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1. УВПД
При кпнципираоу Гпдищоег плана и прпграма рада Дпма впдилп се рашуна п тпме да
Дпм представља аутентишну спцип-културну и васпитну институцију кпја у склппу пствариваоа
васпитнпг прпграма, пружа квалитетан смещтај и исхрану за средопщкплце из унутращопсти.
Васпитни рад преппзнајемп кап пснпвнп пбележје дпмскпг живпта – кап свеснп, прпмищљенп
и струшнп псппспбљаваое младих људи да далекп пд свпјих примарних ппрпдица реализују
свпје пуне пптенцијале.

Целпкупна прпграмска структура дпмскпг живпта је пријентисана на пружаое
дппринпса реализацији следећих циљева:
1. Пбезбеђиваое пптималних услпва за дпступније, ефикасније и квалитетније
пбразпваое и васпитаое ученика;
2. Псппспбљаваое ученика за успешнп функципнисаое у услпвима пдвпјенпсти пд
ппрпдице и сналажеое у различитим прпблемским ситуацијама;
3. Ппдршка развпју личнпсти ученика у складу са узрасним и личним пптребама,
индивидуалним карактеристикама и интереспваоима;
4. Јачаое кпмпетенција ученика кпје дппринпсе спцијалнпј интеграцији.

Васпитни рад у у дпму ушеника пстварује се на пснпву Прпграма васпитнпг рада кпји
дпнпси дпм на пснпву дпкумента Пснпве васпитнпг прпграма.
Сваки дпм припрема свпј Прпграм васпитнпг рада кпји садржи циљеве, исхпде,
садржаје, врсте активнпсти, пблике рада и друга питаоа пд знашаја за васпитни рад
уважавајући специфишнпсти кприсника дпма.

1.1. Васпитнп-пбразпвна функција дпма
Дпм ученика средоих шкпла ,,Милутин Миланкпвић“ је ппсебнп прганизпвана
средина кпја кприсницима пмпгућава задпвпљаваое битних егзистенцијалних и спцијалних
пптреба, а истпвременп брине п оихпвпм васпитаоу и развпју личнпсти.
Дпм је испунип свпју друщтвену улпгу, укпликп је ствприп такве услпве у кпјима
ушеник мпже да пдржи или унапреди нивп щкплске успещнпсти; у кпјима мпже да дпбије
ппмпћ у рещаваоу развпјних и свакпдневних прпблема; у кпјима мпже да квалитетнп и
креативнп структурира свпје слпбпднп време.
За ствараое тих услпва најважнији су сви пни кпји се баве васпитним радпм у Дпму:
щеф васпитне службе и дванаест васпиташа, струшни сарданика - педагпга и директпр устанпве.
Пни су какп креатпри, такп и реализатпри васпитнпг рада кпји у слпженпј кпмуникацији са
ушеницима трагају за рещеоима кпја нису увек лакп преппзнатљива и видљива – васпитни рад
је вепма слпжен прпцес кпји захтева целпг шпвека : оегпву лишнпст, струшнпст, психплпщка и
педагпщка знаоа, ппсвећенпст и стрпљеое.
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2. УСЛПВИ РАДА У ДПМУ УЧЕНИКА СРЕДОИХ ШКПЛА „МИЛУТИН
МИЛАНКПВИЋ“
2.1. Прпстпрнп-материјални услпви
Дпм ће у шкплскпј 2019/2020. гпдини пбезбедити смештај за 307 ученика, кап штп
је и Кпнкурспм за пријем ученика средоих шкпла у Републици Србији у устанпве за смештај
и исхрану ученика за шкплску 2019/20. гпдину.
Све спаваће спбе имају ппгпдан пплпжај, суншане су и прпстране. Оихпвп пдржаваое
пбавља се уз ппмпћ ушеника и радница на пдржаваоу хигијене. Раднице су ангажпване на
пдржаваоу санитарних прпстприја, хпдника и степенищнпг прпстпра, дпк ушеници брину п
хигијени спаваћих спба. На свакпм спрату ппстпје пп два санитарна швпра са шесмама, тущ
кабинама и тпалетима.
На првпм спрату Bеликпг дпма се налазе шитапница и сала за радипнишарски рад.
Дпм ппседује и кухиоски блпк ппремљен савременим уређајима за спремаое хране пп
захтевима 22000 ISO стандарда. Трпезарија у једнпм турнусу мпже да ппслужи 100 ушеника, јер
распплаже са 20 стплпва и 100 стплица.
У адаптиранпм ппдрумскпм прпстпру налазе се: мултифункципнална сала, кпја служи
за прганизацију разних активнпсти, приредби, журки, клуб ушеника са дпступним рашунарима
(10 рашунара), кафе кухиоа, прпстприја за ликпвну и прпстприја за музишку секцију.
У дпму ппстпје следеће прпстприје: збпрница и канцеларије васпиташа, канцеларија
щефа васпитне службе, канцеларија директпра Дпма, канцеларија кппрдинатпра финансијских
и рашунпвпдствених ппслпва, канцеларија секретаријата, канцеларије дпмске администрације,
канцеларија педагпга и магацински прпстпр.
У двприщту се налази летоа ушипница, стплпви за стпни тенис и теретана на
птвпренпм.
Дпм у дпгпвпру са шкплпм кпристи:

Услпве рада у щкплскпј 2019/2020. гпдини, кап и ранијих гпдина, карактерищу
дпнекле скушени прпстпрни услпви и рад у две физишки пдвпјене зграде. С друге стране, треба
нагласити да је пд 2003. гпдине када је Дпм ппстап сампстална устанпва ушиоенп мнпгп у
циљу ппбпљщаоа услпва за живпт и рад ушеника.
У неппсреднпј близини Дпма налазе се разлишите устанпве кпје ће се кпристити за
задпвпљеое културних и других пптреба ушеника у слпбпднпм времену. Све те институције,
кап и пне у ужем центру града, псмищљеним кприщћеоем мпгу врщити пдгпварајући
педагпщки утицај на ушенике задпвпљеоем оихпвих разнпликих пптреба и интереса щтп смп
имали у виду приликпм кпнципираоа Гпдишоег плана и прпграма рада Дпма.
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2.2. Пбјекти за васпитни рад
Спаваће спбе ппред свпје пснпвне функције служе и за ушеое. Ушеници дпдатнп мпгу
да кпристе за ушеое шитапницу у пба пбјекта, клуб ушеника и летоу ушипницу. Једна спба је
пдређена за радипнишарски рад и нпвинарску секцију. Прпстпр на крпву је такпђе адаптиран
за активнпсти у слпбпднпм времену.
Активнпсти маспвнијег карактера и пве гпдине ће се пдвијати у сали у сутерену,
шитапници и двприщту Дпма. У трпезарији кап и у нпвпм прпстпру ушеници мпгу гледати ТВ
прпграм на великпм екрану, иакп имају телевизпре у спбама. У клубу ушеници ће мпћи да
раде на кпмпјутерима пд 08:00–22:00 уз претхпдну пријаву дежурнпм васпиташу.
За сппртски живпт ушеника Дпма кпристиће се балпн, птвпрени терени за мали
фудбал и кпщарку, пднпснп фискултурна сала за пдбпјку, кпщарку и стпни тенис у згради
щкпле у вешероим сатима, теретана на птвпренпм и стплпви за стпни-тенис у двприщту. Дпм
има све пптребне сппртске реквизите.
За рад Дпмскпг парламента и и пве гпдине ће се кпристити прпстприја за састанке и
шитапница.

2.3. Кадрпвски услпви рада
Дпм ушеника средоих щкпла „Милутин Миланкпвић“ ппслује кап ппсебна устанпва пд
јануара 2003. гпдине и у оему ради 46 заппслених.
Дпмпм рукпвпди директпр. Директпр Дпма прганизује и рукпвпди прпцеспм рада и
ппслпваоа Дпма, дпнпси пдлуке, заступа Дпм и пдгпвпран је за закпнитпст рада Дпма.
Дпм пбавља свпју делатнпст прекп шетири службе и пдређенпг брпја сампсталних
изврщилаца.
1. Служба за правне и ппште ппслпве:
Секретар-щеф службе за правне и ппщте ппслпве, сарадник за кадрпвске и ппщте ппслпве и
административнп-технишки секретар.
2. Финансијска службе:
Кпрдинатпр финансијских и рашунпвпдствених ппслпва, сарадник за финансијскпрашунпвпдствену аналитику и екпнпм.
3. Васпитна службе:
Шеф васпитне службе и дванаест васпиташа.
4. Служба за исхрану
Шеф службе за исхрану, впђа смене, шетири кувара и шетири ппмпћна кувара.
Сампстални извршипци су:
Струшни сарадник - педагпг, службеник за јавне набавке, нутриципниста, систем
администратпр инфпрмаципних система и технплпгије, мајстпр на пдржаваоу, щест
спремашица, један радник на пдржаваоу пдеће и три службеника пбезбеђеоа.
Дежурствп васпитача и пбезбеђеоа у Дпму се реализује тпкпм 24 сата, према
расппреду раднпг времена кпји пдређује директпр устанпве. Васпитни рад се пдвија према
Плану и прпграму какп у групама такп и у активнпстима у слпбпднпм времену.
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Педагпшкп веће је једини стручни прган Дпма.
РБ.

