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АНЕКС ГПРШ
На стр.3. после става годину додаје се:



Акционог плана процеса самовредновања за ову школску

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у
основној школи у школској 2021/2022. години
Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/2022.
години

На стр. 5. у делу који се односи на услове у којима школа ради, брише се реченице '' У
наредном периоду желимо да још више подстакнемо и унапредимо образовна постигнућа
наших ученика кроз израду ИОП-а.'', додаје се :
 У нашој школи постоји веома велики број ученика који потичу из
маргинализованих група којима је потребна свакодневна подршка школе јер у
породици не могу добити одговарајући подстицај. Такође, имамо велики број
ученика који раде по прилагођеним програмима. Због тога нам је један од
развојних циљева новог ШРП –развијање системске подршке свих категорија
ученика. Подршку ћемо пружати и надареним ученицима и онима којима је
потребна додатна подршка.
На стр. 7. после реченице : '' Просторије у школи се адекватно одржавају, добро су
осветљене, сви ученици, родитељи и запослени учествују у њиховом уређењу. '', додаје
се:


На основу Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/22.
години поштоваћемо стратегије за ублажавање ризика од трансмисије ковида и то:
-доследном и исправном употребом заштитиних маски како ученика, тако и свих
запослених
-одржавањем физичке дистанце и то на начин да где је могуће, ученици седе сами у
клупи
-хигијена руку и респираторна хигијена ће се спроводити како у учионици, тако и у
тоалетима; свака учионица има течни сапун, убрусе за брисање руку;
-чишћење и дезинфекција учионица обавља се четири пута дневно( велики одмор и
након завршетка наставе), а ходници и тоалети после сваког часа
-успостављање сарадње са надлежним службама је у функцији прикупљања
релеватних података о оболелим ученицима и запосленима

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
телефон/факс 023/771-041
E-mail: zocaosjmnb@yahoo.com
ПИБ: 102109753
Матични број: 08020264

На стр. 13. После наслова ' РИТАМ РАДНОГ ДАНА И РАСПОРЕД ЧАСОВА' '', додаје се:
На основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у
основној школи у школској 2021/22. години ближе се одређују начин планирања,
организовања и остваривања о-в рада основне школе.Рад ће се организовати према
моделима о-в рада у зависности од актуелне епидемиолошке ситуације, као и актуелних
препорука и мера надлежних институција. Наша школа ће радити по првом моделу, а то је
непосредни рад. Час траје 45 минута, свако одељење има своју учионицу, коју напуштају
само када, због специфичности предмета, морају. У школи ће се користити гугл учионица
као платформа која се показала као ефикасна и претходне школске године. Поред тога,
школа ће се придржавати препорука за почетак школске године које је припремио
Институт за јавно здравље, а посебно пет кључних мера стратегије ублажавања ризика од
трансмисије SARS-CoV-2 у школама
На стр.35. у делу који се односи на програм рада директора у месецу септембру, после
става '' рад у Информационом систему Министарства просвете, науке и технолошког
развоја – Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП)'' додаје се:
Избор планираних аквтивности из ШРП за текућу школску годину
На стр. 35. у месецу октобру после става ''решавање текућих питања'' додаје се:
Анализирање досадашњег стручног усавршавањанаставног особља и стр. сарадника-као
једна од активности ШРП-а
Обавештавање ученика о врстама подршке које се спроводе у нашој школи као планирана
активност ШРП-а
На стр.35. у месецу новембру после става ''подизање свести наставника о потреби
перманентног усавршавања и иновација у методици-'' додаје се:
Организовање семинара у школи из области савремених наставних метода, као планирана
активност ШРП-а
На стр.36. у месецу децембру после става'' посета часовима'' додаје се :
На којима ће се посматрати задатак из ШРП-развијање флексибилности ученика у
комуникацији и то све планиране активности тог задатка и
Формирање тима за организацију школских такмичења
На стр.36. у месецу јануару после става'' израдити извештај о реализацији програма рада
за I полугодиште'' додаје се:
Анализа реализованих активности ШРП-а
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На стр.36. у месецу марту после става'' анализа рада педагошког и стручног усавршавања
наставника'' додаје се:
Реализација такмичења и истицање резултата такмичења као планиране активности из
школског развојног плана
Обезбеђивање награђивања наставника и ученика
На стр.36. у месецу априлу после става '' организовање обележавања Дана школе и текућа
питања '' додаје се:
Истицање резултата такмичења
Организовање различитих школских активности како би ученици могли да покажу своје
квалитете
На стр.36. у месецу мају после става ''текућа питања'' додаје се:
Извршити анализу успеха ученика завршних разреда и направити план побољшања успеха
–предвиђена активност школског развојног плана
На стр.44. у делу '' Оријентационе теме за ЧОС и ЧОЗ'' бришу се постојеће табеле и додају
нове:
САДРЖАЈ ЧОС-а I РАЗРЕД
Редни
бр.

месец

Тема

1.

IX

Упознавање са децом

2.

IX

Представљање пројекта ''МШШБН''

3.

X

Шта су по занимању моји родитељи

4.

X

III превентивна радионица

5.

XI

Мој радни дан

6.

XI

Екологија, шта је то?

7.

XII

Активност ШРП-а – упознавање ученика са
онлајн наставом

8.

XII

V превентивна радионица

9.

I

Шта је хигијена?

10.

II

Шта је право, а шта лажно другарство?

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
телефон/факс 023/771-041
E-mail: zocaosjmnb@yahoo.com
ПИБ: 102109753
Матични број: 08020264

11.

II

Тема по избору ученика

12.

III

Дан жена-честитка мами

13.

III

VII превтивна радионица

14.

IV

Ребуси, загонетке

15.

IV

VIII превентивна радионица

16.

V

Припрема за екскурзију

17.

V

Старији помажу нама, а ми њима

18.

VI

Анализа успеха на крају школске године

САДРЖАЈ ЧОЗ-а I РАЗРЕД
Редни
бр.

месец

тема

1.

IX

Избор руководства

2.

IX

Међусобне разлике( I превентивна радионица)

3.

X

Дечија недеља ( II прев. радион.)

4.

X

Шта значи бити пажљив и како то показати

5.

XI

Здрава и нездрава храна, чисто је лепо и здраво

6.

XI

IV превентивна радионица

7.

XII

Шта радим у слободно време

8.

XII

Нова година-писмо Деда Мразу

9.

I

Свети Сава-цртежи

10.

