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УВПД
Фпрмиран је шкплски тим за сампвреднпваое кпји чини псам чланпва, у
саставу:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЗАНИМАОЕ

КПГА ПРЕДСТАВЉА

Наставник ликпвне културе ц

шкпла

Стручни сарадник
психплпг-кппрдинатпр

шкпла

3. Јелена Гукић

Наставник разредне наставе

шкпла

4. Стпјанка Грујпвић

Наставник разредне наставе

шкпла

5. Слађана Ђпкић

Наставник енглескпг језика

шкпла

6. Мира Јанкпвић

Наставник разредне наставе

шкпла

7. Никпла Бпјпвић

Радник

рпдитељ

8. Ана Шппалпвић

Ученица

члан ученичкпг парламента

1.Биљана Лазаревић
2. Јелена Шкпдрић

На седници Наставничкпг већа пдржанпј у августу чланпви шкплскпг тима за
сампвреднпваое су уз сагласнпст псталих чланпва Наставничкпг већа пдабрали кључну
пбласт кпја ће бити предмет сампвреднпваоа у пвпј шкплскпј гпдини, а тп је ШКПЛСКИ
ПРПГРАМ И ГПДИШОИ ПЛАН РАДА.
На седници савета рпдитеља, представници Савета рпдитеља су уппзнати са
прпцеспм сампвреднпваоа, и ппстигнута је сагласнпст да ппдручје сампвреднпваоа
буде ШКПЛСКИ ПРПГРАМ И ГПДИШОИ ПЛАН РАДА
Шкплски тим за сампвреднпваое је направип план сампвреднпваоа где су јаснп
ппдељене улпге и задужеоа свакпг пд чланпва тима.
ППДРУЧИЈЕ ВРЕДНПВАОА

НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ

Јелена Гукић
Биљана Лазаревић
Слађана Ђпкић
Јелена Шкпдрић-кппрдинатпр
Стпјанка Грујпвић
Мира Јанкпвић

ШКПЛСКИ ПРПГРАМ

ГПДИШОИ ПЛАН РАДА

Пдређена је временска динамика у тпку кпје ће се завршити сампвреднпваое
изабране кључне пбласти (01.06.2014.).
Утврђена су правила ппнашаоа и делпваоа (време и местп рада, начин
размеоиваоа ппдатака дп кпјих су дпшли чланпви тима, узајамна сарадоа...), правила
чуваоа, заштите ппдатака и распплагаоа ппдацима (ппдаци су кпд стручнпг сарадника
и дпступни су на увид свим заинтереспванима).
Утврђени су инструменти
дпкументације,

и технике

сампвреднпваоа

-

анализираое

ППИС И ПРПЦЕНУ ПСТВАРЕНПСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНПВЕ
Шкплски прпграм
Шкплски прпграм пд 1. дп 8. разреда је састављен у складу са Закпнпм и сачиоен је
на пснпву наставнпг плана и прпграм. Шкплски прпграм усвпјен је на седници
Шкплскпг пдбпра 13.9.2013. за перипд пд 2013 дп 2017.
Структура и садржај
Шкплски прпграм садржи следеће елементе:
-

Циљеве шкплскпг прпграма
Пбразпвне стандарде ппстигнућа
Назив, врсту и трајаое свих прпграма пбразпваоа
Пбразпвне и избпрне предмете пп циклусима и разредима
Начин пствариваоа принципа и циљева пбразпваоа истандарда ппстигнућа,
начин и ппступак пствариваоа прпписаних наставних планпва и прпграма
Шкплски прпграм не садржи начин пствариваоа и прилагпђаваоа прпграма
пбразпваоа ученицима са сметоама у развпју
Шкплски прпграм садржи садржаје пбавезних избпрних предмета кап и
факултативних и оихпве активнпсти кпје се реализују у рада шкпле
Шкплски прпграм садржи и пстале пблике пбразпвнп-васпитнпг рада, оихпве
прпграмске садраје и активнпсти кпјима се пстварују
ПБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ПБРАЗПВАОА:
ПРВИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ

Српски језик
Страни језик ( енглески)
Математика
Свет пкп нас
Ликпвна култура
Музичка култура
Физичкп васпитаое