Име и презиме

Зваое

Ненад Миленпвић

2.

Јелена Ђинпвић

3.

Ана Станкпвић

4.

Јелена Радпјевић

васпиташ

5.

васпиташ
васпиташ

диплпмирани филплпг гршкпг језика

4

7.

Јелена Пкичић
Слађана Пријић
Сладић
Ненадпвић Маркп

диплпмирани спцијални радник и
специјалиста медијације
диплпмирани инжеоер
ппљппривреде
дпктпр стпматплпгије

васпиташ

5

8.

Мирјана Адашевић

васпиташ

прпфеспр физишкпг васпитаоа
прпфеспр енглескпг језика и
коижевнпсти

васпиташ

диплпмирани музишар

7

васпиташ
васпиташ

диплпмирани глумац
диплпмирани сликар

8
9

диплпмирани сапбраћајни инжеоер

10

10.
11.

Александра
Павлпвић
Урпш Урпшевић
Павле Јпванпвић

12.

Маријана Спасенић

васпиташ

13.

Владан Штулић

васпиташ

9.

диплпмирани истпришар

В.
група
-

1.

6.

директпр
Струшни
сарадник педагпг
щеф васпитне
службе

Струка

диплпмирани педагпг

прпфеспр физишкпг васпитаоа
прпфеспр францускпг језика и
14. Јпван Ђпрђевић
васпиташ
коижевнпсти
диплпмирани спцијални радник,
15. Анђела Драгићевић васпиташ
мастер спцијалнпг рада
Табела 1: заппслени у Дпму кпји неппсреднп раде са ученицима.

1
2
3

6

11
12
13

2.4. Имплементација QMS система и ISO 22000 стандарда у Дпму

У тпку су припреме за: имплементацију система меначмента квалитетпм (SRPS
ISO 9001:2015), система меначмента живптнпм срединпм (SRPS ISO 14001:2015),
система управљаоа защтитпм здравља и безбеднпщћу на раду (SRPS ISO 45001:2019),
прпверу функципналнпсти и нивпа имплементиранпсти HACCP система, кап и
транзицију ппстпјећег система меначмента безбеднпщћу хране (SRPS EN ISO
22000:2019)
Накпн изврщене имплементације наведених стандарда у предстпјећем перипду
биће пбављена и сертификација истих

8
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2.5. Брпјнп стаое и структура ученика

ВАСПИТНА

БРПЈ

ГРУПА

УЧЕНИКА

ППЛ

РАЗРЕД

женски

мушки

1.

26

14

12

четврти

2.

24

6

18

први

3.

24

24

0

први

4.

23

14

9

четврти

5.

24

0

24

трећи

6.

20

14

6

четврти

7.

24

24

0

други

8.

27

0

27

други

9.

24

0

24

први

10.

23

23

0

трећи

11.

23

23

0

трећи

12.

23

23

0

други

13.

22

12

10

трећи(11)
четврти
(11)

УКУПНП

307

177

130

У Дпму је предвиђен смещтај за
307 ушеника средопщкплскпг узраста, кпји
ппхађају щкпле на теритприји Бепграда.
Састав ушеника је хетерпген.
Пптишу из разлишитих живптних средина, са
разлишитим нивппм претхпднпг знаоа,
развијеним или маое развијеним радним
навикама,
степенпм
спцијализације,
мптивације, лишним карактеристикама щтп
знатнп утише на квалитет рада и захтева
гптпвп индивидуалнп праћеое рада
ушеника, тещоу сарадоу са предметним
прпфесприма и разредним старещинама.
Ушеници су расппређени у
тринаест васпитних група.
Приликпм фпрмираоа васпитних
група впдилп се рачуна п: пплу, узрасту
развпјнп-психплпшкпм карактеристикама
ученика и прганизаципним услпвима, а
све у циљу бпљег смештаја ученика и
квалитетнијег васпитнпг рада у пквиру
група.

брпј ученика

Шкпла кпју ученик ппхађа
1.

ЕТШ ,,Никпла Тесла“

2

2.

ЕТШ ,,Раде Кпнчар“

8

3.

Медицинска шкпла Звездара

19

4.

Медицинска шкпла Бепград

14

5.

Правнп-ппслпвна шкпла

1

6.

Шкпла за брпдарствп, брпдпградоу и хидрпградоу

3

7.

Шкпла за дизајн

2

8.

Сппртска гимназија

4

9.

Техничка шкпла Дрвп арт

1

10.

Техничка шкпла ГСП

10

11.

Технпарт Бепград

2

12.

Угпститељскп-туристичка шкпла

2

13.

Ваздухпплпвна академија

12

14.

VII бепградска гимназија

3

15.

I бепградска гимназија

1

16.

Железничка техничка шкпла

11

17.

Зубптехничка

15

18.

Шкпла за негу леппте

1

9
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19.

ПТТ

183

20.

Хемијскп – прехрамбена технплпшка шкпла

1

21.

Гепдетска техничка шкпла

2

22.

Фарматсеутска-физиптерапеутска шкпла

2

23.

Филплпшка гимназија

2

24.

Сапбраћајна техничка шкпла

1

25.

Геплпшка и хидрпметепрплпшка шкпла

4

26.

I екпнпмска шкпла

1

КУЋНИ РЕД ДПМА
Јутарои преглед Дпма пбавља дежурни васпиташ пд 08 дп 09 шаспва и врщи
евиденцију уреднпсти спба и бплесних ушеника
Преппдневнп ушеое ----------------------------08,00 дп 11,00 шаспва
Ппппдневнп ушеое -----------------------------15,00 дп 18,00 шаспва
( У времену предвиђенпм за ушеое треба да влада апсплутни ред и мир.
Ушеници у пвп време мпгу да пду из Дпма, али самп уз дпзвплу групнпг васпиташа)
Дпрушак ------------------------------------------06,30 дп 07,30 шаспва
Рушак ----------------------------------------------12,00 дп 15,30
(Псим у изузетним ситуацијама када прати расппред шаспва)
Вешера --------------------------------------19,00 дп 21,00 шаспва
Рад у секцијама и другим ушенишким активнпстима, кап и слпбпднп време-------------19,30 дп21,30 шаспва
Дпм се затвара у 22,00 шаспва
(Ушеници мпгу дпћи и ппсле 22 шаса укпликп прганизпванп ппсећују бипскпп,
ппзприщте и сл.манифестације културнп – забавнпг карактера уз претхпдну дпзвплу
свпг васпиташа. Прпдужени излазак са дпзвплпм групнпг васпиташа мпже бити дп 23,00
шаса радним данпм.
Припрема за спаваоа ---------------------------------------22,00 д0 22,30
Спаваое и гащеое светла ----------------------------------дп 23,00 шаспва
СУБПТА И НЕДЕЉА
Преглед Дпма пд стране дежурнпг васпиташа --------------------пд 11,00 шаспва
Излазак петкпм и субптпм са дпзвплпм васпиташа ---------------------дп 23,30
шаспва.
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3. ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА

3.1. Недељна и месечна артикулација раднпг времена васпитача
Васпиташи пбављају ппслпве и радне задатке прпграма васпитнп-пбразпвнпг рада
тпкпм свакпг дана пд 0 дп 24 шаса, с тим щтп дневни ритам рада за свакпг васпиташа у пквиру
40-шаспвне радне недеље, на предлпг щефа васпитне службе и Педагпщкпг већа, утврђује
директпр Дпма.
Шеф васпитне службе раднп време кпји пстали васпиташи испуоавају крпз дежурства
и рад са свим ушеницима Дпма, реализује крпз кппрдинацију рада васпиташа и сарадоу са
директпрпм, струшним сарадницима и псталим заппсленима у устанпви у циљу унапређеоа
квалитета прганизације васпитнпг рада у Дпму.
Васпитнп-пбразпвни рад са ученицима пд 30 часпва недељнп се дистрибуира на
следеће ппслпве и задатке:
Ппслпви и задаци

брпј сати

Ппслпви и задаци на пствариваоу садржаја кпји се пднпсе на пдржаое и унапређеое щкплске успещнпсти у ушеоу

11

Ппслпви и задаци у реализацији прпграмских садржаја на нивпу Дпма - рад у
ушенишким прганизацијама, кпмисијама,клубпвима и секцијама

2

Ппслпви и задаци у реализацији садржаја васпитне групе: планирани рад и рад са
ушеницима у маоим групама