II

Да ли су дечаци и девојчице исти?

11.

II

VI превентивна радионица

12.

III

У нашем језику постоје речи извини, хвала,
молим

13.

III

Посета библиотеци

14.

IV

Еколошка радионица
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15.

IV

Ускрс

16.

V

Дан школе-квиз колико познајем своју школу

17.

V

Како се понашам у саобраћају

18.

VI

Прослава поводом краја школске године

САДРЖАЈ ЧОС-а II РАЗРЕД
Редни месец
бр.

тема

1.

IX

Упознавање са садржајем ЧОС-а и ЧОЗ-а

2.

IX

Како препознати умор и замор

3.

X

Рециклажа је...

4.

X

Активности ШРП-а - упознавање ученика са
подршком

5.

XI

Чиме се баве моји укућани

6.

XI

Однос према родитељима

7.

XII

Енигма, загонетке, логичке игре

8.

XII

Актуелни проблеми

9.

I

Растем и развијам се

10.

II

Помоћ другима кад је неопходно

11.

II

Понашање за столом

12.

III

Ја и моје здравље

13.

III

Чувари осмеха

14.

IV

Да се подсетимо правила понашања у школи

15.

IV

Мењам своје понашање како бих заштитио природу

16.

V

Дан школе-пано о Јосифу Маринковићу

17.

V

На ТВ ја гледам...

18.

VI

Мој кућни љубимац
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САДРЖАЈ ЧОЗ-а II РАЗРЕД
Редни месец
бр.

тема

1.

IX

Избор руководства

2.

IX

Активност ШРП-а – развој комуникације
(изражавање мишљења ученика о наставницима)

3.

X

Дечија недеља

4.

X

Уређење школског простора

5.

XI

Лична хигијена

6.

XI

Рад деце у породици без обзира на полне разлике

7.

XII

Функционисање заштитне мреже

8.

XII

Ближи нам се Нова година-писмо Деда Мразу

9.

I

Свети Сава-песмица

10.

II

Развијамо тачност,уредност,истрајност,...

11.

II

Исхрана

12.

III

Дан жена

13.

III

Лепа реч гвоздена врата отвара

14.

IV

Развој интересовања за читање

15.

IV

Ускрс је

16.

V

Тема по избору ученика

17.

V

Мој патент (развој маште)

18.

VI

Радионица о правима деце
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САДРЖАЈ ЧОС-а III РАЗРЕД

Редни
бр.

месец

тема

1.

IX

Упознавање са садржајем ЧОС-а

2.

IX

Еколошки БОН-ТОН

3.

X

Фунционисање заштитне мреже

4.

X

Вредности другара по особинама, а не по полу

5.

XI

Уређење простора

6.

XI

Имам право на игру....

7.

XII

Брига о телу, лична хигијена

8.

XII

Индивидуалне разлике међу половима

9.

I

Распоред дневних активности

10.

II

Необична и ретка занимања

11.

II

Односи у породици

12.

III

Основна правила безбедности у саобраћају

13.

III

Час у библиотеци

14.

IV

Чувари осмеха

15.

IV

Тема по избору ученика

16.

V

На ТВ гледам...

17.

V

Односи међу другарима

18.

VI

Прослава краја школске године
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САДРЖАЈ ЧОЗ-а III РАЗРЕД

Редни
бр.

месец

тема

1.

IX

Избор руководства,портфолио ученика

2.

IX

Превентивна радионица

3.

X

Дечја недеља

4.

X

Уа неправда

5.

XI

Активност ШРП-а – развој комуникације –
повратна информација ученика о одржаним
часовима

6.

XI

Кад порастем бићу...-цртеж

7.

XII

Нова година-честитка за друга

8.

XII

Актуелни проблеми

9.

I

Свети Сава

10.

II

Како на време отићи зубару, лекару( радионица)

11.

II

Помоћ другима кад је потребно

12.

III

Дан жена-честитка за мајку

13.

III

Радионица о правима деце

14.

IV

Традиција, обичаји( посета музеју''Главашева
кућа'')

15.

IV

Ближи нам се Ускрс

16.

V

Дан школе-песмица о Јосифу М.

17.

V

Припрема за екскурзију

18.

VI

Анализа владања и успеха на крају школске
године
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САДРЖАЈ ЧОС-а IV РАЗРЕД

Редни
бр.

месец

тема

1.

IX

Како учим, моје обавезе у школи и кући

2.

IX

Појам и врсте насиља

3.

X

Активност ШРП-а – анкета „О мојој учитељици
мислим...“

4.

X

Развој тачности, уредности, истрајности и
упорности

5.

XI

Полиција у служби грађана-предавање МУП-а

6.

XI

Радионица о правима детета

7.

XII

Чиме се баве људи у мом завичају?

8.

XII

Нова година

9.

I

Радно место ученика

10.

II

Афирмација позитивних примера у неговању
моралности-превенција и заштита деце од
опојних дрога и алкохола, предавање МУП-а

11.

II

Радионица о правима деце

12.

III

Превенција и заштита деце од трговине људимапредавање МУП-а

13.

III

Понашање према другима различитог узраста,
пола...

14.

IV

Заштита од пожара- предавање МУП-а

15.

IV

Значај обедовања, време за јело, оброци

16.

V

Заштита од техничко-технолошких опасности и
природних непогода- предавање МУП-а

17.

V

Правилна смена рада, одмора сна, активан одмор

18.

VI

Индивидуалне разлике међу половима

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
телефон/факс 023/771-041
E-mail: zocaosjmnb@yahoo.com
ПИБ: 102109753
Матични број: 08020264

САДРЖАЈ ЧОЗ-а IV РАЗРЕД

Редни
бр.

месец

Тема

1.

IX

Избор руководства

2.

IX

Радионица о правима деце

3.

X

Дечја недеља –Безбедност деце у саобраћајупредавање МУП-а

4.

X

Кад порастем бићу....писмо

5.

XI

Својим понашањем подстичемо позитиван став
према другим ученицима и одраслима

6.

XI

Правила у нашој учионици-да се подсетимо

7.

XII

Насиље као негативна појава-предавање МУП-а

8.

XII

Радионица о правима деце

9.

I

Свети Сава

10.

II

Безбедно коришћење интернета и друштвених
мрежа- предавање МУП-а

11.

II

Како спречити болест?

12.

III

Дан жена

13.

III

Радионица о правима деце

14.

IV

Налажење задовољства у физичким
активностима

15.

IV

Ускрс је

16.