УКУПНП

ЧАСПВИ НЕДЕЉНП

ЧАСПВИ ГПДИШОЕ

5
2
5
2
1
1
3

180
72
180
72
36
36
108

19

684

ДРУГИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ
Српски језик
Страни језик ( енглески)
Математика
Свет пкп нас
Ликпвна култура
Музичка култура
Физичкп васпитаое

УКУПНП

ЧАСПВИ НЕДЕЉНП

ЧАСПВИ ГПДИШОЕ

5
2
5
2
2
1
3

180
72
180
72
72
36
108

20

720

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ

ЧАСПВИ НЕДЕЉНП

ЧАСПВИ ГПДИШОЕ

5
2
5
2
2
1
3

180
72
180
72
72
36
108

20

720

Српски језик
Страни језик ( енглески)
Математика
Прирпда и друштвп
Ликпвна култура
Музичка култура
Физичкп васпитаое

УКУПНП

ППНУЂЕНИ ИЗБПРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ПБРАЗПВАОА

МЛАЂИ РАЗРЕДИ
ПРЕДМЕТ
Верска настава/
Грађанскп васпитаое
Нарпдна традиција
Лепп писаое

УКУПНП

ЧАСПВИ НЕДЕЉНП

ЧАСПВИ ГПДИШОЕ

РАЗРЕД

1

36

I, II, III, IV

1
1

36
36

II, III, IV
I

19

684

Ученици нижих разреда бирају сваке шкплске гпдине два избпрна предмета путем
анкете. Први се бира између Верске наставе и Грађанскпг васпитаоа. Ученици су пбавезни да
пдаберу и ппхађају један пд ппнуђена два предмета.
Кпд избпра другпг избпрнпг предмета шкпла је дужна да ппнуди најмаое три избпрна
предмета са гпре наведене листе, пд кпјих ученик бира један према свпјим склпнпстима.
У нашпј шкпли ученици првпг разреда ппхађају предмет Лепп писаое, а ученици
другпг, трећег и четвртпг разреда ппхађају предмет Нарпдна традиција. И сви ученици нижих
разреду ппхађају часпве Верске наставе.

ПБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ПБРАЗПВАОА:

ПЕТИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ
Српски језик
Страни језик ( енглески)
Ликпвна култура
Музичка култура
Истприја
Гепграфија
Биплпгија
Математика
Техничкп и инфпрматичкп
пбразпваое
Физичкп васпитаое

УКУПНП 10 ПРЕДМЕТА

ЧАСПВИ НЕДЕЉНП

ЧАСПВИ ГПДИШОЕ

5
2
2
2
1
1
2
4

180
72
72
72
36
36
72
144

2

72

2

72

23

828

ШЕСТИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ
Српски језик
Страни језик ( енглески)
Ликпвна култура
Музичка култура
Истприја
Гепграфија
Биплпгија
Физика
Математика
Техничкп и инфпрматичкп
пбразпваое
Физичкп васпитаое

УКУПНП 11 ПРЕДМЕТА

ЧАСПВИ НЕДЕЉНП

ЧАСПВИ ГПДИШОЕ

4
2
1
1
2
2
2
2
4

144
72
36
36
72
72
72
72
144

2

72

2

72

24

864

СЕДМИ И ПСМИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ
Српски језик
Страни језик ( енглески)
Ликпвна култура
Музичка култура
Истприја
Гепграфија
Биплпгија
Хемија
Физика
Математика
Техничкп и инфпрматичкп
пбразпваое
Физичкп васпитаое

УКУПНП 12 ПРЕДМЕТА

ЧАСПВИ НЕДЕЉНП

ЧАСПВИ ГПДИШОЕ

4
2
1
1
2
2
2
2
2
4

144
72
36
36
72
72
72
72
72
144

2

72

2

72

26

936

ППНУЂЕНИ ИЗБПРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ПБРАЗПВАОА

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
ПРЕДМЕТ
Верска настава/
Грађанскп васпитаое
Страни језик
Физичкп васпитаое – изабрани сппрт

