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Табеларни преглед простора у школи
Бројно стање ученика и одељења у Основној школи „Рајак Павићевић“ у школској 2017/18.
Програм рада секретара школе
Програм рада стручних сарадника школе (педагога, специјалног педагога и библиотекара)
Програм рада Савета родитеља
Програм и план рада продуженог боравка
Програм рада одељенских заједница
Програм професионалне оријентације и здравствене превенције
Распоред часова ( матична школа и издвојена одељења)
Распоред индивидуалних посета родитеља ( у предметној и разредној настави)
Слободне наставне активности и секције у 5.р.
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРОСТОРА У ШКОЛИ
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кухиња
са трпезаријом
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простор
у школи
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ «РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ»
НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

БРОЈ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ПО РАЗРЕДИМА
МАТИЧНА ШКОЛА
И ИЗДВОЈЕНА
ОДЕЉЕЊА
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Просек по одељењу: 21,38
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ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ
За школску 2017/2018.годину

ПОСЛОВИ У УКВИРУ ПОДРУЧИЈА РАДА
ПОСЛОВИ НОРМАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
-Израда нацрта Статута, Правилника и усаглашавање са изменама Закона већ
израђених аката( Уаглашавање Правулника о раду, Правилника о систематизацији
радних места са Законом о раду –септембар и по потреби)
-Праћење и спровођење поступака доношења општих аката, као и правно - стручна
помоћ и обрада тих аката, од нацрта до објављивања коначних текстова (Правила
понашања и Правилник о мерема за заштиту ученика - септембар-новембар)
-Стручна обрада свих предмета који су достављени на мишљење
-Израда свих врста уговора, Уговора о раду, уређењу међусобних односа, понуда и
анекса уговора у складу са законом;
-Праћење законских и осталих прописа, као и указивање на обавезе које произилазе из
њих
-праћење примене Статута и других општих аката и правилна примена истих
-Помоћ у заступању школе пред судовима( припремање тужби, жалби,односно свих
поднесака);
-обављање других послова по налогу директора а у складу са законом , општим и
посебним актима Школе;
ПОСЛОВИ УПРАВНОГ ПОСТУПКА
-израда свих решења запосленима и ученицима;
-Издавање свих врста потврда
-Издавање дупликата јавних исправа
- Помоћ, или по налогу директора, вођење свих дисциплинских поступака запослених
и ученика;
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ВРЕМЕ

Секретар школе има утврђене задатке прописане Законом, Статутом и општим актима школе. Основни задатак секретара
школе је праћење и упућивање на примену прописа, као и усклађивање рада школе са Законом.

-током
године,сва
кодневно
и по
потреби

Свакоднев
но ,током
године и
по
потреби

- Израда свих одлука ,решења, захтева органа управљања ,стручних и саветодавних
органа;
- Присуствовање седницама органа управљања и другим стручмим органима по позиву,
ради давања стручног мишљења;
- Обављање свих неопходних стручних послова око избора управних ,стручних и
саветодавних органа школе;
- Учешће у изради Плана јавних набавки и израда на апликативном софтверу и
достављање Управи за јавне набавке и израда и доставвљање извештаја о извршењу
Плана набавки, и спровођењу поступака јавне набавке као и вођење поступка пред
Комисијом за заштиту права понуђача ;
- Учешће у изради пројеката за учешће у поступцима јавних радова и на разним
конкурсима;
- Поступак пријаве, израде решења, жалби око полагања свих врста испита у школи;
-Издавање налога помоћном особљу
ПОСЛОВИ ИЗВЕШТАВАЊА
-Достављање мишљења након стручне обраде појединих предмета директору и
Школском одбору
-Извештавање јавности , учешће у пословима око израде информатора о раду,
учествовање у изради тражених информација и одговора у складу са законом;
-Благовремено пружање стручних информација наставницима, родитељима и
ученицима у складу са Законом.
- Израда и достављање извештаја Управи за јавне набавке (кварталних), извештаја за
стучну праксу и јавни рад НСЗ (месечних).
КАДРОВСКО-ПЕРСОНАЛНИ ПОСЛОВИ и ЕВИДЕНЦИЈЕ
-Спровођење конкурса за пријем нових радника
-спровођење административних послова у вези са престанком радног односа или
премештајем на друго радно место
-вођење кадровске евиденције радника школе , евиденције у јединственом
информационом систему;
-пријављивање запослених у Централни регистар,послови са ПИО и Фондом
здравствене заштите;
- вђење евиденције осигураника здравствене заштите, захтева за катице и сл.
- вођење матичних података и регистра запослених код ТРЕЗОРА;
- административни послови: пријем и слање поште, завођење у деловодни
протокол,распоређивање поште ,одлахање и вођење архиве;
- набавка потрошног материјала : канцеларијског, средстава за одржавање хигијене
5

Свакоднев
но ,током
године и
по
потреби

Свакоднев
но ,током
године и
по
потреби

Школе

-Вођење свих Законом прописаних евиденција које се односе на раднике Школе;
-Вођење евиденција у вези повреда на раду
-вођење евиденције запослених , формирање досијеа радника са општим и посебним
подацима о свим радницима школе:
-вођење евиденције о печату и штамбиљу школе
- Послови везани за осигурање ученика,евиденција и поступак подношења пријаве;
- Екскурзије ученика, оглашавање и поступак прикупљања понуда и стручна помоћ при
избору агенције;
- евиденција закључених уговора о јавним набавкама
САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА И РАДНИЦИМА
-Саветодавни рад са родитељима у вези правностручне помоћи
-Саветодавни рад са радницима школе у вези правностручне помоћи
-Рад са ученицима који се односи на вођење евиденција, издавање неопходних уверења,
сведочанстава и потврда
-Прикупљање и чување података неопходних за упис деце у први разред;
- Рад у комисијама за спровођење завршног испита ученика
САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ
- Заказивање и присуствовање седницама Школског одбора, а по потреби
Наставничком већу , Одељенским већима,Савету родитеља ради давања стручног
мишљења ;
-Рад на припреми и обради материјала које разматрају Школски одбор и други органи
школе и израда одлука које доносе ови органи ;
-помоћ директору у извршењу нормативне делатности, и одлучивању о правима
обавезама и одговорностима запослених и ученика ;
- Стручни савети , указивање и помоћ директору у законитом управљању установом;
-Пружање правностручне помоћи члановима Школског одбора и Наставничког већа
-вођење записника о одржаним седницама Школског одбора;
ПОМОЋ У ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
-организација рада помоћног особља
-Праћење извршавања обавеза и извештавање директора
- Праћење услова рада, и ангажовање на њиховом побољшању у складу са
могућностима школе
-Спровођење надзора над реализованим активностима, као и неопходних корекција и
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Свакоднев
но ,током
године и
по
потреби

Свакоднев
но ,током
године и
по
потреби

Свакоднев
но ,током
године и
по
потреби

Свакоднев
но ,током
године и
по
потреби

мера у циљу њиховог побољшања

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
-Стално праћење стручне литературе
-Присуство семинарима и стручним скуповима у зависности од финансијске
могућности Школе;
-Константно праћење закона, правилника и осталих подзаконских аката,тумачење и
примена.

Свакоднев
но ,током
године и
по
потреби

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
-Сви неопходни послови у складу са законом и прописима услед потреба школе
- Послови код Инспекцијског надзора;
- Израда Годишњег плана рада са елементима утврђивања броја извршилаца,
- Рад у информационом систему – „Доситеј“ у делу све што се односи на
систематизацију радних места и запослене;
- Израда статистичких извештаја везано за почетак и крај школске године;
- Достава свих података Министарству,Школској управи ,Управи за јавне набавке и сл.
- Пријава и одјава података о изабраним и постављеним лицима и сви други послови
који се укажу свакодневно у раду Школе.

Свакоднев
но ,током
године и
по
потреби

Секретар школе
Јела Јањић

Програм рада Савета родитеља

Време
реализације
Септембар

Активности

Начин реализације

Носиоци
реализације

Извештавање и

председник Савета

Конституисање Савета родитеља и
пријем нових чланова
Разматрање Извештаја о раду школе
2016/2017.
7

Разматрање Годишњег плана рада
школе 2017/2018.

