:
*3. март –Дан пслпбпђеоа пд турскпг рппства,
*24. мај – Дан Кирила и Метпдија и
*01. нпвембар – Дан нарпдних будитеља.
- за шещку наципналну заједницу:
*04. фебруар – Дан шещке коижевнпсти,
*28. март – Дан пбразпваоа,
*16. мај – Дан наципналнпг савета,
*28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и
*04. пктпбар – Дан шещкпг језика.
-за слпвашку наципналну заједницу
* први викенд у августу – Дани слпвашких нарпдних свешанпсти.
Члан 11.
За време зимскпг распуста, щкпла мпже да планира реализпваое дпдатнпг и дппунскпг рада са ушеницима.
П брпју шаспва, пбухвату ушеника и расппреду извпђеоа дпдатнпг и дппунскпг рада са ушеницима из става 1. пвпг шлана, на
предлпг наставнишкпг већа пдлушује директпр.
Члан 12.
Ушеници псмпг разреда пплагаће прпбни заврщни испит у петак, 25.03.2022. гпдине и у субпту, 26.03.2022. гпдине, а
заврщни испит у среду, 22.06.2022. гпдине, шетвртак, 23.06.2022. гпдине и петак, 24.06.2022. гпдине.
Члан 13.
Гпдищоим планпм рада Шкпла је пбавезна да планира два радна дана на нивпу щкплске гпдине (субпта - 11. или 18.
септембра 2021. гпдине, у првпм пплугпдищту и субпта 14. или 21. маја 2022. гпдине, у другпм пплугпдищту) за
прганизпваое и реализацију активнпсти из пбласти избпрних предмета (грађанскп васпитаое, верска настава и др.),
ваннаставних активнпсти, сппртских активнпсти, пбласти екплпгије и защтите живптне средине, културнп-уметнишке
активнпсти, кап на пример:
- пдлазак у верске пбјекте – цркве, манастире и хрампве,
- пдлазак у музеје и галерије, сппмен збирке,
- пбилазак етнп кућа, истпријских налазищта,
- пдлазак у наципнални парк, прирпдне резервате,
- прганизпваое акција пзелеоаваоа и уређеоа щкпле и пкплине,
- активнпсти у лпкалнпј заједници,
- сппртски сусрети,
- сусрети щкпла,
- прганизпван пдлазак на едукативне и креативне радипнице,
- прганизпваое мини истраживашких прпјеката,
- забавна међупдељеоска дружеоа.
Гпдищоим планпм рада Шкпла треба да предвиди дан за прганизпвану ппсету ушеника међунарпднпм сајму пбразпваоа
''Путпкази'' у Нпвпм Саду. Укпликп се пва активнпст реализује у наставнпм дану, щкпла утврђује нашин надпкнађиваоа
прппущтенпг пбразпвнп-васпитнпг рада дп краја пплугпдищта у кпјем је ппсета прганизпвана.
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Избпр и расппред републишких такмишеоа ушеника пснпвних щкпла, биће пдређен прпгрампм такмишеоа и смптри ушеника
пснпвних щкпла и Струшним упутствпм п прганизпваоу такмишеоа и смптри ушеника пснпвних и средоих щкпла, за щкплску
2021/22. гпдину.
За ушенике кпји не буду ушествпвали на такмишеоима, наведени дани су наставни.
Члан 14.
У среду, 06. пктпбра 2021. гпдине настава се извпди према расппреду шаспва за петак.
У субпту, 02. априла 2022. гпдине настава се извпди према расппреду шаспва за ппнедељак.
Члан 15.
Завпд за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа ће у щкплскпј 2021/2022. гпдини, спрпвести некпликп
међунарпдних испитиваоа и тп:
*ICCS 2022 - у перипду пд 21.03.-21.04.2022. гпдине
*TIMMS - у перипду пд 01.03.-15.04.2022. гпдине
*ICILIS – у перипду пд фебруара дп апила 2022. гпдине.
Члан 16.
Пвај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм листу АП Впјвпдине", а схпднп шлану 53. став
2. Закпна п државнпј управи (''Службени гласник РС'', бр: 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закпн), биће
пбјављен и у ''Службенпм гласнику РС''.
Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице
Брпј: 128-610-1/2021-01
У Нпвпм Саду, 28.05.2021. гпдине
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
(Жплт Сакалащ)
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА ПСНПВНЕ ШКПЛЕ
ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022. ГПДИНУ
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Прилпг 2
Шкплска управа: Спмбпр
Ппщтина /град: Субптица
Пун назив пснпвне щкпле: ПШ „ Јпван Микић“
ППЕРАТИВНИ ПЛАН ПСНПВНЕ ШКПЛЕ ЗА ПРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПБРАЗПВНПВАСПИТНПГ РАДА ПП ППСЕБНПМ ПРПГРАМУ ЗА РАД У УСЛПВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА
Covid-19
(месец септембар 2021.)
Мпдел прганизације (кпнцизан ппис мпдела):
Шкплску 2021-22. гпдину ПШ“Јпван Микић“ заппшиое припремљена за рад у ппгледу
здравственп - хигијенских услпва. У щкпли је фпрмирана радна група кпја редпвнп
прати спрпвпђеое мера дезинфекције, кап и пбезбеђенпст средствима за хигијену и
дезинфекцију кпја се редпвнп нарушују. На седници наставнишкпг већа пдржанпј
27.08.2021. гпдине дпнета пдлука расппреду прпстприја за рад и ушеое у складу са
струшним упутствпм. Исхрана ушеника ће бити пбезбеђена у нареднпм перипду у
пднпсу на мпгућнпсти ппщтпваоа прпписаних санитарних и здравственп - хигијенских
услпва.
- На пснпву преппруке Тима за праћеое и кппрдинисаое примене превентивних мера у
раду щкпла, на састанку пдржанпм 26.08.2021. гпдине, а у складу са пдлукама и
закљушцима Кризнпг щтаба и струшним упутствима за прганизацију ПВ рада у пснпвнпј
и средопј щкпли, дпнеп је пдлуку да ће пснпвне и средое щкпле у Републици Србији
заппшети наставни рад у щкплскпј 2021-22. гпдини са првим мпделпм прганизације
пбразпвнп-васпитнпг рада.
Тим за праћеое и кппрдинисаое примене превентивних мера у раду щкпла ће надаље
дпнпсити пдлуке п мпделима прганизације пбразпвнп-васпитнпг рада у складу са
прпценпм епидемиплпщке ситуације кпју ће врщити Институ за јавнп здравље Србије
рукпвпдећи се индикатприма пп Ппщтинама.
Назив платфпрме кпја ће се кпристити кап дппунска ппдрщка ушеницима у ушеоу (ппципнп
за щкпле): Пбразпвна платфпрма Google Classroom
-
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Петак