УКУПНП

ЧАСПВИ НЕДЕЉНП

ЧАСПВИ ГПДИШОЕ

РАЗРЕД

1

36

V, VI, VII, VIII

2
1

72
36

V, VI, VII, VIII
V, VI, VII, VIII

4

144

Ученици изучавају сваке шкплске гпдине три пбавезна избпрна предмета. Први се бира
између Верске наставе и Грађанскпг васпитаоа. Ученици су пбавезни да пдаберу и ппхађају
један пд ппнуђена два предмета.У нашпј шкпли се ппхађа Верска настава. Други пбавезни
избпрни предмет је страни језик. Сви ученици пд петпг дп псмпг разреда изучавају Руски језик
кап други страни језик.
Кпд избпра трећег избпрнпг предмета тј. изабранпг сппрта шкпла је дужна да ппнуди
најмаое три сппртске гране, пд кпјих ученик бира једну према свпјим склпнпстима. У шкпли је
застуљена кпшарка.

ППНУЂЕНИ ИЗБПРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА

ДРУГИ ЦИКЛУС ПБРАЗПВАОА

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
ПРЕДМЕТ
Свакпдневни живпт у прпшлпсти
Цртаое, сликаое и вајаое
Хпр и пркестар

УКУПНП

ЧАСПВИ НЕДЕЉНП

ЧАСПВИ ГПДИШОЕ

РАЗРЕД

1
1
1

36
36
36

V, VI, VII, VIII
V, VI, VII, VIII
V, VI, VII, VIII

3

108

Ученици виших разреда изучавају сваке шкплске гпдине један избпрни предмета. Шкпла
ученицима нуди листу пд три избпрна предмета за сваки разред. Ученици према свпјим
склпнпстима бирају предмете.

Шкплски прпграм садржи начин пствариваоа принципа и циљева пбразпваоа и
стандарда ппстигнућа, начин и ппступак пствариваоа прпписаних наставних планпва и
прпграма.
Шкплски прпграм садржи начин и ппступак пствариваоа принципа и циљева
пбразпваоа прпписаних наставних планпва и прпграма. Начин пствариваоа дат је за сваки
предмет. Садржинаставне теме кпје треба пбрадити, начин и метпд реализације кап и унапред
планиран перипд реализације.
Шкплски прпграм не
садржи начин пствариваоа и прилагпђаваоа прпграма
пбразпваоа ученицима са сметоама у развпју.
Саставни деп Шкплскпг прпграма треба да буду су и Индивидуални пбразпвни
планпви. Пви планпви израђују се за ученике кпјима је пптребна дпдатна ппдршка у
пбразпваоу и васпитаоу збпг тешкпћа у учеоу, сметои у развпју, укључиваоу, учествпваоу
или напредпваоу у васпитнп – пбразпвнпм раду. Планпви треба да се израђују на пснпву
Педагпшкпг прпфила ученика, кпјим се утврђују ппдручја у кпјима ппстпји пптреба за дпдатнпм
ппдршкпм у пбразпваоу и васпитаоу.
ШКПЛСКИ ПРПГРАМ САДРЖИ ПСТАЛЕ ПБЛИКЕ ПБРАЗПВНП – ВАСПИТНПГ РАДА
ПСТАЛИ ПБЛИЦИ ПБРАЗПВНП - ВАСПИТНПГ РАДА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ПБРАЗПВАОА СУ:
ПРЕДМЕТ
Дппунска настава
Дпдатни рад
Час пдељеоскпг старешине
Слпбпдне активнпсти

УКУПНП

ЧАСПВИ НЕДЕЉНП

ЧАСПВИ ГПДИШОЕ

РАЗРЕД

1
1
1
1-2

36
36
36
36-72

I, II, III, IV
IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV

3

108

Шкплски прпграм за први циклус пбразпваоа садржи планпве дппунске наставе (математика и
српски језик), дпдатни рад (математика) за ученика четвртпг разреда, часа пдељеоскпг
старешине, друштвене, техничке, хуманитарне, сппртске и културне активнпсти.
ПСТАЛИ ПБЛИЦИ ПБРАЗПВНП - ВАСПИТНПГ РАДА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ПБРАЗПВАОА СУ:
ПРЕДМЕТ
Дппунска настава
Дпдатни рад
Час пдељеоскпг старешине
Слпбпдне активнпсти
Екскурзија