дискусија

родитеља,
директор, педагог

Рад по комисијама за
сваки разред

председник Савета
родитеља,
директор, педагог

Извештавање и

председник Савета

дискусија
Извештавање и
дискусија

родитеља,
директор, педагог
председник Савета
родитеља,
директор, педагог

Избор осигуравајућег друштва

Октобар
Новембар

Фебруар

Упознавање са новинама у Програму
рада 4,5, и 6.р.(нови предмети...)
Избор агенција за извођење екскурзија
и школе у природи
Извештај о успеху на крају првог
класификационог периода
Реализација Годишњег плана рада
Извештај о успеху на крају првог
полугодишта
Реализација Годишњег плана рада
Активности везане за самовредновање

Април

Извештај о успеху на крају другог
класификационог периода
Активности везане за екскурије,
излете, наставу у природи
Активности на унапређењу
материјално техничких услова школе

Извештавање и
дискусија
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председник Савета
родитеља,
директор, педагог

Програм стручних сарадника школе

сарадници

Учествовање у изради концепције Годишњег
програма рада школе и његових појединих
делова

програмирање

VIII,
IX

директор

Учешће у изради плана и програма
професионалне орјентације ученика.

програмирање

VIII,
IX

Тим за
професионалну
оријентацију

Израда годишњег и месечних планова за свој
рад

програмирање

VIII,
IX

Израда планова рада одељенских заједница

програмирање

VIII,
IX

Иницирање израде распореда писмених
провера и упознавање ученика и родитеља са
тим распоредом

Усклађивање и
праћење

IX

Израда акционог плана у односу на
самовредновање у претходној школској години

Анализа и извођење
закључака

IX

тим

Израда плана у односу на школски развојни
план за текућу школску годину

Анализа и извођење
закључака

IX

Актив за школски
развојни план

Прављење
извештаја и анализа
података

XI, I,
IV, VI

директор

Садржај програма

Праћење и
вредновањ
е рада
школе

Планирање и
програмирање
образовно васпитног
рада

Израда анализа успеха и дисциплине ученика
на класификационим периодима( тромесечја,
полугодишта, крај године)
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Директор,
одељенске
старешине,
предметни
наставници

Реализовано

Начин реализације

Време
реализације

ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА 2017/18.

Координација и учешће у процесу
самовредновања рада школе
Праћење реализације угледних и огледних
часова у школи

Праћење оптерећености ученика

Промовисање значаја самовредновања и помоћ
наставницима у примени различитих техника и
поступака самоевалуације

Прављење анкета,
анкетирање, израда
извештаја

Током
године

Тим за
самовредновање

Посета огледним
часовима

Током
године

Чланови стручних
већа

Увидом у
документацију

Током
године

Директор,
одељенске
старешине

Презентација
резултата
самовредновања и
са њима повезаних
акционих планова

Током
године

Тим за
самовредновање

Чланови стручних
већа
Током
године

Промовисање хоризонталне евалуације

Сарадња са наставницима

Рад на педагошко-дидактичком усавршавању
наставника

Предавања на наст.
Већу, иницирање
предавања на
стручним већима

Учешће у раду стручних тимова, већа и актива
у школи
Посете часовима редовне наставе и другим
облицима образовно-васпитног рада ради
њихове анализе и сагледавања методичкодидактичке заснованости
Упућивање наставника на коришћење
интернета и стручне литературе ради
осавремењивања наставног процеса
Пружање потребне помоћи одељенским
старешинама у квалитетном обављању своје
улоге ( вођења одфељења, предузимања
адекватних мера у случајевима поремећеног
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координисање

Током
године

Директор, чланови

Посета часовима

Током
године

директор

Праћење новина и
информисање

Током
године

Сарадња са
одељенским
старешинама

Током
године

Одељенске
старешине

понашања, испитивање интересовања ученика,
помоћ и реализација радионица и предавања
везаних за превентивне програме,учење учења
Пружање помоћи наставницима
приправницима
Рад са наставницима на усклађивању
критеријума оцењивања
Помоћ наставницима у припреми угледних и
огледних часова
Формирање одељења првог и петог разреда

Током
године

разговор

Током
године

структуирање

Пружање подршке и помоћи ученицима и
ученичким организацијама у њиховој тежњи за
учешћем у школском животу и раду

Информисање и
координација
Кроз анализу
документације и
сарадњу са
одељенским
старешинама
Саветодавни
разговори

Идентификовање и рад на отлањању узрока
ученичких проблема у учењу и владању
Индивидуални рад са ученицима који имају
проблеме у учењу и владању
Праћење и проучавање интересовања и
постигнућа ученика и сагледавање њихове
усклађености са професионалним жељама и
опредељењима

Рад и сарадња са ученицима

Саветодавни
разговори
Преко Стручних
већа

Анкетирање и
анализа

Са одељенским заједницама осмог разреда –
реализација плана професионалне оријентације
Идентификовање ученика са проблемом
прихваћености у колектив
Рад са одељенским заједницама ради
остваривања превентивних програма(учењеучења 5. разред, социометријско истрживање 5.
разред и понављање по потреби, поремећаји
исхране у сарадњи са Домом здравља за
ученике 7. разреда и професионална
оријентација 8. Разред.
Са нижим разредима реализација активности
везаних за Дечију недељу.
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XI

VIII

Предметни
наставници
Предметни
наставници
Одељенске
старешине првог
разреда,

Током
године

Током
године

Одељенске
старешине

Током
године
3.
разред
– III,
IV, V
4.разре
д-X, XI

Праћење новина и
информисање

IV, V

Израда социограма

X, XI

Предавања,
радионице, анкете

Током
године

Одељенске
старешине

Вођење
документације

Сарадња са стручним
институцијама

Аналитичко –
истраживачки рад

Сарадња са родитељима ученика

Тестирање ученика првог разред

Тестирање тест
ТИП-1

IV,V

Сарадња са родитељима ради
дијагностификовања одређених стања ученика(
мане, поремећаји, кризе, конфликти)

разговор

Током
године

Сарадња са родитељима ради јединственог
деловања на ученике

разговор

Током
године

Саветодавни
разговор

Током
године

Пружање помоћи родитељима чија деца имају
проблема у учењу и понашању
Учешће у професионалном информисању
родитеља
Пружање помоћи и подршке у раду Савета
родитеља

предавање
Координација и
вођење записника

IV
Током
године

Ученици о особинама наставника

анкета

II

Истраживање и анализа васпитно-образовних
поступака који у области наставник-ученик,
резултирају високом мотивисаношћу ученика
на рад и залагање

анкета

III

Израда анализа успеха и владања ученика
Израда социограма
Сарадња са образовним, здравственим и
социјалним институцијама које доптиносе
остваривању циља и задатака образовноваспитног рада

Учествовање у организованим облицима
размене искустава и сарадња са школским
педагозима и психолозима
Вођење документације о свом раду( дневника
рада, план и програм годишњи и
месечни,досијеи о раду са ученицима,
документација о извршеном истраживачком
раду)
Вођење документације која се односи на
самовредновање
Вођење документације о раду са ученицима,
наставницима, родитељима

Анализа и извештај

XI, I,
IV, VI

социограм

X, XI

Разговор и размена
информација

Током
године

договор

Током
године

Током
године

Током
године
Током
године
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Одељенске
старешине,
родитељи
Родитељи и
одељенске
старешине
Родитељи и
одељенске
старешине
Одељенске
старешине
Предсдник Савета,
директор

Помоћник
директора

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СПЕЦИЈАЛНОГ ПЕДАГОГА 2017/2018.
I Планирање и програмирање рада
-рад у тиму за школско планирање, IX
-учествовање у изради програма рада школе , IX
-рад са руководиоцима стручних органа на операционализацији програма стручних органа, IX
-израда годишњег плана рада специјалног педагога и месечног план рада, IX
II Координисање и умрежавање рада педагошко-психолошких служби основних и средњих школа
-сарадња са школским педагозима, специјалним педагозима и психолозима школа у циљу-трајан задатак
-рад у тиму за психолошко-педагошко планирање- током године
III Рад на превенцији
-малолетничке деликвенције-трајан задатак
-асоцијалног понашања-трајан задатак
-болести зависности-трајан задатак
-превенцији развојних поремећаја-током године
-превенцији ученика са тешкоћама у емоционалном развоју и сазревању (адолесцентна криза, депресивни... и слично)-трајан
задатак