V

Дан школе

17.

V

Рециклажа

18.

VI

Сарадња са супротним полом

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
телефон/факс 023/771-041
E-mail: zocaosjmnb@yahoo.com
ПИБ: 102109753
Матични број: 08020264

САДРЖАЈ ЧОС-a V РАЗРЕД

Редни месец
бр.

Тема

1.

IX

Упознавање са децом

2.

IX

Прва превентивна радионица

3.

X

Активност ШРП-а – упознавање ученика са
подршком коју школа пружа

4.

X

Пријатељство, оданост ( радионица)

5.

XI

Друга превентивна радионица

6.

XI

Етичке вредности у нашем друштву

7.

XII

Трећа превентивна радионица

8.

XII

Другарство-радионица

9.

I

Пета превентивна радионица

10.

II

Предпубертет

11.

II

Култура становања

12.

III

Шеста превентивна радионица

13.

III

Како ја чувам своју околину

14.

IV

Развој интереса за читање

15.

IV

Ближи нам се Ускрс

16.

V

Дан школе

17.

V

Осма превентивна радионица

18.

VI

Анализа успеха на крају школске године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
телефон/факс 023/771-041
E-mail: zocaosjmnb@yahoo.com
ПИБ: 102109753
Матични број: 08020264

САДРЖАЈ ЧОЗ-а V РАЗРЕД

Редни месец
бр.

Тема

1.

IX

Избор руководства

2.

IX

Активности ШРП-а – упознавање ученика са Гугл
учионицом

3.

X

Дечја недеља

4.

X

Активност ШРП-а – развој комуникације (слобода
ученика у исказивању мишљења)

5.

XI

Однос према себи и другим ( радионица)

6.

XI

Тема по избору ученика

7.

XII

У сусрет Новој години

8.

XII

Четврта превентивна радионица

9.

I

Свети Сава

10.

II

Кад порастем бићу...( педагог)

11.

II

Симпатија, прва љубав ( радионица)

12.

III

Дан жена-како ја помажем мајци?

13.

III

Хигијена и правилна исхрана ( Дом здравља)

14.

IV

Понашање на јавном месту

15.

IV

Загађивачи животне средине

16.

V

Седма превентивна радионица

17.

V

Награда и казна

18.

VI

Прослава краја школске године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
телефон/факс 023/771-041
E-mail: zocaosjmnb@yahoo.com
ПИБ: 102109753
Матични број: 08020264

САДРЖАЈ ЧОС-а VI РАЗРЕД

Редни месец
бр.

Тема

1.

IX

Упознавање са садржајем ЧОС-а

2.

IX

Правила у одељењу и школи

3.

X

Како учити-презентација

4.

X

Рад деце у породици

5.

XI

Активност ШРП – шта мислим о наставницима
(Дрво мишљења)

6.

XI

Досада у животу и како је претворити у
интересовање

7.

XII

Употреба енциклопедије и речника-саморегулисано
учење

8.

XII

Насиље као негативна појава- предавање МУП-а

9.

I

Љубав је...

10.

II

Традиција и обичаји у нашем друштву( посета
музеју)

11.

II

Поштење, добро-лоше- безбедно коришћење
интернета и друштвених мрежа- предавање МУП-а

12.

III

Однос према себи и другима( радионица)

13.

III

Превенција и заштита деце од трговине људимапредавање МУП-а

14.

IV

Књига је најбољи друг

15.

IV

Ускрс је

16.

V

Припрема за екскурзију

17.

V

Заштита од техничко-технолошких опасности и
природних непогода- предавање МУП-а

18.

VI

Прослава краја школске године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
телефон/факс 023/771-041
E-mail: zocaosjmnb@yahoo.com
ПИБ: 102109753
Матични број: 08020264

САДРЖАЈ ЧОЗ-а VI РАЗРЕД

Редни месец
бр.

Тема

1.

IX

Избор руководства

2.

IX

Како да се односим према туђим манама

3.

X

Дечја недеља - Безбедност деце у саобраћајупредавање МУП-а

4.

X

Уа неправда

5.

XI

Критички однос према МАС медијима

6.

XI

Полиција у служби грађана- предавање МУП-а

7.

XII

Еко бонтон

8.

XII

Превенција и заштита деце од опојних дрога и
алкохола, предавање МУП-а

9.

I

Свети Сава

10.

II

Развијање толеранције међу ученицима

11.

II

Необична занимања

12.

III

Дан жена

13.

III

Хигијена и правилна исхрана( Дом здравља)

14.

IV

Понашање на јавном месту

15.

IV

Човек део природе-заштита од пожара-предавање
МУП-а

16.

V

Дан школе

17.

V

Активни и пасивни одмор

18.

VI

Анализа успеха и владања на крају школске год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
телефон/факс 023/771-041
E-mail: zocaosjmnb@yahoo.com
ПИБ: 102109753
Матични број: 08020264

САДРЖАЈ ЧОС-а VII РАЗРЕД

Редни месец
бр.

Тема

1.

IX

Упознавање са садржајем ЧОС-а и ЧОЗ-а

2.

IX

Креативност особина која се развија

3.

X

ПО-представљање програма и портфолија за ученике

4.

X

ПО-договор о начину рада

5.

XI

Као еколог предлажем

6.

XI

Завист и љубомора

7.

XII

Однос према себи и другима ( радионица)

8.

XII

Алкохол, дрога, пушење

9.

I

ПО-мој тип учења

10.

II

Прихватање различитости у друштву

11.

II

Музика коју слушам

12.

III

Потреба читања и ван обавезне лектире

13.

III

Загађивачи животне средине

14.

IV

Понашање на јавном месту

15.

IV

ПО-путеви образовања и каријере

16.

V

ПО-осврт на резултате информисања

17.

V

Тема по избору ученика

18.

VI

ПО-евалуација програма ПО за седми разред

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
телефон/факс 023/771-041
E-mail: zocaosjmnb@yahoo.com
ПИБ: 102109753
Матични број: 08020264

САДРЖАЈ ЧОЗ-а VII РАЗРЕД

Редни месец
бр.

Тема

1.

IX

Избор руководства

2.

IX

Унутрашња и спољашња мрежа

3.

X

ПО-у свету интересовања

4.

X

ПО-у свету вештина и способности

5.

XI

Упознавање ученика са активностима ШРП- а (Дрво
мишљења, давање повратне информације
наставницима о одржаним часовима)

6.