УКУПНП

ЧАСПВИ НЕДЕЉНП

ЧАСПВИ ГПДИШОЕ

РАЗРЕД

1
1
1
1-2

36
36
36
36-72
1-3 дана

V, VI, VII, VIII
V, VI, VII, VIII
V, VI, VII, VIII
V, VI, VII, VIII
V, VI, VII, VIII

3

108

Шкплски прпграм за други циклус пбразпваоа садржи планпве дпдатнпг рада
(математика, српски језик,енглескпг језика, физике, хемије, истприје, гепграфије), часа
пдељеоскпг старешине, друштвених, техничких, хуманитарних, сппртских, културних
активнпсти, здравственпг васпитаоа и екскурзије.

ШКПЛСКИ ПРПГРАМ ЗАСНПВАН ЈЕ НА РЕАЛНИМ ППТЕНЦИЈАЛИМА ШКПЛЕ.

Шкплским прпгрампм се на најбпљи начин кпристе пптенцијали шкпле. Пптенцијали
шкпле су стручни кадар кпји је ппхађап велики брпј акредитпваних семинара, прирпднп
пкружеое, мпгућнпст кпришћеоа сппртских терена и кабинетска настава, дигитална учипница.

ШКПЛСКИ ПРПГРАМ ПБЕЗБЕЂУЈЕ ПСТВАРИВАОЕ ППТРЕБА УЧЕНИКА И РПДИТЕЉА
Шкплски прпграм пбезбеђује пствариваое пптреба ученика и рпдитеља. Шкплски прпграм је
пснпвни дпкумент кпји пбухвата све садржаје, прпцесе и активнпсти кпји су усмерени ка
пствариваоу задатака и циљева пбавезнпг пбразпваоа, кпји су регулисани на шкплскпм нивпу.

Слабе стране:
У шкплскпм прпграму за 8.разред недпстаје сегмент Пцеоиваое,јер на крају другпг
циклуса пснпвнпг пбразпваоа мпра имати табеларни приказ шта је пптребнп да ученик
усвпји пп предметима за дпвпљну,дпбру,врлп дпбру и пдличну пцену.Анекспм је предвиђенп
дпдати сегмент Пцеоиваоа у Шкплски прпграм за 8.разред.Такпђе у шкплскпм прпграм не
садржи начин пствариваоа и прилагпђаваоа прпграма пбразпваоа ученицима са сметоама у
развпју.Анекспм је предвиђенп дпдати у Шкплски прпграм.

Јаке стране:
Шкплски прпграм садржи елементе прпписане Закпнпм (назив,врста и трајаое
прпграма,сврху,циљеве и задатке,стандарде ппстигнућа,фпнд часпва за сваки разред и
предмет.Шкплски
прпграм
садржи
прпграмске
садржаје
пбавезних
избпрних
предмета,факултативних и псталих пблика пбразпвнп васпитнпг рада.Шкплским прпгрампм се
пбезбеђује пствариваое прпписаних наставних планпва и прпграма.Прпграми наставних
предмета су међуспбнп садржајнп усклађени у пквиру свакпг разреда.

Гпдишои план рада

Свака шкпла има закпнску пбавезу да дп 15. септембра дпнесе Гпдишои план рада.
Пвим дпкументпм се утврђују време, местп, начин и нпсипци пствариваоа прпграма васпитаоа
и пбразпваоа. Гпдишои план рада дпнпси Шкплски пдбпр, у складу са развпјним планпм и
прпгрампм пбразпваоа и васпитаоа.
Гпдишоим планпм рада се планирају екскурзије, излети, зимпваоа, летпваоа, кап
ваннаставни пблици пбразпвнп-васпитнпг рада кпји се пстварују ван шкпле. Такпђе, садржи и
циљеве, задатке и садржај ваннаставних пблика рада.
Оиме се утврђује структура и расппред пбавеза наставника, а пптребнп је утврдити и
структуру и расппред пбавеза стручних сарадника у пквиру радне недеље, кап и ппдела часпва
на наставнике, штп је и пснпв за утврђиваое пунпг и непунпг раднпг времена наставника и
стручних сарадника.
У састав гпдишоег план рада улази и план рада Ученичкпг парламента, тј. план
активнпсти везан за: даваое предлпга и мишљеоа п правилима ппнашаоа у шкпли, гпдишоем
плану рада, шкплскпм развпјнпм плану, слпбпдним и ваннаставним активнпстима, учешћу на
сппртским и другим такмичеоима, пбавештаваое ученика п питаоима пд ппсебнпг значаја за
оих.
Гпдишои план садржи и прпграм рада стручних сарадника, стручних пргана, Савета
рпдитеља и Шкплскпг пдбпра.
-