IV Педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима
-помагње наставницима у планирању, припремању и извођењу наставног плана – током године
-прати и анализира резултате васпитно-образовног рада школе и предлаже мере за њихово обезбеђење- током године
-обилазак наставе и информисање о ученицима и њиховим постигнућима-током године
-учешће и сарадња у припремању родитељских састанака-према потреби, током године
-сарадња у идентификовању даровитих и њиховом укључивању у одговарајуће облике васпитно-образовног рада IX, X
-откривање узрока заостајања ученика и сарадња на предузимању одговарајућих педагошких мера,XI,XII
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-сарадња са одељенским старешинама у процесу организације рада са одељенским заједницама и учешће у раду одељенских
заједница (програм здравственог васпитања , репродуктивног здравља, програм хуманизације односа међу половима)-током
године
V Рад са ученицима
-саветодавно-васпитни рад са ученицима(групни и индивидуални)
-са онима који постижу слабији успех ,XI,XII
-испољавају тешкоће у прилагођавању на живот и рад у школи и имају
проблема у понашању-током године
-имају теже повреде радних и школских дужности –током године
-који живе у неповољним породичним и другим социјално -педагошким условима:
без родитеља, алкохолизам, разведени, са сметњама у физичко-физиолошком развоју, ученици склони ризичном понашању,
придошли из других животних средина (иностранство, из подручја захваћених ратом)-трајан задатак
-прати развој способних ученика -током године
-помаже ученицима у организовању учења, рационалнијем искоришћавању слободног времена и избора активности –током
године
-учествује у идентификовању обдарених и талентованих ученика, предлаже и учествује у реализацији мера за њихов
најповољнији развој, додатни програ, X ,XI
-учествује у реализацији програма рада на професионалној оријентацији , , координира рад у овој области и врши
професионално саветовање ученика (код сложенијих случајева сарађује са специјализованим службама) ,IV,V
-припрема и учествује у реализацији предавања, трибина и других облика рада из области специјалне педагогије васпитног
деловања-током године

VI Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика
-индивидуални и групни саветодавни рад са родитељима у вези са образовањем , васпитним и другим проблемима њихове
деце-током године
-од родитеља прикупља податке значајне за упознавање и праћење развоја ученика –током године
-информише родитеље о карактеристикама њихове деце у оквиру идивидуалних консултација са циљем њиховог
оспособљавања за боље разумевање развојних и других карактеристика личности и понашања ученика и адекватнијег
поступања према њима-према потреби
-учествује у реализацији програма сарадње школе са родитељима ученика (општи и одељенски родитељски састанци и др)
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-учествује у професионалном информисању родитеља ,VI
VII Оснивање и рад саветовалишта за адолесценте и сарадња са активом
учитеља
-оснивање и рад саветовалишта за адолесценте , где би циљано вођеним радионичарским радом стручно водио децу кроз
безболно превладавање пубертетских и адолесцентних развојних криза –током године
-ради и сарађује са активом ученика и посредује ,а у циљу спречавања асоцијалног понашања са школским полицајцом и
тј.СУП-ом , судом и прекршајним органима ова врста заштите би се посебно односила на децу која су ризику од сукоба са
законом –трајни задатак
VIII Организовање координационих састанака са представницима установа које се баве заштитом, децембар

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У
ОШ „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“БАЈИНА БАШТА

Време
реализације
Септембар

Октобар

Школска 2017-2018.год.
Активности-Теме
-Састанак тима за
заштиту деце-ученика
од насиља,злостављања и
занемаривања.
-Договор о обавештавању
одељенских старешина и
свих учитеља о
попуњавању евиденционих

листова о насилном
понашању сваког месеца
-У сарадњи са одељенским
старешинама и учитељима,
одржати час,посвећен
програму превенције
насиља и упознавање
ученика са шемом

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Разговор
Анализа
Договор

Тим за заштиту
деце и ученика
од насиља,
злостављања и
занемаривања

-Тим
-Специјални
педагог
-Одељенске
старешине

Презентација
Упознавање
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Новембар

Децембар

Током
школске
године
Током
школске
године
Јануар
Фебруар
Март
Април

Мај
Јун

Јул
Август
Током
школске
године

интервентних активности
постављених у холу школе.
-Обележавање дечје недеље
-Упознавање ученика са
Повељом дечјих права
Предавање на тему
„Заштита деце-ученика
од насиља,злостављања и
занемаривања“
Реализација радионица
из области ненасилне
комуникације
Сарадња са институцијама и
организацијама,Центром за
социјални рад,Дечји
диспанзер,МУП,...

Презентација и
излагање

Специјални
педагог

Предавање

Специјални
педагог

Током школске
године

Учитељи
Одељ. старешине
Стручне службе
Тим за заштиту
Директор
Спец.педагог

Сарадња
Разговор

Коришћење садржаја
грађанског васпитања у
превенцији насиља
Предавања стручњака
из других институција

Кроз
наставу

Спортска такмичења
посвећена сигурном и
безбедном окружењу.
Спортом против насиља
Анализа стања у школи о
присутности насиља

Договор
Сарадња
Орган.такмичења

Наставници
грађанског
васпитања
Лекари
Психолози
Инспектори
Тим
Наставници
Физич.култура

Разговор и
Сарадња

Тим
Чланови

Анализа
Разговор
Договор
Евиденција

Чланови тима

Еваулација
плана
Вођење
евиденције

По потреби

Чланови Тима
за заштиту
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Контакт са члановима Тима можете успоставити:
-Непосредно сваког радног дана од 8 до 14 часова у просторијама Школе;
-Потписаним или анонимним писмом на адресу Школе-Основна школа „Рајак Павићевић “ Ул.Рајка Тадића бр. 10.
Бајина Башта, са назнаком да је писмо за Тим за заштиту од насиља.

Годишњи план рада библиотекара
Време
Реализације

Активности/теме

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Септембар

1.Рад на успостављању
картотеке
2.Формирање библиотечке
секције и доношење плана
рада
3.Текући
административни,
информативни и
саветодавни послови
4.Увођење рачунара и
програма за потребе
библиотеке
1.Заштита књижне грађе

1.Индивидуално

1.Библиотекар

2.Групно,
консултације

2.Библиотекар

3.Индивидуално

3.Библиотекар

4.Консултације

4.Библиотекар
1.Библиотекар

2.Акција „Месец
књиге“(прикупљање
књига,прикупљање

1.Групно,
демонстрирање
2.Састанак,
индивидуално,
посете

материјалних средстава за
набавку
књига,организовање
посете Сајму
књига,прикупљање
каталога)

3.Посета

3.Библиотекар,

Октобар
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2.Библиотекар

3.Посете родитељским
састанцима
1.Организовање сусрета са 1.Консултације
неким од познатих
књижевника

разредне старешине

1.Рад на изради
картотечког материјала
2.Израда библиотечког
паноа за пратеће јубилеје

1.Групно

1.Библиотекар,

2.Радионица

Фебруар

1.Анализа читаности

1.Анкета

2.Библиотекар,
чланови
библиотечке
секције
1.Актив српског
језика

Март

1.Сарадња са могућим
спонзорима за издавање
листа,учешће на
конкурсима
2.Посете родитељским
састанцима

1.Разговор

1.Актив српског
језика,библиотекар

2.Посете

2.Библиотекар

Април

1.Текуће активности
библиотеке

1.Индивидуално

1.Библиотекар

Мај

1.Рад на сређивању
библиотечког фонда

1.Индивидуално

1.Библиотекар

Јун

1.Праћење враћања књига
у библиотеку

1.Сарадња са
разредним
старешинама

1.Библиотекар,
разредне старешине

Новембар

Децембар
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1.Библиотекар

Програм рада библиотекара
1.Рад на успостављању картотеке
2.Формирање библиотечке секције и
доношење плана рада
3.Текући административни ,информативни
и саветодавни послови

9

библиотекар

10

библиотекар

11

библиотекар

12

библиотекар

2.

актив СЈ

1.сарадња са могућим спонзорима за издавање
листа , учешће на конкурсима

3.

актив СЈ

1.Пратеће активности библиотеке
2.Рад на сређивању библиотечког фонда

5

библиотекар

1.Праћење враћања књига у библиотеку од
стране ученика

6

1.Заштита књижне грађе
2.Акција «Месец књиге»(прикупљање књига,
прикупљање материјалних средстава,за
набавку књига,организовање посете Сајму
књига,прикупљање каталога)
1.Организовање сусрета са неким од познатих књижевника
2.Пратећа активност библиотеке
1.Рад на изради картотечког материјала
2.Израда библиотечког паноа за пратеће јубилеје
3.Текуче активности библиотеке
1.Извршити анализу читаности
2.Текућа активност библиотеке

Под пратећим активностима библиотеке подразумева се активност на
пружању помоћи ученицима око коришћења књижне грађе , рад са секцијом,
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раз стареш.