XI

Последица раних сексуалних односа на развој
младих ( Дом здравља)

7.

XII

Одрастање и сазревање

8.

XII

ПО-у очима других

9.

I

Свети Сава

10.

II

ПО-слика савременог света рада

11.

II

Учење из уџбеника – писање теза

12.

III

Дан жена

13.

III

Међусобно опхођење у друштву вршњака

14.

IV

Како користимо слободно време

15.

IV

Корисне и штетне активности

16.

V

ПО-припрема сусрета са експертима у нашој школи

17.

V

Права и обавезе ученика

18.

VI

Крај је године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
телефон/факс 023/771-041
E-mail: zocaosjmnb@yahoo.com
ПИБ: 102109753
Матични број: 08020264

САДРЖАЈ ЧОС-а VIII РАЗРЕД

Редни месец
бр.

Тема

1.

IX

Како учимо

2.

IX

Правила понашања у опхођењу са људима у
инститицијама ( хотелу, музеју)

3.

X

Како препознати и понашати се у ситуацијама
насиља-3 радионица из пројекта'' Стоп
дискриминацији''

4.

X

ПО-У свету врлина и вредности, самозпознаја-то сам
ја

5.

XI

Појам лепоте, врсте лепоте

6.

XI

Умеће комуникације( радионица)

7.

XII

ПО-слика савременог света рада и кључне
компетенције за занимање

8.

XII

Ризично понашање- пушење, алкохол, наркоманија
( гост неуропсихијатар)

9.

I

ПО-захтеви занимања-способности и
контраиндикације

10.

II

Стрес и механизми превазилажења

11.

II

АИДС,полни односи, контрацепција

12.

III

ПО-избор занимања и приходи

13.

III

Дан жена

14.

IV

Вредности у друштву

15.

IV

Унапређивање радне средине

16.

V

ПО-моја одлука о школи и занимању

17.

V

Анализа успеха и владања на крају школске године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
телефон/факс 023/771-041
E-mail: zocaosjmnb@yahoo.com
ПИБ: 102109753
Матични број: 08020264

САДРЖАЈ ЧОЗ-а VIII РАЗРЕД

Редн
и бр.

месец

Тема

1.

IX

Активности ШРП-а – анкета „О мојим наставницима
мислим...“

2.

IX

Ђачки парламент( избор, функционисање)

3.

X

Дечја недеља

4.

X

ПО-представљање програма и портфолија за ученике,
у свету интересовања

5.

XI

Толеранција и дискриминација-4. радионица из
пројекта'' Стоп дискриминацији''

6.

XI

Изградња поверења,пријатне и непријатне емоције
( радионица)

7.

XII

ПО-Образовни профили у средњим школама

8.

XII

Сексуалност и полне болести

9.

I

Свети Сава

10.

II

ПО-критеријум за избор школе

11.

II

Спорт и здравље- турнир

12.

III

Изградња естетских ставова

13.

III

Уређивање учионице

14.

IV

ПО-припрема за реалне сусрете

15.

IV

Ускрс је

16.

V

Дан школе

17.

V

ПО-за родитеље и децу: стилови васпитања наших
родитеља

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
телефон/факс 023/771-041
E-mail: zocaosjmnb@yahoo.com
ПИБ: 102109753
Матични број: 08020264

На стр.52 у делу који се односи на програм рада Савета родитеља, у плану рада
септембар-октобар код става'' Упознавање родитеља са активностима ШРП'', додаје се:
Које су планиране за ову школску годину, са акцентом на укључивање родитеља у неке
активности, прије свега код пружања подршке ученицима
На стр.53, у оеративном плану за месец фебруар, после става'' припреме за екскурзију'',
додаје се :
Упознавање родитеља са резултатима анкете ученика о раду наставника како би се
побољшала комуникација између њих и ученика-као активност ШРП
На стр.53. у месецу јуну, у ставу '' Реализација ШРП'', додаје се:
Анализа остварених задатака и активности предвиђених за ову школску годину
На стр.54. после табеле са глобалним планом рада стручних већа додаје се:
План рада Стручног већа природних наука
Стручно веће наставника природних наука чине:
1.
Сандра Милиновић, наставник хемије
2.
Драгица Бачкалић, наставник биологије
3.
Јулиa Бордaш, наставник физике
4.
Рудулф Хорват, наставник физике
5.
Биљана Блажин, наставник технике и технологије
6.
Милена Пандуровић, наставник информатике
7.
Весна Цуцић, наставник математике
8.
Љиљана Влаховић, наставник математике
Рад већа реализоваће се по посебном плану. Руководилац већа у овој школској години је
Сандра Милиновић.
Планирају се следећи садржаји:
Време - месец

СЕПТЕМБАР

Садржаји
- Избор руководиоца већа
- Доношење плана и програма рада већа у тренутним условима
- Анализа наставних планова и програма и уношење новина у
индивидуалне програме рада
- Анализа остварљивости образовних стандарда по нивоима знања и
уграђивање у индивидуалне програме рада
- Анализа нових уџбеника
- Методе активног учења
- Идентификовање деце за индивидуални образовни плана и израда
плана активности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
телефон/факс 023/771-041
E-mail: zocaosjmnb@yahoo.com
ПИБ: 102109753
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- Израда личног плана професионалног развоја – како бирати теме и
области
- Гоогл учионица – алатке, могућности рада на даљину - активност из
ШРПа
- Усаглашавање критеријума оцењивања у настави
- Рад са даровитом децом (активност ШРП-а)
- Анализа резултата васпитно-образовног рада
- Оствареност образовних стандарда и планирање промена услед
услова рада
- Анализа рада са децом која су била обухваћена индивидуалним
образовним планом
- Формирати тим за организацију школских такмичења-активност из
ШРП-а
- План за побољшањем успеха
- Изражавање мишљења ученика о наставницима - активност из ШРПа
- Активна настава у природним наукама
- Решавање актуелних васпитних проблема
- Реализација такмичења
- Истицање резултата такмичења
- Анализа резултата рада ученика у важећимусловима рада
- Анализа рада већа и договор за рад у наредној школској години
- Припрема и израда тестова за утврђивање нивоа знања ученика за
почетак наредне школске године и потребе планирања

ОКТОБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР
МАРТ
МАЈ
ЈУН

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Чланове Стручног већа друштвених наука чине следећи предметни наставници:
•
•
•
•
•