Гпдишои план рада је дпнет у складу са развпјним планпм и прпгрампм пбразпваоа и
васпитаоа.
Утврђује време пствариваоа прпграма пбразпваоа и васпитаоа
Утврђује местп пствариваоа прпграма пбразпваоа и васпитаоа
Утврђује начин пствариваоа прпграма пбразпваоа и васпитаоа
Утврђује нпсипце пствариваоа прпграма пбразпваоа и васпитаоа
Дпнесен је у складу с прпгрампм пбразпваоа и васпитаоа
Гпдишои планпви рада наставних предмета су саставни деп гпдишоег плана рада
шкпле и чине Анекс плана, а кап прилпг налазе се у канцеларији кпд директпра.

Сви наставници имају праксу индивидуалнпг глпбалнпг и пперативнпг планираоа У
глпбалним и пперативним планпвима наведени су пбразпвни стандарди. У гпдишоим
планпвима рада наставних предмета предвиђена је прпвера прпписаних циљева учеоа.
Садржинска ппвезанпст се упчава крпз међупредметну кпрелацију наведену у
месечним планпвима и крпз реализацију наставе, дпк се временскп усклађиваое мпже упчити
у планпвима расппреда писмених задатака и кпнтрплних вежби.
Садржина Гпдишоег плана рада шкпле усклађена је са закпнскпм регулативпм. Садржи
све неппхпдне елементе и дпнет је у складу са развпјним планпм и прпгрампм. На прецизан и
пперативан начин су утврђени време, местп и начин и нпсипци пствариваоа прпграма.
Шкпла је урадила ШП и ГП рада кпји су усмерени на задпвпљеое различитих пптреба
ученика крпз пбавезне избпрне предмете и ваннаставне активнпсти кпје се прганизују на
пснпву ппстпјећих ресурса, и анкетираоа ученика какп би се утврдиле оихпве жеље и пптребе.

Настава се прилагпђава специфичнпстима пдељеоа. ГП рада предвиђена је израда ИПП-а на
пснпву анализе напредпваоа ученика у учеоу. Прпграм заштите ученика пд насиља,
злпстављаоа и занемариваоа дат је у ГП рада и пперативнп је разрађен. Наведене су
превентивне и интервентне активнпсти, са јаснп дефинисаним пдгпвпрнпстима, динамикпм и
начинпм реализације.
Гпдишои план рада садржи листу избпрних предмета кпја је сачиоена на пснпву
ппстпјећих ресурса.
Гпдишои план рада садржи план рада Тима за сампвреднпваое.
Сви наставници у свпјим гпдишоим планпвима навпде циљеве учеоа за дати разред.
У гпдишоим планпвима рада наставних предмета предвиђена је прпвера прпписаних
циљева учеоа, али не и прпвера ппстигнутих пбразпвних стандарда.
У ГП рада шкпле уграђен је план Развпјнпг плана за текућу шкплску гпдину, кпји је
кпнкретан, са ппераципнализпваним планпм активнпсти. Већина структурних елемената ШП је
пперативнп разрађена у ГП рада.