организовање часова у библиотеци,сарадња са стручним активим, сарадницима, градском библиотеком и сл.

Продужени боравак
Редни
број
1.
2.

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

РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ
БОРАВКА
Израда домаћих задатака и учење
(Српски језик, Математика, Свет око нас)
Допунска настава, додатна настава
(Српски језик, Математика)
ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА
Мала школа великих ствари
Оловка пише срцем
Шарам – стварам
Певам, плешем, глумим
Видео пројекције
Игре без граница
Активност по избору ученика
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА
Припрема за оброк и исхрана
Укупно

30

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 07

07:30-08:45 08:45-09:00 09:00-10:30 10:30-11:30 11:30-12:3011:30-12:00 12:00-13:2513:25-13:45 13:45-15:15 15:15-15:30-

НЕДЕЉНИ БРОЈ
РАДНИХ
ЧАСОВА

ГОДИШЊИ БРОЈ
РАДНИХ
ЧАСОВА
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504

према потреби
2
1
2
1
2
5
2

72
36
72
36
72
180
72

1
30

36
1080

-1530

јутарње прихватање ученика, хигијенска припрема за доручак
доручак
самосталан рад, израда домаћих задатака
слободно време-боравак на ваздуху
слободне активности и припрема за одлазак на редовну наставу
пријем деце која су завршила редовне часове и слободне активности
слободно време боравак на ваздуху
ручак
самосталан рад ученика, израда домаћих задатака
слободно време-активности по избору ученика и преузимање од стране родитеља-одлазак кући
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Програм ваннаставних активности Програм ваннаставних активности за школску 2017/2018. годину
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
Време
реализације

Активности – теме

септембар

-ликовно изражавање
-креативан рад (прављење предмета од
сламки, текстила, папира, гипса...)
-понашање у саобраћају (илустрације)
-израда паноа („Деца у саобраћају“)
-спортске и друштвене активности
(„Фудбал“, „Између две и четири
ватре“, „Иде маца око тебе“, „Деда
леда“, „Човече , не љутисе“, Музичке
столице, Школица, игре вијачом, игре
ластишом,
решавање
дечијих
енигматских и логичких игара,
разноврсна подржавања покрета људи
и животиња

Активности ученика

Активности
наставника

Начин
реализације

-слушају
-посматрају
-описују
-упоређују
-цртају
-праве
-трче
-вежбају
-такмичесе

-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише

октобар

-креативан рад (прављење слика од
опалог лишћа)
-говорне и језичке вежбе (састављање
приче на основу датих слика;
прављење нових речи)
-посматрање
јесењих
промена
у
природи
-певање и слушање музике
-израда паноа (Јесен)
-спортске и душтвене игре

-истражују
-прикупљају материјале
-цртају
-сликају
-дискутују
-изводе ѕакључке
-певају
-вежбају и такмиче се

-координира
радом, помаже
у стварању тима
и групе,
-упућује
на
изворе сазнања,
-сугерише
-дискутује
-мотивише

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

новембар

-ликовно изражавање ученика
-кративан рад (прављење дечијих
инструмената и играчака)
-друштвене и спортске игре у
просторијама
-израда паноа (Школски прибор, и
научена слова)

-упоређују
-цртају
-сликају
-праве
-вежбају
-такмиче се

-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-анализира
-мотивише

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару
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-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

Циљеви и задаци

-Развијање
ученичких
способности опажања и
посматрања.
-оспособљавање ученика за
коришћење
разноврсног
материјала
-оспособљавање ученика за
живот и рад у колективу
-развијање такмичарског духа

-богаћење речника новим
речима и развијање осећаја
за реченицу
-развијање смисла за тачност
и естетски доживљај
-развијање колективног духа и
осећаја за групни рад
-развијање и неговање љубави
према музици
-неговање
правилних
хигијенских навика
-развијање
перцепције,
пажње,
мишљења
и
закључивања
-развијање
уредности,
тачности,
маште,
размишљања, процене свог
и туђег рада
-оспособљавање за практичан
рад
-развијање ликовних

доживљаја
-развијање колективног духа

децембар

-креативан рад (украшавање јелке и
прављење мањски за маскембал)
-припрема приредбе за дочек Нове
године
-игре на снегу
-израда паноа („У сусрет Новој годиниНовогодишњи пано жеља)
-уређење и украшавање учионице

јануар

-говорна вежба (Доживљај са зимског
распуста)
-игре на снегу (правимо фигуре од
снега, Снешко Белић, Ледени град)
-спортске и друштвене игре по избору
ученика
-уређење паноа (игре на снегу, Свети
Сава)

фебруар

-говорна вежба (И речи се друже –
наоснову приче по сликама)
-спортске игре на снегу
-друштвене игре у просторијама
-изражајно усмено иражавање, читање
занимљиве
дечје
литературе
и
часописа за децу

март

април

-истражују
-прикупљају материјале
-цртају
-праве
-дискутују
-анализирају
-изводе закључке

-причају
-активно слушају
-вежбају
-такмичесе

-координира
радом
-помаже
у
стварању тима
и групе
-упућује
на
изворе сазнања
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
радом
-помаже
у
стварању тима
и групе
-упућује
на
изворе сазнања
-подстиче
-мотивише

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-оспособљавање за примену
стечених знања
-развијање
маште
и
стваралаштва
-развијање креативности и
међусобне сарадње,
-развијање осећаја за ритам и
координацију покрета
-неговању
љубави
према
зимским чаролијама

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-богаћење речника, -вежбе у
усменом изражавању
-неговање групног облика
рада
-учествовање у организовању
уметничких активности
-подстицање
и
развој
креативности

-причају
-читају
-такмичесе
-изводе ѕакључке

-сугерише
-поставља
проблем
-подстиче
-анализира
-мотивише

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-креативан рад (прављење букета од
сувог и свежег цвећа и креп папира,
весници пролећа, израда честитки ѕа
Осми март...)
-читање песама и састављање стихова о
мајци
-припрема приредби за Осми март
-уређење паноа (Осми март Дан жена)

-истражују
-прикупљају материјал
-чистају и рецитују
-цртају праве
-дискутују и анализирају
-изводе закључке

-координира
радом
-помаже
у
стварању тима
и групе
-упућује
на
изворе сазнања
-подстиче
-мотивише

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

-креативан рад (прављење корпица за
јаја, украшавање ускршњих јаја)

-истражује
-прикупљају материјале

-мотивише
-координира

-фронтални
-индивидуални
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-развијање правилног и лепог
изражавања
-неговање другарства
-даљи
развој
физичких
способности
-развој критичког мишљења
-неговање изражајног читања
-развијање
ученичких
способности посматрања и
опажања,
логичко,
стваралачког и апстрактног
мишљења
-развијање оспособљености за
тимски рад
-неговање изражајног читања
и рецитовања
-развијање
и
неговање
такмичарског духа
-неговање изражајности при
читању и рецитовању

-читање текстова по избору ученика
-изражајно рецитовање
-слушање музике и играње народних
игара
-уређење паноа (Дан планете земље)

-читају и рецитују
-цртају и праве
-дискутују и анализирају
-изводе закључке
-слушају музику

радом
-помаже
у
сварању група и
тимова
-упућује на

-такмичесе

изворе знања
-ослобађа
од
треме
-развија
слободно
мишљење

-групни
-рад у пару

покрета уз музику
-развијање
осећаја
за
колективни рад
-неговање навике очувања
животне средине

мај

-иражајно читање и драматизација
текстова
-посета приредби ѕа Дан школе
-спортске, музичке и друштвене игре
-ликовно изражавање
-уређење паноа (Све цвета и све расте)
-обилазак околине

-читају
-имитирају, глуме
-причају, посматрају
-изводе закључке
-такмиче се

-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-развија
кооперативност,
самопоуздање

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

јун

-спортски живот (игре у школском
дворишту, такмичење, игре у природи)
-припрема приредбе за крај школске
године
-уређење паноа (У сусрет лету)
-читање, рецитовање, драматизација
-певање и слушање музике

-имитирају
-глуме
-сликају
-рецитују
-певају
-такмиче се

-разговара
-процењује
-закључује

-фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару
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-развијање
осећаја
за
склапање боја
-развијање креативности и
стваралаштва
-развијање координације

-правилна примена стечених
знања
-увежбавање
читања
са
разумевањем
-подстиче
на
слободно
причање
-стицање
навика
и
оспособљавање ученика за
коришћење
различитих
извора знања
-поштовања правила игре и
поседовање спортске
културе
-упознавање знаменитости и
лепоте места и околине и
сварање навика за њихово
чување
-правилна примена стечених
знања
-неговање такмичарског духа
-неговање навике учествовања
у тимском раду
-неговање изражајности у
читању и рецитовању
-неговање
осећаја
за
поштовање и уважавање
туђег мишљења.