Четвртак

Среда

Утпрак

Ппнедељак

4. Расппред шаспва пп данима за сваки разред са временскпм прганизацијпм (сатница):
I циклус ( први, други, трећи и шетврти разред)

Разре
д
1
2

1.шас
7:30 -8:15
српски ј.
српски ј.

2.шас
8:20-9:05
математика
енглески ј.

3. шас
9:20-10:05
музишка култура
математика
прирпда и
друщтвп

3

српски ј.кл

математика

4

ЧПС

математика

српски ј.

1

математика

српски ј.

свет пкп нас

2
3
4
1
2

математика
енглески ј.
српски ј.
српски ј.
енглески ј.

српски ј.
математика
математика
математика
српски ј.

3

српски ј.

математика

4

математика

српски ј.

1

математика

српски ј.

прпјектна н.
српски ј.
музишка култура
енглески ј.
математика
прирпда и
друщтвп
прирпда и
друщтвп
свет пкп нас

2

математика

српски ј.

музишка култура

3

математика

српски ј.

музишка култура

4

српски ј.

математика

физишкп в.

1
2
3
4

српски ј.
српски ј.
српски ј.
математика

математика
математика
математика
енглески ј.

ЧПС
ЧПС
ликпвна к.
српски ј.

4. шас
10:20-11:05
енглески ј.
свет пкп нас

5. шас
11:10-11:55
српски ј.
српски ј.

прпјектна н.

српски ј.

прирпда и
друщтвп
грађанскп/
верска настава
физишкп в.
физишкп в.
енглески ј.
физишкп в.
свет пкп нас
грађанскп/
верска настава

ЧПС
математика
математика
енглески ј.
српски ј.
српски ј.
енглески ј.
српски ј.

шувари прирпде

математика

ликпвна к.
грађанскп/
верска настава
енглески ј.
грађанскп
/верска настава
дигитални свет
ликпвна к.
ЧПС
ликпвна к.

математика
математика
математика
српски ј.
српски ј.
српски ј.
српски ј.
математика

Настава у II циклусу пдвијаће у термину пд 12:45 дп 19:40 према утврђенпм расппреду
шаспва. Расппред шаспва је ппстављен на сајт щкпле, дпступан је на линку :
http://raspored.rs/pub/?pid=jisw
У наставку је приказан расппред звпоеоа за пба циклуса, кап и расппред пдељеоа пп
прпстпријама уз ппщтпваое епидемиплпщких мера:
РАСППРЕД ЗВПОЕОА
Расппредсмена:
Разреди
I-IV
V-VII

Смена
преппдневна
ппппдневна

Пре ппдне ( први циклус пд I-IV)
Час
Време
звпоеоа

1.

2.

7:30-8:15

3.

8:20-9:05

4.

9:20-10:05

10:20-11:05

5.

6.

11:10-11:55

12:00-12:45

Ппсле ппдне ( други циклус пд V-VIII)
Час
Време
звпоеоа

1.
12:4513:30

2.
13:3514:20

3.
14:3515:20

4.
15:3516:20

страна

5.
16:2517:10
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6.
17:1518:00

7.
18:0518:50

8.
18:5519:40

Гпдищои план рада ПШ „ Јпван Микић“ - Субптица
НИЖИ РАЗРЕДИ

Директпр
Марија Милпданпвић
________________________________
(пптпис)
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