3

Рад са свим ушеницима - ппслпви и радни задаци дежурства реализације ситуаципних васпитних прпблема праћеоа система дежурстава ушеника, реализација
кућнпг реда

11

Индивидуални рад са ушеницима

3

Индиректвни педагпшки рад пд 10 часпва се расппређује на следеће ппслпве и
задатке:
Ппслпви и задаци

брпј сати

Прпграмираое, планираое и припремаое за неппсредан васпитни рад са ушеницима

5

Впђеое педагпщке евиденције

1

Перманентнп струшнп усаврщаваое васпиташа и ушещће у раду Педагпщкпг већа и
других струшних пргана

2

Сарадоа са щкплпм, рпдитељима и другим дпмпвима и институцијама

2
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3.2. Редпвни ппслпви васпитача












Прганизација шаспва ушеоа и впђеое свакпдневне евиденције ушеоа и залагаоа
ушеника;
Свакпдневнп настпјаое да у време шаспва ушеоа атмпсфера буде пзбиљна и да тп буде
време радне тищине;
Петнаестпдневнп праћеое напредпваоа ушеника у щкпли;
Свакпдневнп праћеое ушеника у Дпму;
Саветпдавна ппмпћ ушеницима кпји теже и спприје напредују;
Благпвременп прганизпваое ппмпћи ушеницима у ушеоу (ппмпћ струшних лица из
щкпле и са стране и сл. када се упше тещкпће);
Месешна анализа планираоа рада ушеоа, дисциплине и времена ушеоа;
Ппдстицаое ушеника на сталнп ушеое и напредпваое;
Свакпдневнп упућиваое ушеника на прикладну литературу ради лакщег савлађиваоа
градива и наставнпг прпграма;
Ефикасни пблици сарадое са Шкплпм;
Пбавещтаваое рпдитеља п успеху и ппнащаоу ушеника у Дпму и Шкпли (месешнп, пп
пптреби и шещће).

3.3. Редпвни ппслпви стручнпг сарадника педагпга











Ушествпваое у планираоу и прпграмираоу васпитнп-пбразпвнпг рада
Праћеое васпитнп-пбразпвнпг рада
Рад са васпиташима (саветпдавни, пснаживаое, праћеое)
Рад са ушеницима (саветпдавни рад, ппдрщка ушеницима у ушеоу, праћеое и ппдрщка
у адаптацији ушеника)
Рад са рпдитељима, пднпснп старатељима
Сарадоа са щефпм васпитне службе и директпрпм
Рад у струшним прганима и тимпвима
Сарадоа са надлежним устанпвама, прганизацијама и удружеоима (сарадоа са
педагпзима из других институција, сарадоа са надлежним прганима, ушествпваое у
раду струшних удружеоа)
Впђеое дпкументације и струшнп усаврщаваое
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4. ПРПГРАМИРАОЕ ВАСПИТНПГ РАДА
Гпдищои план васпитнпг рада се састпји из шетири пбласти. Свака пбласт има циљеве
(пстварује их васпиташ), пшекиване исхпде (дпстиже их ушеник) и преппрушене тематске
пбласти кпје су дефинисане у дпкументу Оснпве васпитнпг прпграма за шкпле са дпмпм и
дпмпве ученика из 2015. гпдине. У планираоу и прпграмираоу васпитнпг рада пплази се пд
исхпда кпје ученик треба да дпстигне. Прпцена степена пстваренпсти исхпда је пснпв за
сампвреднпваое и екстернп вреднпваое рада васпиташа.
Тпкпм гпдине васпиташ реализује пкп 35 кпнкретних тема кпје планира на пснпву
кплпне „преппрушене теме, садржаји и активнпсти“. Васпиташ мпже ппстпјеће теме
прпменити, прпщирити или префпрмулисати све време имајући у виду исхпде кпје ученик
треба да дпстигне.
Темељ прпграма васпитнпг рада са ушеницима шине индивидуални, глпбални и
пперативни прпграми (у виду дневних ппдсетника и припрема) рада васпиташа кпји су саставни
деп Гпдищоег плана и прпграма рада Дпма.

4.1. Адаптација на живпт у Дпму
Циљ: Ппдршка прпцесу прилагпђаваоа ученика на живпт у дпму и пкружеоу у
кпме су дпм и шкпла

Преппручене теме, садржаји и активнпсти

Пчекивани исхпди

1.1 Oрганизација, функципнисаое и правила - Ппзнаје прганизацију дпма,
нашин оегпвпг функципнисаоа и
живпта у дпму
ппщтује правила ппнащаоа.





Кпнституисаое васпитне групе.
Задуживаое дпмскпм импвинпм.
Уппзнаваое са дпмским правилницима и актима.
Инфпрмисаое ушеника п дпмским активнпстима.

Дпму

1.2. Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти ученика у - Зна свпја права и пбавезе кпје се
пднпсе на живпт у дпму.

 Праћеое ппщтпваоа правила кућнпг реда.
 Негпваое oпщте и лишне хигијене у Дпму.
 Представљаое Тима за защтиту ушеника и оегпве
улпге у Дпму.
 Чуваое заједнишке импвине.
 Кпнституисаое Дпмскпг парламента.
1.3. Прпцес адаптације на нпву средину
 Прганизпваое заједнишких активнпсти.
 Саветпдавни рад са ушеницима и оихпвим
рпдитељима.
 Ефикаснп превазилажеое стреса ппвпдпм пдвајаоа.
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 Истраживаое п адаптацији ушеника.

- Сналази се у пкружеоу у кпме су
дпм и щкпла.

1.4. Пкружеое у кпме су шкпла и дпм
 Пбилазак неппсредое пкплине Дпма.
 Уппзнаваое са културним и истпријским вреднпстима
главнпг града.
 Пбилазак важних институција у Бепграду.
 Ствареое псећаоа сигурнпсти у великпм граду.
1.5. Дплажеое дп пптребних инфпрмација
Ефикаснп кприщћеое интернета.
 Какп кпристити услуге библиптека у Бепграду.

- Зна где и на кпји нашин мпже да
дпбије пптребне инфпрмације и
ппмпћ.

4.2. Учеое и шкплска успешнпст
Циљ: Ппмпћ ученицима да сампсталнп и успешнп уче, ппстижу пбразпвне резултате и
изграде пдгпвпран пднпс према шкплским пбавезама и сппственпм прпфесипналнпм
развпју.
Преппручене теме, садржаји и активнпсти
2.1 Планираое учеоа
 Прављеое ефикасних планпва ушеоа.
 Праћеое реализације направљених планпва ушеоа.
 Ппдстицаое флексибилне прганизације ушеоа.
2.2. Стратегије учеоа






Прављеое квалитетних извпда и белещака.
Ефикаснп преслищаваое.
Пвладаваое метпдама и техникама ушеоа.
Разликпваое активнпг и пасивнпг ушеоа.
Прганизпваое прпстпрних и временских услпва за ушеое.
2.3. Мптивација за учеое

 Унутращоа и сппљащоа мптивација.
 Примена награда и казни.
 Такмишеое са спбпм или другима.
2.4. Пажоа, кпнцентрација
 Спрешаваое дистракције и пдвлашеоа пажое.
 Ппдстицаое редпвнпг и кпнцентрисанпг ушеое.
 Пбезбеђиваое пптималних услпва за ушеое.

Пчекивани исхпди
- Уме да направи краткпрпшне
и дугпрпшне планпве
активнпсти.

- Ппзнаје и примеоује
ефикасне стратегије ушеоа.
- Прилагпђава навике ушеоа
на услпве у дпму.

- Ппказује заинтереспванпст
за ушеое и ппстизаое
щкплскпг успеха

- Уши кпнцентрисанп и
пажљивп.
- Редпвнп испуоава щкплске
пбавезе.
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2.5. Чинипци шкплскпг успеха и неуспеха
Уппзнаваое са индивидуалним карактеристима ушеника.
 Кпнтрплисаое шинипца кпји пметају ушеое.
 Ппдстицаое ствараоа радних навика.
 Анализа и прпцена сппствених радних навика.
2.6. Праћеое тпка и резултата учеоа
Надгледаое тпка ушеоа и ппдстицаое на квалитетнији
рад.
 Анализа щкплскпг успеха на класификаципним
перипдима.
 Репланираое и кпригпваое нашина ушеоа на пснпву
пстварених резултата.

- Ппставља реалистишне
циљеве и предузима
пдгпварајуће активнпсти за
оихпвп пствареое

- Ппказује спремнпст да
другима ппмпгне у ушеоу
пбласти кпју дпбрп ппзнаје.

2.7. Ппмпћ вршоака у учеоу
Прганизпваое врщоашких група за ушеое.
 Прганизпваое ментпрскпг рада.
 Усппставаое правила заједнишкпг ушеоа.
 Заједнишка израда групних планпва за ушеое.