Српски језик: Дражана Богданов, Душица Варга и Сандра Ковачев
Географија: Јасмина Гарчев
Историја: Јелена Чивчић
Енглески језик: Тамара Ђукић и Дијана Боберић
Немачки језик: Александра Јелић

Руководилац Стручног већа је Дражана Богданов
Задаци стручног већа друштвених наука
Стручно веће:
• припрема основе годишњег плана
• утврђује распоред остваривања наставних јединица и усаглашавање остваривања
наставних садржаја
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• усклађује индивидуалне планове рада наставника

• предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја
(корелацијски часови, отворени часови),
• прати остваривање програма и даје предлоге за њихову иновацију, измену и допуну,
• препоручује коришћење приручне литературе
ПРОГРАМ РАДА ВЕЋА:
Месец
AВГУСТ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Садржаји
Подела одељења и распоред наставника
Утврђивање листе уџбеника
Измене програмских садржаја V-VIII разреда у складу са планом у
ванредним условима и њихово усклађивање са постојећим
садржајима
Израда глобалних и оперативних планова
Планирање корелације у настави-одређивање тема и термина за
отворене и корелацијске часове
Усвајање програма рада стручних већа
Едукација и инфорација за активности везане за инклузивно
образовање и индивидуалне образовне планове
Утврђивање календара писмених и контролних задатака
План активности које ће побољшати сарадњу ученик-наставник у
условима евентуалне онлајн наставе

СЕПТЕМБАР

•
•
•
•

Одређивање тема и термина за отворене и корелацијске часове
Анализа иницијалних тестова
Усвајање планова рада секција
Припремне активности за Дечију недељу

ОКТОБАР

•

Уједначавање захтева за писмене задатке и контролне
вежбе,усаглашавање критеријума оцењивања,анализа резултата
Организовање допунске и додатне наставе (радити на побољшању
активности ученика у ваннаставним активностима- усклађено са
активностима ШРП-а)
Полагање венаца на Тиском кеју палим борцима Другог светског
рата
Учествовање у изради индивидуални образовних планова по
потреби
Израда плана за стручно усавршавање (акценат на примени
активних наставних метода- усклађено са ШРП-ом)
План активности које ће побољшати сарадњу ученик-наставник у

•
•
•
•
•
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условима онлајн наставе (усклађено са ШРП-ом)

НОВЕМБАР

•

ДЕЦЕМБАР

•
•
•

ЈАНУАР
ФЕБРУАР

•
•
•
•
•

МАРТ

•
•

АПРИЛ

•
•
•
•
•

МАЈ
ЈУН

•
•
•
•
•
•

Анализа реализације редовне,допунске и додатне наставе (
утврдити мере подршке ученицима у побољшању успеха –
усклађено са активностима ШРП-а)
Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода
Припрема за пријемни испит
Писмени задаци,полугодишњи тестови (припреме,анализа
резултата)
Анализа реализације и функционисања програма према ИОП-у
Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
Подела активности за Светосавску приредбу
Прослава Св.Саве (панои, литерарни излог, представа)
Школска такмичења − организација и резултати (формирање тима
за организацију школских такмичења и промовисање резултатаусклађено са активностима ШРП-а)
Обележавање дана матерњег језика (21.фебруара)
Општинска и окружна такмичења − припреме и резултати (у
сарадњи са тимом за организацију и промовисање резултатаусклађеност са активностима ШРП-а)
Посета музеју Главашева кућа
Анализа резултата градских такмичења (у сарадњи са тимом за
организацију и промовисање резултата- усклађеност са
активностима ШРП-а)
Анализа реализације програма и активности за децу са ИОП
Пробни завршни испит- реализација и анализа
Обележавања Дана школе-организација и осмишљавање
активности
Договор о изради писмених задатака (теме,задаци)
Републичка такмичења (анализа резултата)
Дан школе (приредба,отворени часови, похвале, награде)
Организовање припремне наставе за полагање квалификационог
испита из српског језика, историје и географије
Анализа рада у 2021/22.
Прелиминарна подела одељења и задужења
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АКЦИОНИ ПЛАН АКТИВА УЧИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

Задаци:

Активности:

Носиоци:

Начин
реализације:

Критеријум
и успеха:

На редовним
часовима

Време
реализациј
е:
Током
године

ПРИМЕЊИВАТИ
АКТИВНЕ
НАСТАВНЕ
МЕТОДЕ

Примена
активних
наставних
метода
Присуствовање
семинарима и
вебинарима

Учитељи

Учитељи

Присуство
семинарима

Током
године

Учитељи,
ученици,
педагог

На редовним
часовима,
ЧОС-у и
часовима
грађанског
васпитања
На редовним
часовима,
ЧОС-у и
часовима
грађанског
васпитања
Праћење
напредовањ
а ученика

Током
године

Примена
стеченог
знања у
настави
Извештај са
посета
часовима

РАЗВИЈАЊЕ
ФЛЕКСИБИЛНОС
ТИ УЧЕНИКА У
КОМУНИКАЦИЈИ

Стварање
обостране
подстицајне
комуникације

Подстицати
Учитељи,
комуникацијску ученици,
слободу
педагог

УТВРДИТИ МЕРЕ
ПОДРШКЕ
УЧЕНИЦИМА У
ПОБОЉШАЊУ
УСПЕХА

Идентификова Учитељи,
ње ученика
педагог
којима је
потребна
подршка
Израда ИОП-а Учитељи,
и прилагођених педагог,
планова
родитељ
и
Развити бољу Учитељи,
комуникацију
педагог,
са породицама родитељ
ученика
и,
директор

Извештаји
са посета
часовима

Током
године

Извештај са
посета
часовима

Квартално

Евиденција
ученика

На свим
часовима

Током
године

Евалуација
(Образац 5)

Индивидуал
ни
разговори,
родитељски
састанци

Током
године

Евиденција
учитеља о
присуству
родитеља

На стр. 55. После табеле плана рада стручног актива за инклузивно образовање, додаје се:
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Чланови тима су:

1. Марија Јованов-стручни сарадник
2. Маја Видаковић-директор
3. Игор Вујовић-дефектолог
4. Драгана Балинт-наставник разредне наставе
5. Тамара Ђукић-професор предметне наставе
На стр.56. после наслова ''План рада актива за развојно планирање'', додаје се:

Задаци:

Активности:

Носиоци:

Начин
реализације:

Време
реализациј
е:

Критерију
ми успеха:

Обучити
наставно
особље у
примени
активних
наставних
метода рада

Анализирање

Тим за
стручно
усавршава
ње, стручна
служба

Анализа
извештаја
запослених са
стручних
семинара

У току
школске
године

Записник са
састанка
Тима за
стручно
усавршава
ње

Тим за
стручно

Присуство
семинарима

Током
године

Одржани
семинар и
списак
учесника

На редовним
часовима

Током
године

Извештаји
са посете
часова

досадашњег
стручног
усавршавања
наставног
особља
и стручних
сарадника
Организовањ
е семинара у
школи из
области
савремених

усавршава
ње, педагог

наставних
метода
Примена
стечених
знања у
свакодневном

Учитељи и
наставници
, педагог и
директор

Огледни и
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раду

Унапредити
сарадњу
ученикнаставник у
условима
онлајн
наставе

угледни
часови

Обучити све
ученике да
користе Гугл
учионицу

Учитељи и
наставници

На редовним
часовима

Новембар децембар

Отворени
налози
ученика,
присуство
ученика у
Гугл
учионици

Комуникација Изражавање
у настави
мишљења
ученика о
наставницим
а

Чланови
ЂП и ВТ и
наставнике
грађанског
васпитања,
педагог

Анкета

Новембар
2021.

Резултати
анкете

Задаци:

Активности:

Носиоци:

Начин
реализације:

Време
реализациј
е:

Критерију
ми успеха:

Анализа
резултата

Чланови
ЂП и ВТ и
наставнике
грађанског
васпитања,
педагог

Презентација
на огласној
табли, на
састанцима ЂП
и ВТ, на
седницама већа

Новембар –
децембар
2021.

Анализа
анкете

Стварати
обострану
подстицајну
комуникацију

Наставници На редовним
и ученици, часовима
педагог и
директор

Током
године

Извештај са
посете
часовима

Кроз
интерактивни
приступ
подстицати
активно

Наставници
и учитељи,
педагог и
директор

Током
године

Извештај са
посете
часовима

Развијање
флексибилнос
ти ученика у
комуникацији

Различити
облици рада –
рад у пару,
групни рад,
дебата
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учешће на
часу
Подстицати
комуникацијс
ку слободу –
способност
ученика да на
позитиван и
конструктива
н начин
изражавају
своје
мишљење

Наставници На редовним
и учитељи, часовима и
часовима ГВ
педагог и
директор

Током
године

Извештај са
посете
часовима

Обавестити
ученике о
врстама
подршке

обавештавањ
е ученика

Директор,
педагог,
одељењске
старешине,
тим за
подршку
ученицима

План
обавештавања,
огласне табле,
сајт школе,
фејсбук, Књига
обавештења,
преко
одељењских
старешина

У току
школске
године,
континуира
но

План тима,
извештаји
са
састанака,
записници

Задаци:

Активности:

Носиоци:

Начин
реализације:

Време
реализациј
е:

Критерију
ми успеха:

- огласна
табла о свим
активностима
у школи

Директор,
педагог,
одељењске
старешине,
тим за
подршку
ученицима

поставити у
школи огласну
таблу о свим
активностима у
школи

У току
године

Огласна
табла
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Утврдити
мере подршке
ученицима у
побољшању
успеха

- извршити
анализу
успеха
ученика
завршних
разреда

Тим за
подршку
ученицима,
педагог,
одељењске
старешине

- план за
побољшање
успеха
-развити
бољу
комуникацију
са

Извештај са
завршног
испита

На крају
школске
године

Записник,
извештај

Наставници Анкета,радион
ице
, педагог,
одељењске
старешине

У току
године

Анализа и
извештај

Одељењске
старешине,
педагог,
директор

Разговор,
родитељски
састанак

У току
године

Евиденција
старешина
о присуству
родитеља

- утврдити
различите
потребе и
интересовања
ученика

Тим за
подршку
ученицима,
наставници
, стручна
служба

Анкетирање

На почетку
школске
године

Резултати
анкете

организовати
све наставне
активности у
складу са
могућностим
а школе

Сви
запослени

Секције

Током
школске
године

Постигнути
резултати
на
такмичењи
ма

Задаци:

Активности:

Носиоци:

Начин
реализације:

Време
реализациј
е:

Критерију
ми успеха:

Формирање
тима за
организацију
школских
такмичења и
промовисање
резултата

Формирати
тим за
организацију
школских
такмичења

Директор,
стручна
служба

На
Наставничком
већу

Током
школске
године

Записници
са
састанака и
Наставничк
ог већа

Рад тима

Тим

План рада

Током
школске

План тима

породицама
ученика
Побољшати
активности
ученика у
ваннаставним
активностима
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године

Реализација
такмичења

Тим,
директор,
наставници

Организација
школских
такмичења

Током
школске
године

Записници

Истицање
резултата
такмичења

Тим,
директор,
наставници

Огласна табла,
сајт школе,
Књига
обавештења,
локални медији

Током
школске
године

Извештаји,
прилози
емитовани
на
телевизији

На стр 56. После табеле плана рада актива за развојно планирање, додаје се:
Чланови тима су:
1. Марија Јованов-стручни сарадник
2. Маја Видаковић-директор
3. Александра Јелић-професор предметне настав
4. Станислава Сараволац-професор разредне наставе
5.Драгана Бугарски Балинт-наставник разредне наставе
6. Сандра Ковачев-професор предметне наставе
7. Ксенија Кнежев-председник школског одбора
8. Коровљев Симона-председник Савета родитеља
9. Александра Гаковић-представник ЂП
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На стр. 56. Додаје се нови план рада Тима за самовредновање
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
АКЦИОНИ ПЛАН
Кључна
област
квалитета
Стандарди
Активности
Обучити
наставно особље
у примени
активних
наставних
метода рада

2. Настава и учење
2.2.Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама
ученика
Носиоци

Евалуација активности

Време реализације

учитељи и наставници
–педагог

Евиденција са посете часова

Током године

Унапредити
сарадњу
ученикнаставник у
условима
онлајн наставе

учитељи и наставници

Евиденција одељењских
старешина

2021-2022.