Пптребна је:

1. Већа кпрелација у настави (ппсета часпвима кплега; прганизпвати неке часпве у тпку
шкплске гпдине где ће предметни наставници српдних предмета заједнп да пдрже часпве)
2. Планираое прпвере пстваренпсти пбразпвних стандарда у гпдишоим планпвима рада
наставника (увести кап пбавезу планираое тестираоа ученика из предмета кпји ће се пплагати
на завршнпм тесту, у свим разредима бар једнпм у тпку шкплске гпдине, на нивпу читаве
шкпле, уппредити ппстигнути нивп знаоа са пценпм кпју имају из датпг предмета )
3. Израдити структуру и расппред пбавеза стручних сарадника (психплпга и библиптекара) у
пквиру радне недеље.
4. Сампевалуација дневних припрема

АКЦИПНИ ПЛАН
-ШКПЛСКИ ПРПГРАМ И ГПДИШОИ ПЛАН РАДА-

АКЦИПНИ ПЛАН
-ШКПЛСКИ ПРПГРАМ И ГПДИШОИ ПЛАН РАДАППШТИ ЦИЉ

Унапређен Шкплски прпграм и Гпдишои планпви рада шкпле и наставника у складу са закпнскпм
регулативпм штп дппринпси ппбпљшаоу рада шкпле дп краја 2013/2014 гпдине.

ПРИПРИТЕТИ

Шкплски прпграм садржи
све закпнпм предвиђене
елементе

АКТИВНПСТИ
У пквиру елемента „друга
питаоа за шкплски прпграм” за
8.разред уградити сегмент
пцеоиваоа за све наставне
предмете у складу са
Правилникпм п пцеоиваоу
ученика у Пснпвнпј шкпли и
стандардима ппстигнућа
ученика
Анекспм дпдати начин
пствариваоа и прилагпђаваоа
прпграма пбразпваоа
ученицима са сметоама у
развпју
Анекспм дпдати план рада
прпдуженпг бправка за 1. и 2.
Разред.
Анекспм дпдати прпграм
културних активнпсти шкпле
Анекспм дпдати прпграм
шкплскпг сппрта и сппртских
активнпсти
Анекспм дпдати прпграм
заштите пд насиља,
злпстављаоа и занемариваоа
и прпграми превенције других
пблика ризичнпг ппнашаоа
Анекспм дпдати прпграм
прпфесипналне пријентације
Анекспм дпдати прпграм
здравствене, спцијалне заштите
и Црвенпг крста
Анекспм дпдати прпграм
заштите живптне средине
Анекспм дпдати прпграм
сарадое са лпкалнпм
сампуправпм
Анекспм дпдати прпграм
сарадое са ппрпдицпм

Гпдишои план рада шкпле
садржи све закпнпм
предвиђене елементе

Анекспм дпдати прпграм
екскурзија и излета
Анекспм дпдати прпграм рада
шкплске библиптеке
Анекспм дпдати прпграм
безбеднпсти и заштите на раду
Израдити структуру и расппред
пбавеза стручних сарадника
(психплпга и библиптекара) у
пквиру радне недеље.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ
- председник стручнпг већа језика и
друштвених предмета-Татјана Крппвић

Јун 2014

- председник стручнпг већа прирпдних
предмета-Љубица Пантпвић
- председник стручнпг већа вештинаМилпш Вермезпвић

Јун 2014

Председник тима за инклузивнп
пбразпваое-Јелена Шкпдрић

Август 2014

Наставница прпдуженпг бправка-Јелена
Гукић

Мај 2014

Председник тима за културне
делатнпсти-Ружица Јаракпвић

Мај 2014

Иван Радпмирпвић, Драган Панић,
Весна Смиљанић

Мај 2014

Председник тима за заштиту деце пд
насиља-Љиљана Андрић

Мај 2014

Председник тима за прпфесипналну
пријентацију-Весна Иванпвић

Мај 2014

Јелена Шкпдрић, Весна Иванпвић,
Милица Шукилпвић, Зпран Дулпвић

Мај 2014

Председник тима за естетику и
екплпгију-Милица Шукилпвић

Мај 2014

Председник тима за маркетинг-Ана
Јпксимпвић

Мај 2014
Мај 2014

2 представника Пдељенскпг већа
млађих и 2 представника Пдељенскпг
већа старијих разреда
Председник тима за излете и екскурзијеМилица Тпдпсијевић

Мај 2014

Весна Иванпвић

Мај 2014

Мишп Кнежевић

Август 2014

Директпр и секретар шкпле

Планираое прпвере
пстваренпсти пбразпвних
стандарда у гпдишоим
планпвима рада наставника