План рада одељенских старешина петог разреда
Време
реализације
Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Активности

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Упознавање ученика са организацијом рада школе,
распоредом часова, правима и дужностима ученика
Организација ученичког колектива, помоћ у избору
председништва
Договор о раду у току школске године( особине здравог
колектива, однос појединца према колективним нормамаодељенски кодекс
Учење учења
МУП.“Безбедно Детињство“
Упознавање ученика са ваннаставним активностима у
школи
Упознавање ученика са Протоколом о безбедности
Посета школској библиотеци-разговор са школским
библиотекаром
Укључивање ученика у допунски и додатни рад
МУП.“Безбедно Детињство“

разговор

разговор

Одељењски
старешина

Анализа успеха на крају првог класификационог периода
Дискусија на тему „Да сам ја мој одељенски старешина“
Другарство и међусобна солидарност( право и лажно
другарство, критика као помоћ)
Социометрија
МУП.“Безбедно Детињство“

Разговор

Одељењски
старешина

Истраживање

Педагог

Какав успех очекујем на крају првог полугодишта
ХИВ
Болести зависности
Поремећаји исхране
Сређивање документације

разговор

Одељењски
старешина

Анализа успеха на крају првог полугодишта
Прослава Савиндана
Однос ученик-наставник

разговор

Одељењски
старешина
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Одељењски
старешина

Педагог

фебруар

Анкета о насиљу
Шта можеш да урадиш уместо да неком узвратиш силом
Насиље на телевизији
Насиље у нашој околини
Шта ми се допада код себе, а које особине поштујем код
других
Оно што највише волим - анкета
Дискусија на тему коју су одабрали ученици Музичка
интересовања
Разговор о актуелној теми

разговор

педагог
Одељењски
старешина

разговор

Одељењски
старешина

Анализа успеха на крају другог тромесечја
Шта можемо учинити на заштити и унапређењу животне
средине

разговор

Одељењски
старешина

мај

Разговор о екскурзији
Актуелни спортски догађај и како их ученици виде и
доживљавају
Бављење спортом, здраве животне навике
Резултати рада у протеклој школској години

разговор

Одељењски
старешина

јун

Анализа рада одељенске заједнице
Сређивање документације

разговор

Одељењски
старешина

март

април

План рада одељенских старешина шестог разреда
Време
реализације
Септембар

Октобар

Активности

Начин
реализације

Упознавање ученика са новим предметима у овој
школској години и професорима који ће им
предавати
Избор председништва одељенске заједнице
Договор о раду у току школске године
Чиниоци који доводе до нарушавања односа у
одељењу
„Безбедност у саобраћају“
Укључивање ученика у додатни и допунски рад
Ангажовање ученика у слободним активностима

разговор

Носиоци
реализације
Одељењски
старешина

Полиција

Социометрија

Умемо ли да користимо реч ИЗВИНИ
„Полиција у служби грађана“

Разговор

Одељењски
старешина

Истраживање

педагог

Полиција
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Новембар

Децембар

Јануар
фебруар

март

април

мај

јун

Неуспех и како га је могуће превазићи
Анализа успеха на крају првог тромесечја
„Насиље као негативна друштвена појава“

разговор

Обележавање Дана борбе против АИДСА
Какав успех очекујем на крају првог полугодишта
Разговор о актуелној теми
„Превенција и заштита деце од опјних дрога и
алкохолизма“
Сређивање документације
Анализа успеха на крају првог полугодишта
Прослава Савиндана
Наши наставници и особине које највише ценимо
Анкета о насиљу
Насиље у нашој околини
Како избећи насиље
„Безбедно коришћење интернета и друштвених
мрежа“
Оно што највише волим
Дискусија на тему коју су одабрали ученици
Музичка интересовања
Адолесценција и промене које је прате
„Превенција и заштита деце од трговине људима“

Разговор
предавање

Актуелни спортски догађај
Анализа успеха на крају другог тромесечја
Обележавање Дана планете земље
Мој радни дан, правилно смењивање рада и одмора
„Заштита од пожара“
Обележавање Дана школе
Разговор оекскурзији
Шта можемо учинити на заштити и унапређењу
човекове средине
„Заштита од техничко-технолошких опасности и
природних непогода“
Анализа рада одељенске заједнице
Резултати у протеклој школској години
Сређивање документације

разговор

Одељењски
старешина

полиција
Одељењски
старешина
полиција
Разговор
договор

Одељењски
старешина

Разговор

Одељењски
старешина

Полиција
Разговор

Одељењски
старешина

предавање

Педагог

полиција
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Одељењски
старешина

полиција
разговор

Одељењски
старешина

полиција
разговор

Одељењски
старешина

План рада одељенских старешина седмог разреда
Време
реализације
Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

фебруар

Активности

Начин
реализације

Носиоци
реализације

Упознавање ученика са новим предметима и
професорима који ће их предавати
Избор председништва одељенске заједнице и
представника за Ученички парламент
Договор о раду у току школске године

разговор

Одељењски
старешина

Укључивање ученика у додатни и допунски рад
Чиниоци који доводе до нарушавања односа у
одељењу
Млади и алкохол, никотин, дрога
Ко су нам идеали , узори
Неуспех и како га можемо превазићи
Анализа успешности одељења на крају првог
тромесечја
Коришћење уџбеника, додатне литературе и
интернета у свакодневном учењу
Социометрија
Умемо ли да користимо реч ИЗВИНИ
Шта треба да знам о Сиди
Полно преносиве болести
Какав успех очекујем на крају првог
полугодишта
Сређивање документације
Анализа успеха одељења на крају првог
полугодишта
Учешће у прослави Савиндана
Наши наставници и особине које ценимо
Анкета о насиљу
Тешкоће у раду појединих ученика и проблеми
у настави
Како и где користити слободно време

разговор

Одељењски
старешина

Разговор

Одељењски
старешина

истраживање

Педагог

разговор

Одељењски
старешина

разговор

Одељењски
старешина

разговор

Одељењски
старешина
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март

април

мај

јун

Разговор о другарству, љубави
Информисање ученика о могућности даљег
школовања, потреби тестирања
„Ја- поруке
Трговина људима

Разговор
разговор

Шта вам се највише допада у школи, а шта би
сте мењали
Анализа успеха на крају другог тромесечја
Дан планете земље
Договор о правилима понашања на екскурзији
Обележавање дана школе
Учимо ли за оцену или за знање
Анализа успешности реализације екскурзије
Кад бих ја био мој одељенски старешина

разговор

Одељењски
старешина

разговор

Одељењски
старешина

Анализа рада одељенске заједнице
Сређивање документације

разговор

Одељењски
старешина

Одељењски
старешина
педагог
Педагог

Септембар

Време

Програм рада одељењског старешине ОШ „ Рајак Павићевић“ Бајина Башта
Осми разред

Активности/теме
- Упознавање ученика са новинама у осмом
разреду(променом наставика у неким
предметима...)
- Избор представништва одељенске заједнице и два
представника за Ученички парламент
- Договор о раду у току школске године
- Укључивање ученика у додатни и допунски рад
- Неуспех и како га можемо превазићи

Начин
реализације:

Носиоци реализације

Разговор

Одељенске старешине
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Октобар
Новембар

Анализа успеха и дисциплине на крају првог
класификационог периода
Радионица 4. Усвету врлина и вредности
Радионица 5. Самоспознаја- то сам ја
Радионица 6. Какав/каква сам на први поглед

Радионица 10. Мрежа средњих школа
Радионица 11. Захтеви занимања одговарајуће
способности и контраиндикације
Радионица 12. Сазнајем са интернета куда после
ОШ
Радионица 14. Припрема и спровођење интервјуа
Радионица 15. Опис занимања помоћу мапе ума

Март

Јануар

Радионица 7. Моја очекивања
Радионица 8. Слика савременог света рада и
компетенције за занимања
Радионица 9. Образовни профили у средњим
школама
Анализа успеха и дисциплине на крају првог
полугодишта