Посећивање
часова

Директор и педагог

Извештаји са посећених
часова

Током године

Анкетирање
ученика и
родитеља,
наставника,
чланова
Школског
одбора, Савета
родитеља и
Ђачког
парламента о
степену
задовољства
остваривања
кључне области
Настава и
учење

Тим за
самовредновање

Анализа анкета

Крајем првог и другог
полугодишта
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На стр 56. После табеле плана рада актива за самовредновање, додаје се:
Чланови тима су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Споменка Кочиш-представник тима школски програм
Душица Варга-представник тима настава и учење
Милена Пандуровић-представник тима постигнућа ученика
Марија Јованов-представник тима подршка ученицима
Оливера Делић-представник тима етос
Маја Видаковић-представник тима за организацију рада школе, управљање
људским и материјалним ресурсима

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори
стручних тимова и стручни сарадници.
Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора
који се односе на:
Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих
активности школе
Старање о обезбеђивању квалитета, самовредновања, стварање услова за
спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање
квалитета образовно-васпитног рада
-

Старање о остваривању развојног плана

-

Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима

Пружање подршке у стварању амбијента за остваривање предузетничког
образовања и предузетничких активности ученика
Организовање и вршење педагошко-инструктивног увида и праћење квалитета
образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и
усавршавање рада наставника и стручних сарадника
Педагошки колегијум чине
1. Маја Видаковић – директор
2. Игор Вујовић – дефектолог
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3. Марија Јованов – педагог
4. Зорана Бошњак – стручно веће за разредну наставу
5.Сандра Милиновић – стручно веће за природне науке
6. Дражана Богданов – стручно веће за друштвене науке
7. Александра Крстић – стручно веће за спорт и уметност
8. Алексaндра Јелић – представник ШРП тима
9. Споменка Кочиш – представник тима ШП

Активност
Израда плана рада
Разматрање извештаја
о реализацији ГПРШ
за 2020/2021.
Утврђивање предлога
плана стручног
усавршавања
Утврђивање предлога
тима за инклузивно
образовање
Информација о
педагошкоинструктивном увиду
и праћење квалитета
образовно-васпитног
рада наставника
Праћење остваривања
школског програма
Праћење и
утврђивање резултата
рада ученика на крају
првог полугодишта
Разматрање извештаја
о реализацији
школског развојног
плана
Разматрање извештаја
о реализацији процеса
самовредновања
Информација
директора о свом раду
и раду установе
Упознавање са
календаром

Носиоци
Чланови колегијума

Начин реализације
Разговор, дискусија

Време
Септембар

Директор

Извештај

Септембар

Представници
стручних већа

Израда плана

Септембар

Директор, педагог

Записник тима за ИО

Октобар

Директор, педагог

Извештај са посете
часу

Децембар

Чланови колегијума

Извештаји,
записници, дискусија

Децембар

Чланови колегијума

Извештаји

Децембар

Чланови колегијума

Извештаји

Децембар

Чланови колегијума

Извештаји

Децембар

Директор

Извештаји

Јануар – фебруар

Чланови колегијума

Распоред такмичења

Јануар – фебруар
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такмичења за
школску 2021/2022.
годину
Евалуација ИОП-а и
усвајање нових
предлога тима за ИО
Разматрање предлога
за израду Школског
програма

Представник ИО тима

Извештаји, записник
ИО тима

Јануар – фебруар

Чланови колегијума

Подела задужења,
дискусија

Април - мај

Евалуација ИОП-а

Представник ИО тима

Извештаји, записник
ИО тима

Јун

Чланови колегијума –
руководиоци
стручних већа

Извештаји

Јун

Чланови колегијума

Извештаји

Јун

Чланови колегијума

Извештаји

Јун

Директор

Извештаји

Август

Праћење и
утврђивање резултата
рада ученика на крају
другог полугодишта
Разматрање извештаја
о реализацији процеса
самовредновања
Разматрање извештаја
о реализацији
школског развојног
плана
Извештавање
директора о свом раду
и раду установе

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Чланови тима:
1. Тијана Ђаковић – секретар
2. Милосава Стевковић – представник разредне наставе
3. Биљана Блажин – представник предметне наставе
4. Марија Јованов – стручни сарадник
5. Маја Видаковић – директор
Активности
Праћење и вредновање
рада стручних органа,
тела и тимова
Разматрање извештаја
о реализацији ГПРШ
Разматрање
остваривања
Школског програма
Разматрање
остваривања
Школског
развојног

Време реализације
Август – септембар

Носиоци
Руководиоци тимова

Критеријум успеха
Извештаји

Август – септембар

Директор

Извештај

Август – септембар

Директор

Извештај

Август – септембар

Тим за ШРП

Извештај
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плана
Праћење остварености
планова
стручног
усавршавања
наставника и стручних
сарадника
Анализа
резултата
рада ученика на крају
првог полугодишта
Анализа остваривања
стандарда квалитета
рада установе
Анализа остваривања
циљева,
исхода
и
стандарда, постигнућа
Анализа
резултата
рада ученика на крају
школске године
Анализа постигнутих
резултата на завршном
испиту
Анализа
остварених
активности
самовредновања
Анализа
рада
стручних
већа
и
актива