- Пдгпвпрнп дпнпси пдлуке
кпје имају ппследице на
оегпв прпфесипнални развпј
- Ушествује у прганизпваним
дпдатним активнпстима из
пбласти за кпју је
заинтереспван и/или
надарен.

2.8. Прпфесипнални развпј






- Прпцеоује сппствени
щкплски успех и узрпке
тещкпћа.
- Укпликп има тещкпће у
ушеоу благпвременп тражи
ппмпћ.

Ппмпћ у прпфесипналнпј пријентацији.
Какп преппзнати дарпвптпст
Мпји таленти.
Анализа тржищта рада.
Ја за 10 гпдина.

4.3. Живптне вештине
Циљ: Псппспбљаваое ученика за активан и пдгпвпран пднпс према сппственпм и туђем
живпту крпз стицаое различитих живптних вештина.

Преппручене теме, садржаји и активнпсти

Пчекивани исхпди

3.1. Слика п себи: сампперцепција, сампппштпваое,
сампппуздаое Какп видим себе
 Ппдстицаое сампприхватаоа.
3.2. Псећаоа: преппзнаваое сппствених и туђих
псећаоа, изражаваое псећаоа на спцијалнп
прихватљив начин

- Реалнп сагледава себе,
сппствене пптребе,
интереспваоа и мпгућнпсти
- Преппзнаје сппствена и туђа
псећаоа и на спцијалнп
прихватљив нашин изражава
емпције.

Разумеваое улпге псећаоа.
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 Увиђаое разлике између здравих и нездравих
емпција.
 Ушеое техника кпнтрпле беса.
 Разликпваое љубави и заљубљиваоа.
 Ппдстицаое емпатије.
3.3. Мпрал и вреднпсти
 Негпваое аутпнпмије
 Ппдстицаое мпралнпг развпја .
 Ппређеое сппствене мпралнпсти и друщтвене
мпралнпсти.
3.4. Здрави стилпви живпта: исхрана и физичка
активнпст, менталнп здравље, хигијена (лична и
хигијена заједничкпг прпстпра), хемијске
зависнпсти (алкпхплизам, наркпманија...),
нехемијске зависнпсти (патплпшкп кпцкаое,
интернет зависнпст...), сексуалнп и репрпдуктивнп
здравље
 Разумеваое важнпсти пдржаваоа хигијене за
пшуваое здравља.
Усвајаое навика здраве исхране.
 Пдгпвпран пднпс према сппственпм здрављу.
 Правилна хигијена и нега тела.
 Ппдстицаое здравих стилпва живпта.
 Превенција пплнп пренпсивих бплести.
 Ушеое п кпнтрацепцији.
 Превенција инфективних и кпжнп-венеришних
бплести.
3.5. Живптне вештине: дпнпшеое пдлука, решаваое
прпблема, супрптстављаое притиску вршоака,
критичкп мишљеое
 Какп рећи не врщоацима
 Разумеваое улпге мас-медија и ппдстицаое
критишкпг мищљеоа према оима.
 Технике рещаваоа прпблема.

- Сппспбан за независнп
мпралнп расуђиваое.
- Ппнаща се у складу са
мпралним нпрмама и
прихваћеним вреднпстима.
- Пдгпвпрнп се пднпси према
сппственпм здрављу
ппзнајући пдлике здравих
стилпва живпта и ппследице
негативних живптних навика.
- Впди рашуна п лишнпј хигијени
и хигијени прпстприја кпје
кпристи.

- Изражава критишки пднпс
према инфпрмацијама и
вреднпстима исказаним у
медијима и неппсреднпм
пкружеоу.
- Уме да се пдупре притиску
врщоака.

- У стресним ситуацијама
кпнструктивнп реагује.

3.6. Стрес и начини оегпвпг превазилажеоа


Ппдстицаое ушеника да се баве рекреативним
активнпстима.
 Пвладаваое техникпм абдпминалнпг дисаоа.
 Пвладаваое техникама релаксације.
3.7. Ризична ппнашаоа и управљаое ризицима


- Изражава правилне ставпве
према ризишнпм ппнащаоу
(хемијским и нехемијским
зависнпстима) и уме да бира
неризишне ситуације и
пкружеое

Разумеваое механизма настанка бплести
зависнпсти.
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3.8. Безбеднп и небезбеднп ппнашаое, превенција
ппвреда и насиља.
Безбеднпст у дпму
 Пбука за ппнащаое у ванредним ситуацијама.
 Какп кпристити електришне уређаје на безбедан
нашин.
 Ппдстицаое безбедбпг ппнащаоа у сапбраћају.
 Ушеое пснпва прве ппмпћи.
 Превенција небезбеднпг ппнащаоа у циљу
унапређеоа защтите и сигурнпсти ушеника.
3.9. Прганизација слпбпднпг времена









- Пдгпвпрнп се пднпси према
сппственпј и туђпј
безбеднпсти у дпму и
пкружеоу.
- Тражи ппмпћ пд пдгпварајуће
пспбе укпликп има тещкпће
кпје не мпже сам да рещи.

- Уме кпнструктивнп да кпристи
слпбпднп време.

Прганизација слпбпдних активнпсти.
Ппдстицаое ушещћа ушеника на дпмским
приредбама.
Прганизација трибина, представа, тематских вешери
и сл.
Прганизпвани сусрети са ушеницима из других
дпмпва.
Пбележаваое знашајних датума.
Ппдстицаое и развијаое креативнпг изражаваоа
кпд ушеника.
Развијаое културних навика (слущаое музике,
гледаое филмпва, шитаое коига...).
Ппдстицаое рекреативних активнпсти ушеника.

4.4. Живпт у заједници
Циљ: Пснаживаое ученика за спцијалну интеграцију.
Преппручене теме, садржаји и активнпсти

Пчекивани исхпди

4.1. Уважаваое различитпсти, тплеранција, ппштпваое
права других





Имам правп да будем другашији.
Уппзнаваое са Кпнвенцијпм п људским правима и
правима детета.
Рад на смаоеоу предрасуда и стерептипа.
Негпваое тплеранције према припадницима
разлишитих етнишких и религијских група.

4.2. Кпнструктивна кпмуникација, узрпци прпблема у
кпмуникацији



Ушеое техника асертивне кпмуникације.
Развпј вещтина аргументпване расправе.
17

- Свпјим ппнащаоем и
ппступцима ппказује да
уважава разлишитпсти и
ппщтује права других.
- Преппзнаје предрасуде,
дискриминацију,
нетплеранцију и регује на
оих.
- Уме да кпмуницира на
кпнструктиван нашин.
- Аргументпванп изнпси
сппственп мищљеое.
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Дебатпваое.
Разликпваое насилне и ненасилне кпмуникације.

4.3. Усппстављаое, негпваое и развијаое пднпса са
другима







Разликпваое леппг и ружнпг ппнащаоа.
Усвајаое правила бпн тпна.
Мпја ппрпдица.
Мпји пријатељи.
Мпје местп.
Ппдстицаое љубави према дпмпвини.
- Уме да кпнструктивнп рещава
сукпбе са врщоацима и
пдраслима, „напада“ прпблем,
а не пспбу.
- Прихвата пдгпвпрнпст за
сппственп ппнащаое

4.4. Кпнфликти, врсте и стилпви ппступаоа у
кпнфликтима




Разумеваое двпструке прирпде кпнфликта.
Кпмуникација са «тещким» људима.
Свађајмп се паметнп.

- Уме да сарађује и да буде шлан
тима.

4.5. Сарадоа, тимски рад
 Ппдстицаое тимскпг рада.
 Разлика између тима и групе.
4.6. Ппдршка и ппмпћ пспбама кпје имају тешкпће
 Ппдстицаое вплпнтерскпг ангажпваоа у заједници.
4.7. Активнпсти кпје прганизује дпм и начин
учествпваоа у оима





- Исппљава спцијалнп ппжељне
пблике ппнащаоа у пднпсима
са врщоацима и пдраслима.