Фебруар

Децембар

- Упознавање ученика са програмом ПО
Радионица 1.У свету интересовања
Радионицa2.Графикон интересовања
Радионица 3. О стереотипима

Радионица 16. Критеријум за избор школе
Радионица 17. Испитивање ставова
Радионица 18. Избор занимања и приходи
Радионица 19. Оријентација ствара јасну слику

Радионица,
разговор

Одељенске старешине

Радионица,
разговор

Одељенске старешине
уз сарадњу Тима за ПО

Радионица,
разговор

Одељенске старешине
уз сарадњу Тима за ПО

Радионица,
разговор

Одељенске старешине
уз сарадњу Тима за ПО

Радионица,
разговор

Одељенске старешине
уз сарадњу Тима за ПО

Радионица,
разговор

Одељенске старешине
уз сарадњу Тима за ПО
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Април
Мај

Анализа успеха на тромесечју
Радионица 20. Припрема за реалне сусрете
Радионица 21. Остварујемо учење помоћу реалних
сусрета
Радионица 22. Документација за реалне сусрете
Радионица 23. Рефлексија учења помоћу реалних
сусрета
Радионица 24. Како написата ЦВ, мотивационо
писмо
Радионица 25. На разговору у предузећу

Радионица,
разговор

Одељенске старешине
уз сарадњу Тима за ПО

Радионица,
разговор

Одељенске старешине
уз сарадњу Тима за ПО

Програм професионалне оријентације
Професионална оријентација као интегрални део васпитања и образовања у основној школи остварује се:
1. У свим облицима васпитно-образовног рада, у којима се остварују општи задаци васпитања, а посебно путем наставних
програма, слободних активности ученика, као и у оквиру рада одељенских заједница, примерено узрасним карактеристикама
ученика;
1. У посебним облицима рада на професионалној оријентацији као што су: предавања за ученике и њихове родитеље,
разговори, , тематски панои и посете средњим школама и радним организацијама.
2. Професионално тестирање ученика осмих разреда на нивоу школе (психолог).
3. Професионално саветовање ученика и њихових родитеља у школи и Центру за професионалну оријентацију града.
I Професионално информисање и усмеравање ученика обављаће:
a) Стручна већа (разредне и предметне наставе) издвајањем садржаја који су погодни да ученици упознају основне
карактеристике и захтеве појединих струка и занимања као и могућности за превазилажење погрешних схватања и
предрасуда o појединим струкама и занимањима.
b) Предметни наставници и одељенска старешине, уз помоћ стручних сараданика, бавиће се уочавањем изражених склоности
и способности, особина личности и интересовања и предузимање одговарајуће мере за подстицање професионалног развоја
ученика у обавезној настави, додатном раду, слободним активностима и другим облицима ученичког ангажовања.
v) Одељенске старешине и стручни сарадници, уз сарадњу са родитељима, ствараће нове услове за што правилније
усмеравање професионалног усавршавања ученика, посебно васпитања правилног односа према раду, развијањем
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w) мотивације за постигнућем и радних навика, формирање свести о појединој вредности и међусобној повезаности свих
облика људског рада и сл.
План остваривања задатака професионалне оријентације кроз наставне активности
Први разред
Српски језик- На одабраним питањима из читанке или дечјих листова или часописа који говоре о раду, ученици треба да
схвате потребу и корист од рада, како за човека тако и за друштво.
Свет око нас –Теме:Живот и рад у школи, Живот и рад у родитељском дому, пружају велике могућности и говоре о многим
занимањима.
Други разред
Српски језик-Приликом обраде погодних прича, басни или песама треба нарочито истаћи вредност рада као једног од
најбитнијих услова за живот.
Свет око нас-Теме: Живот и рад у школи, Живот и рад у родитељском дому, Природна средина и рад људи...су погодне да
деца схвате основне појмове o бројним занимањима.

Трећи и четврти разред
Српски језик-Читање одабраних текстова из читанке и дечјих листова и часописа у којима се говори о занимањима.
Природа и друштво су веома погодни са својим садржајима да се обраде многа занимања.
Математика-Садржаји из претходних предмета могу се користити за израчунавање задатака као на пример трошкови деце,
сече шума, прераде дрвета итд.
У предметној настави од петог до осмог разреда:
Српски језик-у оквиру ове наставе може се радити на професионалном развоју ученика кроз: обраду разних чланака, писмене
радове ученика, говорне вежбе и слободне активности.
Страни језици-Многа занимања су везана за знање страног језика као што су: преводиоци, новинари, пилоти, стјуардесе,
конобари, шефови рецепција..Сав ова занимања треба повезати кроз обраду различитих текстова, као и кроз рад група и
слободних активности у оквиру страног језика.
Географија-Многе тематске целине и наставне јединице су погодне да се каже о људима и њиховом раду повеже са
занимањаима људи као што су: рудари, рударски инжињери, геолози, минеролози, ратари комбајнери итд.
Биологија-овде предмет пружа широке могућности да ученик схвати када је биологија повезана са многим групама
занимања, целим низом занимања, као што су занимања везана за агрономију, медицину, ветерину, хемију, физику итд.
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Физика-при проучавању физике и њених закона, као и њихове примене, ученици долазе у додир са низом занимања као што
су: грађевинска занимања, прецизни механичари, металостругариi, машинска занимања итд.
Слободне активности и додатна настава – пружа доста извора за професионално обавештавање о појединим занимањима.
Хемија-У области хемије ученици стичу основе за научно схватање природе и природних појава и на тај начин сусреће се са
појединим занимањима из ове области као што су: анестетичари, виноградари, фармацеутски радници, радници у индустрији
стакла итд.
Математика-Удео математике у свакодневном животу и науци увек је присутан, па су због тога многа занимања везана за
математику и њену примену, као што су : књиговођа, благајник, програмер, статистичар, астроном, метеролог, сеизмолог,
продавац итд..
Техничко образовање-Може се слободно рећи да у овој настави нема ни једне наставне јединице која се не може повезивати
са групама занимања, или појединим занимањима као што су: саобраћајна, пољопривредна, машинска, техничка и др.
занимања.
Ликовна култура-И овај предмет даје низ могућности да се ученици упознају са занимањима као што су: молер, фарбар,
фирмописац, хемијски техничар, бојадизер итд.
Музичка култура-У редовној настави ученик може да се упозна са занимањима као што су : музиколог,, диригент,
композитор, певач, снимач звука итд.
Физичко и здравствено васпитање-Настава овог предмета као и слободне активности дају могућност да ученици добију
информацију о многим занимањима као што су: занимања везана за физичку снагу, брзину реаговања, слаб вид, равна
стопала, издржљивост итд.

11.2. Посебни облици рада
Професионално информисање ученика, буђење професионалних интересовања ученика осмог разреда обављаће се кроз:
a) Предавања за ученике:
На часовима одељенског старешине, тим за професионалну оријентацију, организоваће радионице за ученике осмог разреда,
услађене са пројектом „ Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ .
Разговори са ученицима и родитељима
Одељенске старешине и педагог ће организовати индивидуалне или групне разговоре,са ученицима, њиховим родитељима,
као и сусрете са представницима средњих школа.
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в) Самостални радови ученика и изложбе
У зависности од узраста ученика, наставници српског језика и ликовне културе обрадиће по једну тему у сваком одељењу (на
пример: Мој узор у раду, Шта бих желео да радим кад одрастем и сл.).
Ови писани и ликовни радови послужиће за паное по учионицама и као материјал за постављање изложбе у холу школе.

11.3. Професионално орјентација
Ученици се упознају са светом рада кроз представљање родитеља или стручњака који говоре о својим професијама.
Да би добили бољу представу о појединим занимањима ученицима ће бити омогућено да посете компаније из рзличитих
области.
Педагог школе ће радити на реализовању следећих задатака професионалног орјентације, са нагласком на ученике осмог
разреда, са циљем:


да ученици стекну што потпунији и реалнији увид у своје интелектуалне способности, особине личности и стабилност
професионалних интересовања (на основу резултата психолошког тестирања, упитника за избор занимања и
педагошке документације o {школском успеху и напредовању ученика),



да добију информације о оним подручјима рада o којима, обзиром на индивидуалне особине, имају највише изгледа на
успех и задовољство у раду (индивидуални или групни рад са ученицима-њиховим родитељима, у сарадњи са
Центром за професионалну оријентацију града).



посебно праћење напредовања и развоја здравствено хендикепираних ученика, саветовање њихових родитеља или
старатеља, ради благовремене припреме документације за упис у средње школе.