Август – септембар

Тим
за
стручно Анализа прикупљених
усавршавање
података

Децембар-јануар

Руководиоци већа

Јануар

Тим
самовредновање

Јануар

Стручна већа

Јул

Руководиоци већа, тим Успех ученика
за постигнућа ученика

Јул

Тим за
ученика

Јул

Тим
самовредновање

Јул

Руководиоци тимова

Оцене ученика
за Записници
Чек-листе, анкете

постигнућа Ниво
ученика

постигнућа

за Анализа података
Извештаји

На стр.60. после плана рада педагога, додаје се:
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
СЕПТЕМБАР
- учествовање у изради школског програма, плана самовредновања и развојног плана
установе;
- учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих делова –
прикупљање неопходних података
- припремање годишњег и месечног плана рада педагога;
- учестовање у припреми ИОП-а за ученике;
- праћење реализације образовно-васпитног рада;
- пријем нових ученика
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- сарадња са директором на заједничком планирању активности, изради стратешких
докумената установе;
- вођење евиденције о сопственом раду на дневном и месечном нивоу
ОКТОБАР
- припремање месечног плана рада педагога;
- учестовање у припреми ИОП-а за ученике, идентификовање талентованих ученика –
активност из ШРП-а
- учешће у организацији и реализацији Дечије недеље
- праћење реализације образовно-васпитног рада;
- праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационих периодима, као и
предлагање мера за њихово побољшање;
- пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна
додатна подршка;
- оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију
заједничких задатака, кроз координацију активности тимова и комисија;
- промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а
повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих
стилова живота;
- учествовање у изради педагошког профила ученика;
- рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци;
- учествовање у раду наставничког већа;
- учествовање у раду тимова, већа, актива, педагошког колегијума, стручних актива за
развојно планирање и развој школског програма;
- вођење евиденције о сопственом раду на дневном и месечном нивоу;
НОВЕМБАР
- припремање месечног плана рада педагога;
- спровођење истраживања и анализа у установи у циљу испитивања потреба ученика –
активност из ШРП-а (испитивање мишљења ученика о наставницима)
- учестовање у припреми ИОП-а за ученике;
- систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и напредовања ученика;
- праћење реализације образовно-васпитног рада;
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- анализирање реализације часова редовне наставе којима сам присуствовала и давање
предлога за њихово унапређивање – праћење остварености задатака из ШРП-а
- праћење начина вођења педагошке документације наставника;
- пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна
додатна подршка;
- праћење развоја и напредовања ученика;
- промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а
повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих
стилова живота – одржавање радионица
- вођење евиденције о сопственом раду на дневном и месечном нивоу;
ДЕЦЕМБАР
- припремање месечног плана рада педагога;
- систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и напредовања ученика;
- праћење реализације плана предвиђеног ШРП-ом;
- праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и
предлагање мера за њихово побољшање;
- анализирање реализације часова редовне наставе којима сам присуствовала и давање
предлога за њихово унапређивање – праћење остварености задатака из ШРП-а
- праћење начина вођења педагошке документације наставника;
- сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и организацијама које
се баве програмима за младе;
- вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и полугодишњем нивоу;
ЈАНУАР
- припремање месечног плана рада педагога;
- праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног
плана – евалиација ИОП-а;
- праћење реализације образовно-васпитног рада – преглед дневника
- праћење развоја и напредовања ученика;
- рад на професионалној оријентацији ученика;
- учествовање у раду наставничког већа;

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НОВИ БЕЧЕЈ, Јосифа Маринковића 79
телефон/факс 023/771-041
E-mail: zocaosjmnb@yahoo.com
ПИБ: 102109753
Матични број: 08020264

- учествовање у раду тимова, већа, педагошког колегијума, педагошких већа и стручних
актива за развојно планирање;
- учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу локалне самоуправе, које се баве
унапређивањем положаја деце и ученика и услова за раст и развој – покретање
иницијатива за мишљење ИРК
- организација прославе Светог Саве
- вођење евиденције о сопственом раду на дневном и месечном нивоу;
ФЕБРУАР
- припремање месечног плана рада педагога;
- праћење реализације образовно-васпитног рада;
- пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације и
каријерног вођења и унапређивања тога рада;
- пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа
одељељске заједнице;
- анализирање реализације часова редовне наставе којима сам присуствовала и давање
предлога за њихово унапређивање – праћење остварености задатака из ШРП-а
- организација школских такмичења чији смо ми домаћини
- вођење евиденције о сопственом раду на дневном и месечном нивоу;
МАРТ
- припремање месечног плана рада педагога;
- учешће у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских активности,
односно учешће у планирању излета;
- праћење реализације образовно-васпитног рада;
- пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације и
каријерног вођења и унапређивања тога рада;
- рад на професионалној оријентацији ученика;
- анализирање реализације часова редовне наставе којима сам присуствовала и давање
предлога за њихово унапређивање – праћење остварености задатака из ШРП-а
- сарадња са предшколском установом – посета вртића (будућих првака)
- организација школских такмичења чији смо ми домаћини
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- организација пробног завршног испита
- вођење евиденције о сопственом раду на дневном и месечном нивоу;
АПРИЛ
- припремање месечног плана рада педагога;
- систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и напредовања ученика;
- праћење реализације образовно-васпитног рада;
- праћење анализе успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог
периода;
- праћење начина вођења педагошке документације наставника;
- испитивање детета уписаног у основну школу;
- праћење развоја и напредовања ученика;
- рад на професионалној оријентацији ученика;
- учествовање у раду наставничког већа;
- вођење евиденције о сопственом раду на дневном и месечном нивоу;
МАЈ
- припремање месечног плана рада педагога;
- учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са средњим школама у
циљу професионалне оријентације
- учешће у организацији прославе поводом Дана школе
- учешће у избору и предлозима одељенских старешинстава;
- формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су упућени
да понове разред.
- праћење реализације образовно-васпитног рада;
- вођење евиденције о сопственом раду на дневном и месечном нивоу;
ЈУН
- припремање месечног плана рада педагога;
- систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и напредовања ученика;
- праћење реализације образовно-васпитног рада;
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- праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног
плана - праћење остварености задатака из ШРП-а
- учешће у изради годишњег извештаја о раду установе;
- учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда,
постигнућа ученика;
- праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационих периодима, као и
предлагање мера за њихово побољшање;
- праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, завршним и
пријемним испитима за упис у средњу школу;
- праћење начина вођења педагошке документације наставника;
- учествовање у раду наставничког већа;
- учествовање у раду тимова
- организација полагања завршног испита
- вођење евиденције о сопственом раду на дневном и месечном нивоу;
ЈУЛ
- припремање месечног плана рада педагога;
- сарадња са директором у изради извештаја о раду школе;
- анализа успеха и владања на крају школске године
- анализа резултата завршних испита
- вођење евиденције о сопственом раду на дневном и месечном нивоу;
АВГУСТ
- припремање месечног плана рада педагога;
- упознавање одељенских старешина и одељенских већа са релевантним карактеристикама
нових ученика;
- сарадња са директором на формирању одељења и расподели одељенских старешинстава;
- вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу
На стр. 65. Мења се табела рада Школског одбора
Садржај рада

Носиоци активности

Време реализације
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Доноси Годишњи план рада школе
и усваја извештај о његовом
реализовању

директор

Септембар

Даје предлоге и сугестије за
планиране активности новог ШРП-а

директор, педагог

септембар

Расписује конкурс за избор
наставника и даје мишљење за
њихов рад

директор, секретар

током године

Одлучује о пословању школе, о
коришћењу средстава школе у
складу са Законом

Директор, секретар

Током године

Разматра успех ученика и даје
предлог мера за побољшање услова
рада у школи и остваривање
образовно-васпитног рада, а
посебно напредак ученика којима је
потребна додатна подршка

директор, педагог

крајем квартала

Разматра и друга питања утврђена
актом о оснивању и Статутом
школе

директор, секретар

током године

Разматра и усваја извештај о
реализацији активности ШРП-а

директор

јуни