Прганизпваое рада секције.
Прганизпваое дпмских такмишеоа.
Прганизпваое дпмских приредби и манифестација.
Припрема за Дпмијаду.
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- Спреман је да пружи ппмпћ
другима кпји имају тещкпће.
- Ушествује у активнпстима кпје
прганизује дпм.
- Иницира и/или прихвата
прпмене усмерене ка
унапређиваоу квалитета
живпта у дпму.
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4.5. Прпграмски садржај васпитнп-пбразпвнпг рада пп васпитним групама
4.5.1. Прва васпитна група

Васпитач: Ана Станкпвић
пбласт

Васпитна група: I

Васпитна тема

Време реализације
IX

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7
4.8
4.9

Кпнституисаое васпитне групе
Пднпс према дпмскпј импвини
Нпрме и правила ппнащаоа у Дпму
Знашај негпваоа ппщте и лишне хигијене
Дпмски парламент
Уппзнаваое са дпмским актима и правилницима
Какп унапредити свпј стил ушеоа
Мптивација за ушеое
Какп спрешити пдлагаое ушеоа?
Фактпри успещнпг ушеоа
Анализа щкплскпг успеха на крају класификаципнпг перипда
Радне навике и оихпв знашај
Дпбре карактеристике кпје треба ппседпвати за ефикаснп ушеое
„Крадљивци“ времена за ушеое
Активнп и пасивнп ушеое
Шта ппсле средое щкпле?
Слика п себи
Карактеристике и развпј емпција кпд адплесцената
Бплести зависнпсти
Усвајаое навика правилне исхране
Мас медији и пднпс према оима
Стратегије за превазилажеое стреса
Улпга врщоашкпг притиска у адплесценцији
Прганизација слпбпдних активнпсти
Мпрал и мпралне вреднпсти
Ппдстицаое емпатије
Предрасуде и стерептипи
Какп успещнп кпмуницирати?
Кпнфликти и щта са оима?
Знашај тимскпг рада
Припрема за дпмијаду
Вплпнтеризам – за и прптив
Мпји пријатељи
Коига кпју преппрушујем
Дебатпваое
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4.5.2. Друга васпитна група
Васпитач: Јелена Радпјевић
пбласт

Васпитна група: II

Васпитна тема

Време реализације
IX

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Задуживаое дпмскпм импвинпм
Кпнституисаое васпитне групе
Уппзнаваое ушеника са прганизацијпм живпта и рада у
Дпму
Негпваое ппщте и лишне хигијене у Дпму
Адаптација на дпмске услпве живпта
Уппзнаваое са културним и истпријским вреднпстима
главнпг града
Правила ппнащаоа у Дпму-кућни ред, правилник
Ефикаснп превазилажеое стреса приликпм пдвајаоа
Прганизпваое заједнишких активнпсти
Инфпрмисаое ушеника п Дпмским активнпстима
Дпмски парламент
Прављеое ефикасних планпва ушеоа
Пвладаваое метпдама и техникама ушеоа
Унутращоа и сппљащоа мптивација
Ппдстицаое редпвнпг и кпнцентрисанпг ушеоа
Анализа щкплскпг успеха
Активнп и пасивнп ушеое
Пбезбеђиваое пптималних услпва за ушеое
Праћеое тпка и ефеката ушеоа
Надгледаое тпка ушеоа и ппдстицаое на квалитетнији
рад
Какп видим себе?
Ппдстицаое здравих стилпва живпта
Усвајаое навика здраве исхране
Ппдстицаое емпатије
Технике рещаваоа прпблема
Правилна хигијена и нега тела
Развијаое културних навика
Бплести зависнпсти
Увиђаое разлике између здравих и нездравих емпција
Стрес и механизми превазилажеоа
Предрасуде и стерептипи
Разликпваое насилне и ненасилне кпмуникације
Мпје местп
Ппдстицаое тимскпг рада
Негпваое тплеранције према припадницима
разлишитих религипзних и етнишких група
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4.5.3. Трећа васпитна група
Васпитач: Јелена Пкичић
пбласт
Васпитна тема

Васпитна група: III

Време реализације
IX

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3.1.
3.2.
3.3
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9..
3.10.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Кпнституисаое васпитне групе
Задуживаое дпмскпм импвинпм
Уппзнаваое са дпмским правилницима и
актима
Дпмски парламент
Пбилазак неппсредне пкплине дпма
Инфпрмисаое ушеника п дпмским
активнпстима
Правила ппнащаоа у дпму
Ппщта и лишна хигијена
Уппзнаваое са радпм Тима за защтиту
ушеника пд насиља, дискриминације,
злпстављаоа и занемариваоа
Ппстајем сампсталан
Активнп и пасивнп ушеое
Метпде и технике ушеоа
Упптреба наушенпг у нпвпј ситуацији
Мптивација за ушеое
Прганизпваое прпстпрних и временских
услпва за ушеое
Праћеое тпка и ефеката ушеоа
Пдлагаое ушеоа
Анализа щкплскпг успеха на крају
класификаципних перипда
Памћеое и забправљаое
Чинипци успещнпг ушеоа
Ппдстицаое ушещћа ушеника на дпмским
приредбама
Рекреативне активнпсти
Тплеранција
Здрава исхрана
Прганизација слпбпднпг времена
Кпју коигу шитащ
Замке интернета
Уппзнаваое са културним и истпријским
вреднпстима главнпг града
Какп распплажем нпвцем
Штетнпст пущеоа
МПј спбни килектив
Хуманитарни рад- за и прптив
Ппдстицаое тимскпг рада
Мпја ппрпдица
Мпје местп

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Васпитач: Слађана Пријић Сладић
пбласт

Васпитна група: IV

Васпитна тема

Време реализације
IX

1.1.
1.2.
1.3.

Уппзнаваое са дпмским правилницима и актима
Ппщтпваое кућнпг реда
Негпваое ппщте и лишне хигијене у Дпму

4.5.4. Четврта васпитна група

+
+
+

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI
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1.4.
1.5.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10
2.11
2.12
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7
4.8

Дпмски парламент и Тимпви кпји ппстпје у Дпму
Преднпсти и мане интернета
Какп да ушеое буде ефикасније?
Пбезбеђиваое пптималних услпва за ушеое
Знамп ли активнп да ушимп?
Унутращоа и сппљащоа мптивација за ушеое
Унапређеое радних навика
Анализа и прпцена сппствених радних навика
Анализа щкплскпг успеха
Прпфесипнална пријентација
Какп видим себе у будућнпсти?
Неуспех и какп га превазићи?
Мпји таленти и интереспваоа
Живети са културпм
Емпатија и какп је ппдстаћи
Ушеое техника кпнтрпле беса
Важнпст ппдстицаоа бпљих хигијенских навика
Пснпве здраве исхране
Пплнппренпсиве бплести и превентива
Врщоашки утицај и какп се избприти са оим?
Квалитетнп прпвпђеое слпбпднпг времена
Пдгпвпран пднпс према сппственпм здрављу
Безбеднп ппнащаое у сапбраћају
Улпга мас медија и ппдстицаое критишкпг мищљеоа према оима
Какп се бприти прптив редрасуда и стерептипа?
Бпнтпн
Кпнфликти и ппступаое у кпнфликтима
Асертивнпст
Ппдстицаое вплпнтерскпг и хуманитарнпг рада
Унапређеое кпмуникацијских вещтина
Пријатељствп
Дпмске активнпсти и такмишеоа
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4.5.5. Пета васпитна група
Васпитач: Маркп Ненадпвић
пбласт

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Васпитна група: V

Васпитна тема

Време реализације

Уппзнаваое ушеника са прганизацијпм живпта и
рада у дпму
Пднпс према дпмскпј импвини
Ппщта и лишна хигијена
Правилник п васпитнп дисциплинским мерама
Адаптација на дпмске услпве живпта
Анализа щкплскпг успеха
Праћеое тпка и ефеката ушеоа
Какп ппбпљщати успех
Чинипци успещнпг ушеоа
Бплести зависнпсти - кладипница
Брига п репрпдуктивнпм здрављу
Упптреба и злпупптреба лекпва
Исппвест једнпг наркпмана

IX

X

XI

+

+ +

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

XII

I

III

IV

V

+
+
+

+ + +
+ + +
+ + +

+
+
+

+ +
+ +
+ +

+

+

+
+

+

+

+
+

+

II

+ +

+

+
+

+

+ +

+

+

VI

+

+
+

+

+
+

+
+
+

Радне навике

+

Алкпхплизам и пущеое
Прва ппмпћ
Здрава исхрана
Дан планете земље
Знашај бављеоа сппртпм
Пднпси у спбнпм кплективу
Правп на избпр и ппјам лишне пдгпвпрнпсти
Какп дп ппсла?
Рещаваое кпнфликата у васпитнпј групи
Грађани и власт
Шта је кривишнп делп?
Дпмски парламент
Анализа актуелнпг дпгађаја
Кпју коигу шитащ
Пришапница
Уређиваое зидних нпвина
Слпбпдне активнпсти у дпму
Културна ппнуда Бепграда
Припрема екипа за такмишеоа у дпму
Сппртске активнпсти
Прганизпване ппсете музејима
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+

+ +

+

+

+

+

+
+
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+
+
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+

+

+
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4.5.6. Шеста васпитна група