да ученици стекну шира виђења алтернативних професионалних опредељења у складу са својим способностима,
интересовањима и могућностима, као и кадровским потребама друштва (усклађивањима жеља породице ученика са
могућностима и ученика али и друштва).



организовање тестирања ученика на нивоу школе, за осме разреде.



индивидуално професионално саветовање ученика осмог разреда и по потреби њихових родитеља.
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* Организовање мини сајма образовања (представљање 10-15 средњих школа)
* Појединачно представљање средњих школа
* Учешће у пројекту „Професионална орјентација на прелазу у средњу школу“
* Сарадња са Националном службом за запошљавање.

План рада професионалне оријентација за осми разред
„Пет корака до одлуке о школи и занимању“
1. Фаза - Самоспознаја - оснаживање „Ја“- самокомпетенција – 7 часова
Активности:
Одељенске заједнице, радионице:
 Представљање програма и портфолија за 8. разред
 У свету интересовања и графикони интересовања
 О стереотипима
 У свету врлина и вредности
 То сам ја
 Каква сам „на први поглед“
 Моја очекивања
 Маскенбал занимања
Реализатори:
Одељенске старешине 8. разреда и Тим за ПО.
Октобар – децембар 2017.
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2. Фаза – Информисање о занимањима, каријери и путевима образовања – 8 часова


Селективна анализа информативног материјала о жељеној школи односно могућностима каријере у односу на
интересовања
 Слика савременог света рада
 Кључне компентенције за занимања
 Захтеви занимања – одговарајуће способности и контраиндикација
 Сазнајем са интернета куда после школе
Ови садржаји ће бити интегрисани у наставне предмете, садржаје рада секција, додатне наставе и одељенских заједница.
Реализатори:
Одељенске старешине 8. разреда, предметни наставници и Тим за ПО..
Јануар, фебруар 2018.
3. Фаза – Реални сусрети са светом рада и доношење одлуке о школовању и занимању – 6 часова
 Припрема и спровођење интервјуа
 Критеријум за избор школе
 Детаљно распитивање ученика о могућностима школовања
 Распитивање ученика у средњим школама, предузећима, служби за запошљавање
 Интервјуи са експертима из струке изван школе
Ови садржаји ће бити реализовани у сарадњи са друштвеном средином, институцијама, радним организацијама.
Ови садржаји ће се реализовати у оквиру активности одељенских заједница, у току слободног времена ученика и у оквиру
часова редовне наставе и осталих облика васпитно-образовног рада.
Реализатори:
Ученици 8. разреда, родитељи, спољни сарадници, одељенске старешине 8. разреда, Тим за ПО..
Март, април 2018.
4. и 5. Фаза – Упознајем се са могућностима школовања и занимањима
Проверавам свој профил – Моја одлука о школи – 5 часова




Још једном проверавам уз укључивање родитеља, старатеља, свој профил личности, своја реална искуства са
профилом захтева жељене школе
Остварујемо учење путем иинформисања од стране родитеља
Остварујемо учење путем иинформисања од стране стручњака из друштвене средине
35




Обука за конкурисање
Моја одлука о школи и занимању

Реализатори:
Ученици 8. разреда, родитељи, спољни сарадници, одељенске старешине 8. разреда, Тим за ПО .
Ови садржаји ће се реализовати у оквиру индивидуалног и групног рада са ученицима на часовима одељенске заједнице и у
оквиру организоване посете реалних сусрета.
Април, мај 2018.
Тим за професионалну орјентацију

Програм здравствене превенције
У циљу остваривања здравствено васпитања и заштите здрвља, у сарадњи са Домо здравља у Бајиној Башти, посебна
пажња поклониће се: стицању основних знања о здрављу, најчешћим поремећајима и заштити здравља; развијању
хигијенских навика и позитивних здравствених ставова; стицању здравствене културе-програм спречавања инфективних
болести, сиде и наркоманије, штетност пушења и употребе алкохола.
На остваривању ових задатака поред здравствених радника (предавања и едукативни филмови из здравственог
просвећивања), ангажоваће се сви наставници школе, а нарочито наставници биологије и физичког васпитања, као и стручни
сарадници школе.
Дом здравља (педијатар и медицинска сестра) врши систематске прегледе ученика наше школе. Овом сарадњом са
здравством знатно ће се унапредити здравствена заштита ученика.
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ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ОШ“РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“
БАЈИНА БАШТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18.ГОДИНУ
ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА
-Сарадња школе и центра за социјални рад у пружању социјалне заштите ученика (дописи,лично).
-Пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању (обрада и неки други облици рада).
-Пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима који долазе из непотпуних породица или из породица са
проблематичним односима препознавање таквих породица у сарадњи са ученицима и сарадња са центром за социјални рад
ради пружања помоћи ученику(надзор над родитељима,издвајање из примарне породице).
-Упознавање и праћење социјалних прилика ученика и помоћи за децу тешких породичних прилика (упућивање у
остваривање социјално-заштитних мера,упућивање родитеља на начине остваривања права,упућивање родитеља на
извршење родитељских обавеза,обилазак и кућне посете ризичним породицама са социјалним радником у циљу ефикаснијег
пружања помоћи и побољшања сарадње између школе и центра за социјални рад).
НАМЕНА АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА
Намена активности је уз сарадњу центраза социјални рад пружање помоћи ученицима и родитељима у остваривању плана
социјалне заштите,као и пружање помоћи и помоћ ученицима са поремећајима у понашању и породицама са
социопатолошким појавама(злостављање,алкохолизам итд...)
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА
-Стручни сарадници-специјални педагог,педагог,
-Директор школе,
-Радници центра за социјални рад,
-Ученици са поремeћајима у понашању,
-Ученици који долазе из породица са несређеним односима, као из ризичних породица,
-Родитељи,
-Учитељи и наставници.
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Носиоци активности су стручни сарадници школе који идентификују социјални проблем и информишу путем дописа или
лично раднике центра за социјални рад,који на основу сазнања школе,одлазе на терен,прате породичну ситуацију,те уз помоћ
различитих законских мера пружају социјалну заштиту ученицима и њиховим породицама.
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА
Начин реализације активности се одвија прво у школи где стручни сарадници уз сарадњу са учитељима и наставницима
препознају социјални проблем,независно о томe да ли је повезан са понашањем ученика или чланова његове породице.
Стручни сарадници тада путем дописа обавештавају центар за социјални рад,који на основу налаза и мишљења школе,одлазе
на терен,прате породичну ситуацију,обављају информативне разговоре са ученицима и члановима њихове породице. Када
утврде потребне чињенице реализују одређене социјалне и законске мере,те пружају социјалну заштиту ученицима и
њиховим породицама.У циљу ефикасније сарадње школе и центра за социјални рад,стручни сарадник специјални педагог,уз
помоћ социјалног радника,одлази у кућну посету породицама ученика који долазе из ризичних породица. Могућ је долазак и
радника центра за социјални рад у школу,где се индивидуалним разговорима са родитељима покуша решити проблем.
ВРЕМЕНСКЕ АКТИВНОСТИ
Опсервација и идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима се у школи одвија свакодневно.У почетку
стручни сарадници проблем покушавају решити уз сарадњу родитеља(службеним позивима у школу и информативним
разговорима),а уколико нема резултата,по потреби,током школске године,шаљу дописе центру за социјални рад те тиме
укључују центар за социјални рад у решавање проблема.Кућне посете планирати зависно од потреба.
НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И НАЧИН ВРЕДНОВАЊА РЕЗУЛТАТА
Начин вредновања се састоји од пружања помоћи социјално угроженим ученицима,праћењу њихових проблема у понашању
и уклањању социјално угрожавајућих и ризичних фактора из социјалне околине ученика(зависно од проблематике).Врло је
важна повратна информација центра за социјални рад школској установи.
Специјални педагог,
Јулка Југовић Ђорђевић
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Програм здравствене превенције
Основна подручја рада обухватаће заштиту и унапређење:
А) Телесног здравља, Б) Менталног здравља
Активности – теме
А – Телесног здравља
1. Планирање, организација и педагошко осмишљавање
систематских прегледа ученика 1,3,5. и 7. разреда
2. Педагошко осмишљавање вакцинација ученика 6,7. и
8. разреда;
3. Рад школске стоматолошке амбуланте: систематски
прегледи и текуће активности амбуланте
4. Разматрање повратне информације
Систематских прегледа на стручним органима,
родитељским састанцима ...
5. Сарадња са педијатријском службом Дома здравља
(подаци о здравственом статусу за поједине ученике,
преглед ученика за дводневне екскурзије, предавања за
ученике и родитеље, консултације о здравственом
статусу појединих ученика и њихово учешће у
активностима школе , крос исл.).