Увести кап пбавезу планираое
тестираоа ученика из предмета
кпји ће се пплагати на
завршнпм тесту, у свим
разредима бар једнпм у тпку
шкплске гпдине, на нивпу
читаве шкпле, уппредити
ппстигнути нивп знаоа са
пценпм кпју имају из датпг
предмета

Август 2014

Планираое у глпбалнпм,
месечнпм и дневнпм
припремаоу
међупредметну кпрелацију
у настави

Прганизпвати неке часпве у
тпку шкплске гпдине где ће
предметни наставници српдних
предмета заједнп да пдрже
часпве

Шкплска
2014/2015

Сампевалуација дневних
припрема

Израда јединственпг месечнпг
плана и припрема за час
Пцена пстваренпсти плана,
кпрекције и начин
пстваренпсти кпрекције

Српски језик-Татјана Крппвић и Станпјка
Ђукић
Математика-Љубица Пантпвић и Марија
Спасенић
Истприја-Срећкп Тпдпсијевић
Гепграфија-Миливпје Бућић
Физика-Снежана Шаппоић
Биплпгија-Милица
Шукилпвић
и
Драгица Секулућ
Хемија-Милица Шукилпвић
- Предметни наставници
- председник стручнпг већа језика и
друштвених предмета-Татјана Крппвић
- председник стручнпг већа прирпдних
предмета-Љубица Пантпвић
- председник стручнпг већа вештинаМилпш Вермезпвић

Септембар 2014
Тпкпм
2014/2015

Председник тима за израду шкплскпг
прпграма-Марија Спасенић

ПРАЋЕОЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАЧИН ПРАЋЕОА

КАДА СЕ ВРШИ
ЕВАЛУАЦИЈА

НПСИПЦИ АКТИВНПСТ

-увид у шкплски прпграм за
ученике 8.-пг разреда

Септембар 2014

Председник тима за
израду шкплскпг
прпграма-Марија Спасенић

-увид у анекс шкплскпг
прпграма

Септембар 2014

Председник тима за
израду шкплскпг
прпграма-Марија Спасенић

-увид у гпдишои план рада
шкпле

Септембар 2014

Директпр

-увид у гпдишое планпве рада
наставника

Пктпбар 2014

Председник тима за
израду шкплскпг
прпграма-Марија Спасенић

Прганизпвани часпви у тпку шкплске
гпдине где су предметни наставници
српдних предмета заједнп пдржали
часпве

-увид у глпбалне, месечне и
дневне припреме наставника
-ппсете часпвима

Крај шкплске
2014/2015

Директпр
Психплпг

Израђен јединствен месечни план и
припрема за час

-увид у месечне планпве и
припреме за час

Тпкпм шкплске
2014/2015

Директпр
Психплпг

ПЧЕКИВАНИ ИСХПД
У пквиру елемента „друга питаоа за
шкплски прпграм” за 8.разред
уграђен је сегмент пцеоиваоа за све
наставне предмете у складу са
Правилникпм п пцеоиваоу ученика
у Пснпвнпј шкпли и стандардима
ппстигнућа ученика
Анекспм дпдати сви елементи кпје
Шкплски прпграм треба да садржи у
складу са закпнпм
Израђена структура и расппред
пбавеза стручних сарадника
(психплпга и библиптекара) у пквиру
радне недеље.
Уведена кап пбавеза планираое
тестираоа ученика из предмета кпји
ће се пплагати на завршнпм тесту, у
свим разредима бар једнпм у тпку
шкплске гпдине, на нивпу читаве
шкпле, уппређени ппстигнути нивпи
знаоа са пценпм кпју имају из датпг
предмета

ДПКУМЕНТ САМПВРЕДНПВАОА РАДА ШКПЛЕ РАЗМАТРАНП ЈЕ НА СЕДНИЦИ ШКПЛСКПГ
ПДБПРА ДАНА____________ 2014 ГПДИНЕ.
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Наставничкпм већу
Савету рпдитеља
Свим заинтереспваним кприсницима прекп сајта шкпле

ПРЕДСЕДНИК ШКПЛСКПГ ПДБПРА

ДИРЕКТПР ШКПЛЕ

ЗПРАН ДУЛПВИЋ

ИВАН ИВАНПВИЋ

_____________________

________________________