Васпитач: Mирјана Адашевић
пбласт

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Васпитна група: VI

Васпитна тема

Време реализације

Кпнституисаое васпитне групе
Задуживаое дпмскпм импвинпм
Уппзнаваое са дпмским правилницима и актима
Инфпрмисаое ушеника п дпмским активнпстима
Кпнституисаое Дпмскпг парламента
Негпваое ппщте и лишне хигијене у Дпму
Праћеое реализације направљених планпва ушеоа
Ефикаснп преслищаваое
Прганизпваое прпстпрних и временских услпва за
ушеое
Примена награда и казни
Такмишеое са спбпм или другима
Пбезбеђиваое пптималних услпва за ушеое
Анализа щкплскпг успеха на крају класификаципних
перипда
Репланираое и кпригпваое нашина ушеоа на пснпву
пстварених резултата
Прганизпваое врщоашких група за ушеое
Ппмпћ у прпфесипналнпј пријентацији
Самппрпцеоиваое ушеника и припрема за тржищте
рада
Какп преппзнати дарпвитпст
Ја за десет гпдина
Ппдстицаое сампприхватаоа
Разликпваое љубави и заљубљиваоа
Ушеое техника кпнтрпле беса
Ппређеое сппствене и друщтвене мпралнпсти
Ппдстицаое здравих стилпва живпта
Усвајаое навика здраве исхране
Ушеое п кпнтрацепцији
Ппдстицаое безбеднпг ппнащаоа у сапбраћају
Пбука за ппнащаое у ванредним ситуацијама
Прганизација слпбпдних активнпсти
Имам правп да будем другашији
Развпј вещтина аргументпване расправе
Усвајаое правила бпн тпна
Кпмуникација са тещким људима
Разлика између тима и групе
Ппдстицаое вплпнтерскпг ангажпваоа у заједници
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4.5.7. Седма васпитна група
Васпитач: Александра Павлпвић
пбласт

Васпитна група: VII

Васпитна тема

Време реализације
IX

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9
4.10.

Кпституисаое васпитне групе
Задуживаое дпмскпм импвинпм
Правила ппнащаоа у Дпму
Чуваое заједнишке импвине
Дпмски парламент
Упптреба и злпупптреба интернета
Прављеое ефикасних планпва ушеоа
Пвладаваое метпдама и техникама ушеоа
Пдлагаое ушеоа
Унутращоа и сппљащоа мптивација
Радне навике
Трансфер ушеоа
Праћеое тпка и ефеката ушеоа
Анализа щкплскпг успеха на класификаципнпм перипду
Групнп ушеое
Какп распплажем нпвцем
Ушеое кпнтрпле беса
Безбедна и ефикасна упптреба електришних уређаја
Усвајаое навика здраве исхране
Превенција пплнп пренпсивих бплести
Међугенерацијски пднпси
Какп рећи НЕ врщоацима
Технике рещаваоа прпблема
Стрес и механизми превазилажеоа
Бплести зависнпсти - алкпхплизам
Ппнащаое у ванредним ситуацијама
Ппдстицаое ушещћа ушеника на дпмским
манифестацијама
Ппстицаое тимскпг рада
Предрасуде и стерептипи
Ппдстицаое ушещћа ушеника на дпмским
манифестацијама
Мпј хпби
Седма уметнпст
Ппдстицаое рекреативних активнпсти ушеника
Припрема за Дпмијаду
Културна ппнуда Бепграда
Кпју музику слущащ

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+
+
+
+
+
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+
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+
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4.5.8. Псма васпитна група
Васпитач: Урпш Урпшевић
пбла
ст

Васпитна група: VIII

Васпитна тема

Време реализације
IX

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Кпнституисаое васпитне групе.
Задуживаое дпмскпм импвинпм
Праћеое ппщтпваоа правила кућнпг реда.
Негпваое oпщте и лишне хигијене у Дпму.
Чуваое заједнишке импвине.
Кпнституисаое Дпмскпг парламента.
заједнишких активнпсти.
Уппзнаваое са културним и истпријским вреднпстима
главнпг града.
Пбилазак важних институција у Бепграду.
Ефикаснп кприщћеое интернета
Ппдстицаое флексибилне прганизације ушеоа.
Пвладаваое метпдама и техникама ушеоа.
Разликпваое активнпг и пасивнпг ушеоа.
Прганизпваое прпстпрних и временских услпва за ушеое.
Унутращоа и сппљащоа мптивација.

4.2.
4.3.

Надгледаое тпка ушеоа и ппдстицаое на квалитетнији
рад.
Анализа щкплскпг успеха на класификаципним
перипдима.
Какп видим себе.
Ппдстицаое емпатије.
Усвајаое навика здраве исхране.
Разумеваое важнпсти пдржаваоа хигијене за пшуваое
здравља.
Правилна хигијена и нега тела.
Превенција пплнп пренпсивих бплести.
Разумеваое улпге мас-медија и ппдстицаое критишкпг
мищљеоа према оима.
Ппдстицаое ушеника да се баве рекреативним
активнпстима.
Разумеваое механизма настанка бплести зависнпсти.
Какп кпристити електришне уређаје на безбедан нашин.
Ушеое пснпва прве ппмпћи.
Ппдстицаое ушещћа ушеника на дпмским приредбама.
Прганизација трибина, представа, тематских вешери и сл.
Пбележаваое знашајних датума.
Уппзнаваое са Кпнвенцијпм п људским правима и
правима детета.
Мпја ппрпдица.

4.4.
4.5.
4.6.

Мпје местп.
Прганизпваое дпмских такмишеоа
Прганизпваое дпмских приредби и манифестација..

2.7.
3.1.
3.2.
3.3.
33
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10
3.11.
3.12.
3.13
4.1.
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4.5.9. Девета васпитна група
Васпитач: Павле Јпванпвић
пбласт

Васпитна група: IX

Васпитна тема

Време реализације
IX

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
4.33.
4.34.
4.35.

Кпнституисаое васпитне групе и адаптација нпвих
ушеника
Задужеое ушеника дпмскпм импвинпм
Увпд у дпмски кпнтекст
Уппзнаваое са дпмским правилницима
Пбилазак неппсредне пкплине Дпма
Негпваое ппщте и лишне хигијене у Дпму
Правила ппнащаоа ушеника у Дпму
Лепп и ружнп ппнащаое у Дпму иван оега
Адаптација на дпмске услпве живпта и рада
Инфпрмисаое ушеника п дпмским активнпстима
Праћеое ппщтпваоа правила кућнпг реда
Ушещће ушеника у живпту и раду Дпма
Ушеое ушеника у дпмским услпвима
Пбезбеђиваое пптималних услпва за ушеое
Извпри знаоа и средства за ушеое
Чинипци кпји детерминищу ушеое
Планираое ушеоа и ушеое према плану
Метпде и технике успещнпг ушеоа
Памћеое и забправљаое
Ушеое пп мпделу
Праћеое щкплске успещнпсти
Анализа успеха
Агресивнпст кап ппјава кпд младих
Бежаое пд пбавеза и пдгпвпрнпсти ушеника
Какп рећи не врщоацима
Активан и пасиван пдмпр
П знашају бављеоа културнп - забавним
активнпстима
П знашају бављеоа сппртскп - рекреативним
активнпстима
Кпликп ппзнајем Бепград
Мпје местп кап туристишка дестинација
Уппзнаваое са културнп истпријским вреднпстима
града
П тплеранцији
Ппдстицаое емпатије кпд ушеника
Бпнтпн
Кпнфликти и оихпвп рещаваое
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4.5.10. Десета васпитна група

Васпитач: Маријана Спасенић
пбласт

Васпитна група: X

Васпитна тема

Време реализације
IX

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Кпнституисаое вапитне групе
Задуживаое/раздуживаое дпмскпм импвинпм
Дпмски парламент
Ппщта и лишна хигијена
Праћеое ппщтпваоа правила кућнпг реда дпма
Чуваое заједнишке импвине
Прганизпване ппсете
Културна дещаваоа у Бепграду
Извпри знаоа, средства ушеоа
Праћеое тпка и ефеката ушеоа
Какп ппбпљщати успех у щкпли
Правппис, свакпдневна примена
Пдлагаое ушеоа
Анализа щкплскпг успеха
Светске религије
Стрес и механизми превазилажеоа
Слпбпднп време
Здравље и исхрана
Какп распплажем нпвцем
Критишки пднпс према маспвним медијима
Развијаое културних навика, музика,филм, коига
Предрасуде и стерептипи
Хпби
Сппрт и рекреација
Коига кпју бих преппрушип
Уређеое зидних нпвина
Адплесценција
Екплпщка култура, пшуваое живптне средине
П путпваоу
Пријатељствп
Трећа гпдина заједнищтва, щта знам п теби
Емпатија
Kпнфликти, узрпци, врсте, превазилажеое
Кпмуникацијске вещтине
Пришапница
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4.5.11. Једанаеста васпитна група
Васпитач: Владан Штулић
пбласт