Начин
реализације

Носилац
посла

Време

Информација
Објашњење

Дом здр.
Учитељи
Педагог

9,10
Ток.г.

Упутства
Објашњења

Дом здр.
Од.стар.
Педагог

Ток.г.

Предавања
Демонстрир.
Прак.рад
Анализа
Извештај

Амбулан.
Учит. и
Наставн.

10. и
Ток г.

Рук.већа
Педагог

Ток.г.

Консултације
Размена

Педијатар
Педагог

Разговор
Комуникација
Појам о себи
Схватање
Увиђање

Учитељи
Раз.стар.

11, о1.
04,06,

Раз.стар.
Педагог

Ток.г.

9. и
Ток.г.

Б) Менталног здравља
- Превенција стресних ситуација у школи (тромесечје,
полугође, крај школске године);
- Превенција развојних промена
(пубертет);
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РАСПОРЕД ЧАСОВА – МАТИЧНА ШКОЛА , важи од 1.9.2017.
Распоред часова можете погледати на следећим линковима:
http://raspored.rs/pub/?pid=213h
http://raspored.rs/pub/?pid=166j
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РАСПОРЕД ЧАСОВА – ПИЛИЦА , важи од 01.09.2017.
Распоред часова можете погледати на следећим линковима

http://raspored.rs/pub/?pid=213h

http://raspored.rs/pub/?pid=166j
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РАСПОРЕД ЧАСОВА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У НИЖИМ РАЗРЕДИМА ШК. 2017/18.

ПОНЕДЕЉАК

Редни број часа

1

2

3

1/4

4

УТОРАК

1

2

4

5

1

2

3П

2П

3/3

Јеремић
Бранимир
1/3 1/1

Петровић
Ирена

4

1

4/3

2

3

4/3

3/2

3/2

4/1

4/1

3/1
Пејовић
Сузана

3

ЧЕТВРТАК

4

ПЕТАК

1

2

2П

3П

3

3/3 1/4
2/3

1/2

3

СРЕДА

1/2

2/3
1/3 1/1

3/1
2/1 2/2

4/4 4/2

Малешевић
Марија

1П
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4П

2/1

2/2

4/2 4/4

4П

1П

4

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ИЗБОРНИ СПОРТ (6.7.8. разред) и ОФА (5. разред)
ОШ „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“ БАЈИНА БАШТА-матична школа
Понедељак
Благојевић Даница
Радовановић
Драган

Уторак

Среда

6/1 (2.час)
7/3 (4.час)
5/1 (5.час)
8/4 (4.час)
5/4 (5.час)

6/2 (3.час)
8/2 (6.час)

Четвртак

Петак

8/1 (5.час)
7/1 (6.час)

7/2 (7.час)

5/2 (3.час)
5/3 (4.час)
8/3 (5.час)

6/3 (5.час)

ИО ПИЛИЦА
Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак
5. (5.час)
6. (6.час)
7. (7.час)

Стаменић Никола

Петак
8. (2.час)

РАСПОРЕД ЧАСОВА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ У НИЖИМ РАЗРЕДИМА
У ШК. 2017/2018.
Понедељак
Печеничић
Љубинка

11,4 (3.час)
12,3 (4.час)

Уторак

Среда

31,3 (4.час)
44 (5.час)

Четвртак
33 (4.час)
22 (4.час)
41,2 (5.час)
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Петак
33 (3.час)
21 (4.час)
43 (5.час)

РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ ПОСЕТА РОДИТЕЉА ШК. 2017/18.ГОДИНЕ – нижи разреди
РАЗРЕД

РАЗР. СТАРЕШИНА
УЧИТЕЉИЦА

ДАН – ЧАС

МЕСТО

3-1

Живановић Снежанс

Сваки дан после часова

Учионица

3-2
3-3
4-1

Максимовић Гордана
Бошковић Светлана
Јовановић Верица

Сваки дан после часова
Сваки дан после часова
Сваки дан после часова

Учионица
Учионица
Учионица

4-2
4-3

Радуловић Вера
Ђокић Стаменић Ана

Сваки дан после часова
Сваки дан после часова

Учионица
Учионица

4-4
1-1
1-2

Тришић Снежана
Јовановић Наташа
Вукашиновић Милена

Сваки дан после часова
Сваки дан после часова
Сваки дан после часова

Учионица
Учионица
Учионица

1-3
1-4

Милановић Наташа
Баштовановић Ана

Сваки дан после часова
Сваки дан после часова

Учионица
Учионица

2-1

Тришић Матић Катарина

Сваки дан после часова

Учионица

2-2
2-3

Злојутро Биљана
Аћимовић Гордана

Сваки дан после часова
Сваки дан после часова

Учионица
Учионица
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РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ ПОСЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛСКЕ 2017/18.ГОД. – виши разреди

РАЗРЕД

ОДЕЉ.. СТАРЕШИН

ДАН – ЧАС

МЕСТО

5-1
5-2
5-3
5-4
6-1
6-2
6-3
7-1
7-2
7-3
8-1
8-2
8-3
8-4

Џекулић Весна
Петровић Ирена
Борањац Драгица
Арсић Слађана
Јовановић Драган
Марковић Новак
Јекић Весна
Кунчак Јан
Благојевић Дана
Миловановић Душан
Лазић Сања
Радовановић Драган
Јеремић Бранимир
Манојловић Вера

Уторак 4.час
Петак 4.час
Уторак 6.час
Понедељак 4.час
Понедељак 4.час
Понедељак 3.час
Уторак 3.час
Понедељак,среда, петак
Понедељак 3.час
Понедељак 3.час
Уторак 2.час
Четвртак 6.час
Петак 6.час
Петак 4.час

зборница
зборница
зборница
зборница
зборница
зборница
зборница
зборница
зборница
Учионица-кабинет математ.
зборница
зборница
зборница
Учионица-кабинет физике
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Слободне наставне активности и секције у 5.разреду за школску 2017/2018.
На основу Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за
5.р.основног образовања и васпитања“Сл. Гласник РС-Просветни гласник бр.6/07,2/10,3/11,1/13,4/13,11/16, 6/17 и 8/17, као и
дописа министра просвете науке и технолошког развоја бр.110-00-00407/2017-07/1 од 01.08.2017. и дописа министра бр.11000-00407/2017-07/2 од 14.09.2017, Школски одбор донео је одлуку да се у Основној школи „Рајак Павићевић“ Бајина Башта у
школској 2017/2018. у 5.р. понуде следеће слободне наставне активности и секције:
Слободне наставне активности:
Хор и оркестар
Цртање, сликање и вајање
Свакодневни живот у прошлости

Секције:
Саобраћајна
Стонотениска
Новинарска и фото(драмска у Пилици)

Након спроведеног анкетирања ученика 5.разреда (18.09.2017.) изјашњавање за слободне наставне активности је било
следеће:
Одељење
5-1
5-2
5-3
5-4
5 Пилица

Хор и оркестар
4
10
8
2
1

Цртање, сликање и вајање
19
12
14
15
6

Свакодневни живот у прошлости
1
11
2
6
/

Напомена: Због малог броја ученика у ИО Пилица свих 7 ученика ићи ће на цртање, сликање и вајање.
Задужују се следећи наставници који ће изводити слободне активности:
Хор и оркестар................................................Богдановић Видоје: (5-1,2,3,4)
Цртање, сликање и вајање..............................Кремић Вера у Бајиној Башти: 5-1,4; (5-2,3)
Цртање, сликање и вајање..............................Павловић Негосава у ИО Пилица
Свакодневни живот у прошлости..................Штрбац Силвана: (5-1,2,3,4)
Часови слободних активности биће организовани након часова обавезне наставе, али се могу и тематски планирати, па
извести у другом термину.
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Задужују се следећи наставници који ће изводити секције:
Саобраћајна секција........................................Јовановић Драган Бајина Башта
Саобраћајна секција........................................Станојевић Жељко ИО Пилица
Стонотениска секција......................................Радовановић Драган Бајина Башта
Стонотениска секција......................................Стаменић Никола ИО Пилица
Новинарска-фото секција................................Арсенијевић Бранка Бајина Башта
Драмска секција................................................Петронијевић Бојана ИО Пилица
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