Васпитна група: XI

Васпитна тема

Време реализације
IX

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

Трећа гпдина заједнищтва:Шта знам п теби?
Правила ппнащаоа у Дпму
Лепп и ружнп ппнащаое
Хигијена
Метпде и технике успещнпг ушеоа
Местп и време за ушеое
Извпри знаоа и средстава ушеоа
Пбнављаое градива
Планираое и ушеое пп плану
Мптивација за ушеое
Анализа лишнпг успеха
Успех и неуспех кап ппдстицај за ушеое
Памћеое и забправљаое
Ппдстицај за ушеое
Ппдстицаое ушеника да се баве културнп-забавним
активнпстима и сппртпм у Дпму
Пријатељствп
Анализа и прпцена радних навика
Какп распплажем нпвцем
Пснпвне живптне вреднпсти
Лишна здравствена култура
Исхрана и прпблеми у исхрани
Знашај рекреације у живпту шпвека
Аерпбик,аквабик,пилатес, чезер сизе
Ушеое пснпва прве ппмпћи
Културни впдиш крпз Бепград
Шта слущам и гледам? Критишки пднпс према масмедијима
Ризишна ппнащаоа (пущеое, наркпманија, алкпхпл)
Прирпдне леппте Србије
Активан сппрт:Да или не?
Преппрушујем.....Гпдищои репертпар културних
дещаваоа у мпм слпбпднпм времену
Ппдстицаое пдгпвпрнпг ппнащаоа у сапбраћају
Ја у Бепграду
Филм кап уметнпст, један пд избпра слпбпднпг
времена
“Нарпдоаци“-За и прптив?
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4.5.12 Дванаеста васпитна група
Васпитач: Јпван Ђпрђевић
пбласт

Васпитна група: XII

Васпитна тема

Време реализације
IX

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

Задуживаое ушеника дпмскпм импвинпм
Кућни ред Дпма
Пднпс према дпмскпј импвини
Уппзнаваое ушеника са прганизацијпм живпта и рада у
Дпму
Негпваое ппщте и лишне хигијене у Дпму
Анализа и прпцена сппствених радних навика
Ппмпћ у ушеоу
Унутращоа и сппљащоа мптивација
Чинипци успещнпг ушеоа
Пасивнп и активнп ушеое
Мпји таленти
Какп распплажем нпвцем
Радне навике
Анализа щкплскпг успеха на клас. перипдима
Усвајаое навика здраве исхране
Емпатија
Разликпваое љубави и заљубљиваоа
Кпмуникација
Превенција пплнп пренпсивих бплести
Тплеранција
Улпга мас-медија
Развпј лишнпсти
Разумеваое механизма настанка бплести зависнпсти
Музика кап нашин бпрбе прптив стреса
Развијаое културних навика – музика, филм, коига
Бпнтпн
Ппдстицаое и развијаое правилнпг писаоа и изражав.
Хпби
Пријатељствп
Сппрт и рекреација
Магија и сујеверје
Превазилажеое стреса
Прганизпване ппсете
Мпј град / мпја ппрпдица / мпји пријатељи
Културна ппнуда Бепграда

32

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Годишњи план и програм рада за школску 2019/2020.

4.5.13. Тринаеста васпитна група

Васпитач: Анђела Драгићевић
пбласт

Васпитна група: XIII

Васпитна тема

Време реализације
IX

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6
4.7

Кпнституисаое васпитне групе
Задуживаое дпмскпм импвинпм
Уппзнаваое са дпмским правилницима и актима
Адаптација нпвих ушеника на дпмску средину
Инфпрмисаое ушеника п дпмским активнпстима
Праћеое ппщтпваоа правила кућнпг реда
Негпваое ппщте и лишне хигијене у дпму
Ефикаснп и безбеднп кприщћеое интернета
Ушеое кап прпцес и врсте ушеоа
Прганизпваое прпстпрних и временских услпва за
ушеое
Прављеое квалитетних извпда и бележака
Улпга и знашај мптивације у прпцесу ушеоа
Пбезбеђиваое пптималних услпва за ушеое
Ппдстицаое редпвнпг и кпнцентрисанпг ушеоа
Ппдстицаое ствараоа радних навика
Праћеое тпка ушеоа и ппдстицаое на квалитетнији рад
Ппмпћ у прпфесипналнпј пријентацији
Ппдстицаое сампприхватаоа
Тплеранција и разумеваое
Утицај маспвних медија и савремених технплпгија на
фпрмираое вреднпсти
Пдгпвпран пднпс према сппственпм здрављу
Превенција пплнп пренпсивих бплести
Ушеое п кпнтрацепцији
Бплести зависнпсти
Кпнструктивнп рещаваое прпблема
Стрес и узрпци стреса
Ппјам, фактпри и врсте насиља
Прганизпване ппсете
Предрасуде и стерептипи
Шта је асертивна кпмуникација
Усвајаое правила бпнтпна
Мпји пријатељи
Ппдстицаое тимскпг рада
Ппдстицаое вплпнтерскпг ангажпваоа у заједници
Припрема за Дпмијаду
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5. ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНПСТ
Здравственпј защтити ушеника ппсветиће се знашајна пажоа у тпку целе
щкплске гпдине. Приликпм усељеоа у Дпм ушеници прилажу увереое п здравственпм
стаоу и даљу здравствену защтиту ушеници пстварују у Дпму здравља «Др Милутин
Ивкпвић» на Палилули у кпме имају свпг щкплскпг лекара, укпликп иду у Средоу
технишку ПТТ щкплу. Укпликп иду у друге щкпле, здравствену защтиту пстварују у дпму
здравља на ппщтини где се щкпла налази. Приликпм уписа у Дпм рпдитељи
пппуоавају Здравствени лист у кпме се налазе детаљније инфпрмације п здравственпм
стаоу ушеника.
У слушају бплести ушеника у Дпму, васпиташ га упућује у Дпм здравља, или акп
се ради п хитнпм слушају ппзива хитну ппмпћ и пдмах пбавещтава рпдитеље.
У 2019/2020. гпдини активнпст ћемп усмерити на стицаое дпдатних знаоа,
фпрмираое ставпва и ппнашаоа ученика у вези са здрављем. Ппред тпга активнп
ћемп сарађивати са представницима здравствене струке у циљу превентивнпг
дечлпваоа и заштита здравља ученика. Васпиташи ће у свпјим васпитним групама
радити на фпрмираоу и ушврщћиваоу хигијенских навика, усмеравати ушенике на
здраве стилпве живпта и сарађивати са рпдитељима пп питаоу здравља ушеника.
У пквиру васпитне делатнпсти Дпма центра, централнп местп има сарадоа са
рпдитељима. Дпм улаже велике наппре у унапређеое те сарадое крпз пбавещтаваое
рпдитеља и оихпву едукацију п важнпсти пшуваоа здравља. Ппнекад се дещава да
рпдитељи имају предрасуде према лекарима пдређених специјалнпсти па пдбијају
упућиваое ушеника иакп за тим ппстпји реална пптреба. Збпг тпга је вепма важан
тимски рад васпиташа, педагпга и директпра и оихпвп заједнишкп делпваое у циљу
защтите интереса ушеника.
Тпкпм щкплске 2019/20. гпдине ће се у васпитним групама пбрађивати теме из
пбласти здравственпг васпитаоа:, инфективне бплести, ппщта и лишна хигијена,
исхрана и здравље, ризишна ппнащаоа, бплести зависнпст и сл.
Искуствп нам гпвпри да су превентивне активнпсти најефикаснији и
најделптвпрнији нашин пшуваоа здравља када се спрпвпде на систематски нашин.
Педагпг ће затп тпкпм пктпбра 2019. гпдине да пбави истраживаое Адаптација
ученика прве гпдине на живпт и рад у дпму с циљем да се прикупе дпдатни
анамнестишки ппдаци п ушеницима прве гпдине и да се стекне јаснији увид у прпсес
адаптације ушеника на дпмску средину и оихпвп здравственп стаое. Акп се преппзна
пптреба, са пдређеним ушеницима ће се дпдатнп превентивнп радити крпз
саветпдавни рад, уз укпликп је тп пптребнп, укљушиваое надлежних институција.
5.1. Акципни план за заштиту пд дискримације, насиља, злпстављаоа и
занемариваоа
У складу са Правилникпм п ппступаоу у устанпви у пдгпвпру на насиље,
злпстављаое и занемариваое кпји је ступип на снагу ппшеткпм текуће щкплске гпдине
( ,,Сл. Гласник РС“,бр.46/2019.), Дпм ушеника средоих щкпла ,,Милутин Миланкпвић“
тпкпм щкплске 2019/20. гпдине ппсебну пажоу ппсветиће превентивним, а пп
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пптреби, и интервентним активнпстима, ради защтите пд дискриминације, насиља,
злпстављаоа и занемариваоа.
Ппд насиљем и злпстављаоем ппдразумева се сваки пблик једанпут ушиоенпг,
пднпснп ппнављанпг вербалнпг или невербалнпг ппнащаоа кпје има за ппследицу
стварнп или пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја и дпстпјанства лишнпсти
детета и ушеника или заппсленпг.
Насиље и злпстављаое мпже да се јави пд стране: заппсленпг према детету, ушенику,
другпм заппсленпм, рпдитељу, пднпснп старатељу или другпм лицу кпје је преузелп
бригу п детету и ушенику (у даљем тексту: рпдитељ); детета и ушеника према другпм
детету и ушенику или заппсленпм; рпдитеља према свпм детету, другпм детету и
ушенику и према заппсленпм.
Насиље и злпстављаое мпже да јави кап физишкп, психишкп (емпципналнп), спцијалнп
и електрпнскп.
Физишкп насиље и злпстављаое је ппнащаое кпје мпже да дпведе дп стварнпг или
пптенцијалнпг телеснпг ппвређиваоа детета, ушеника или заппсленпг; физишкп
кажоаваое деце и ушеника пд стране заппслених и других пдраслих пспба.
Психишкп насиље и злпстављаое је ппнащаое кпје дпвпди дп тренутнпг или трајнпг
угрпжаваоа психишкпг и емпципналнпг здравља и дпстпјанства детета и ушеника или
заппсленпг.
Спцијалнп насиље и злпстављаое је ппнащаое кпјим се искљушује дете и ушеник из
групе врщоака и разлишитих пблика спцијалних активнпсти, пдвајаоем пд других,
неприхватаоем пп пснпву разлишитпсти, ускраћиваоем инфпрмација, изплпваоем пд
заједнице, ускраћиваоем задпвпљаваоа спцијалних пптреба.
Електрпнскп насиље и злпстављаое је злпупптреба инфпрмаципних технплпгија кпја
мпже да има за ппследицу ппвреду друге лишнпсти и угрпжаваое дпстпјанства и
пстварује се слаоем ппрука електрпнскпм ппщтпм, СМС-пм, ММС-пм, путем веб-сајта
(wеб сите), шетпваоем, укљушиваоем у фпруме, спцијалне мреже и сл.
Псим наведених пблика, насиље и злпстављаое преппзнаје се и крпз: злпупптребу,
сексуалнп насиље, насилни екстремизам, тргпвину људима, експлпатацију детета и
ушеника и др.
Злпупптреба детета и ушеника је све пнп щтп ппјединац, пднпснп устанпва шини или не
шини, щтп негативнп утише, нанпси щтету, ускраћује или смаоује мпгућнпст за
безбедан и здрав развпј и дпвпди га у немпћан пплпжај према ппјединцу или устанпви
(злпупптреба у сппрту, у пплитишке, верске, кпмерцијалне и друге сврхе). Злпупптреба
ппдразумева и прекпмернп ппдстицаое, пднпснп психплпщки притисак на дете и
ушеника пд стране рпдитеља или наставника ради ппстигнућа кпја мпгу да имају за
ппследицу угрпжаваое нпрмалнпг психпфизишкпг и спцијалнпг развпја и најбпљег
интереса детета.
Сексуалнп насиље и злпстављаое је ппнащаое кпјим се дете и ушеник сексуалнп
узнемирава, навпди или примправа на ушещће у сексуалним активнпстима кпје не
жели, не схвата или за кпје није развпјнп дпрастап или се кпристи за прпституцију,
ппрнпграфију и друге пблике сексуалне експлпатације.
Насилни екстремизам је прпмпвисаое, загпвараое, ппдржаваое, припремаое и
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ушествпваое у идеплпщки мптивисанпм насиљу за пствариваое друщтвених,
екпнпмских, верских, пплитишких и других циљева.
Тргпвина људима је врбпваое, превпжеое, пребациваое, скриваое или примаое
лица, путем претое силпм или упптребпм силе или других пблика присиле, птмице,
преваре, пбмане, злпупптребе пвлащћеоа или тещкпг пплпжаја или даваоа или
примаоа нпвца или кпристи да би се дпбип пристанак лица кпје има кпнтрплу над
другим лицем у циљу експлпатације.
Експлпатација је рад кпји није у најбпљем интересу детета и ушеника, а у кприст је
другпг лица, устанпве или прганизације. Пве активнпсти мпгу да имају за ппследицу
угрпжаваое физишкпг или менталнпг здравља, мпралнпг, спцијалнпг и емпципналнпг
развпја детета и ушеника, оегпву екпнпмску зависнпст, ускраћиваое права на
пбразпваое и слпбпду избпра.
Занемариваое и немарнп ппступаое је прппущтаое рпдитеља, друге пспбе кпја је
преузела бригу п детету и ушенику, устанпве или заппсленпг да у пквиру распплпживих
средстава пбезбеди услпве за правилан развпј детета и ушеника у свим пбластима, а
щтп мпже да нарущи оегпвп здравље и развпј.
Занемариваое у устанпви пбухвата: ускраћиваое ппјединих пблика пбразпвнпваспитнпг рада неппхпдних детету и ушенику; нереагпваое на сумоу п занемариваоу
или на занемариваое пд стране рпдитеља; прппусте у пбављаоу надзпра и защтите
детета и ушеника пд ппвређиваоа, сампппвређиваоа, упптребе алкпхпла, дувана,
наркптишкпг средства или психпактивне супстанце, укљушиваоа у деструктивне групе и
прганизације и др.
Насиље се пдражава на целпкупни развпј и живпт детета, без пбзира на пблик и местп
дещаваоа. У данащоим услпвима тещкп је предвидети када и где ће се насиље
дпгпдити, кп су мпгући ушесници и какве ће бити ппследице.
Припритетни задаци устанпва кпје се баве пбразпваоем и васпитаоем деце и
младих, кап и свих актера у тпм прпцесу, да утишу на фпрмираое ставпва п
неприхватљивпсти дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа, кап и
развијаое тплеранције, разумеваоа и прихватаоа разлишитпсти.
У складу са напред наведеним правилникпм у Дпму ученика средоих шкпла
,,Милутин Миланкпвић“ детаљнп је разрађен интерни ппступак у ситуацијама
сумое или дешаваоа насиља, злпстављаоа и занемариваоа и пн пружа пквир за
превентивне активнпсти и впди ка унапређиваоу стандарда за заштиту ученика кап
и свих актера у прпцесу васпитаоа. Пбавезујући је за све кпји ушествују у живпту и
раду васпитнп пбразпвне устанпве и намеоен је ушеницима, васпиташима, струшним
сарадницима, директприма, ппмпћнпм и административнпм пспбљу, и рпдитељима.
Такпђе, у пквиру пвпг ппступка предвиђени су и нашини спрпвпђеоа превентивних и
интервентних активнпсти.
Чланпви Тима за за заштиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и
занемариваоа у Дпму ученика средое ПТТ шкпле су:
1. Ненад Миленпвић - директпр
2. Бпјана Мијущкпвић – секретар
3. Јелена Ђинпвић - струшни сарадник – педагпг
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4. Ана Станкпвић – щеф васпитне службе
5. Виктпр Иванпвић - представник ушеника
Задаци Тима1 за защтиту защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и
занемариваоа у Дпму ушеника средоих щкпла ,,Милутин Миланкпвић“ ће бити:
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

Сензитизација кплектива Дпма и ушеника п прпблему дискриминације, насиља,
злпстављаоа и занемариваоа
Едукација п прпблемима насиља и дискриминатпрнпг ппнащаоа
Упшаваое и међуспбнп инфпрмисаое п слушајевима дискриминације и насиља
у Дпму
Тимски рад на смаоеоу кплишине насиља и дискриминације у Дпму
Кпмуникација са другим институцијама и надлежним службама (Шкпла, Центар
за спцијални рад, СУП, Дпм здравља, Саветпвалищта...)

1

Акципни план Тима се налази у прилпгу пвпг Прпграма
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5.3. Aкципни план превентивних активнпсти у бпрби прптив злпупптребе дрпга међу
ученицима Дпма ученика средоих шкпла ,,Милутин Миланкпвић“
Државна Стратегија п спрешаваоу злпупптребе дрпга за перипд пд 2014-2021.
гпдине је главни дпкумент у рещаваоу прпблема злпупптребе дрпга у Србији. Пна
даје смернице щкплама и дпмпвима ушеника у изради лпкалних акципних планпва и
на тај нашин представља базу за фпрмираое превентивнпг делпваоа у Дпму ушеника
средоих щкпла ,,Милутин Миланкпвић“.
Дпм, кап васпитнп-пбразпвна устанпва, треба да на свим нивпима пбезбеди
ушеницима сигурне и безбедне услпве за развпј, а самим тим и приступ пбјективним
инфпрмацијама п ефектима дрпга крпз сарадоу и уз ппдрщку рпдитеља и друщтвене
средине. Да би се ппстигла пуна примена стешених знаоа и вещтина у свакпдневнпм
живпту планира се партиципација ушеника у прпцесу планираоа и реализације
прпграма превенције, при шему врщоашка едукација мпже бити ефикасан мпдел. На
тај нашин се пстварује стална и директна кпмуникација и псигурава рана детекција
ризишних ппнащаоа и нежељених ппследица кпје мпгу да пмету здрав развпј
адплесцента. Кпнципираое и спрпвпђеое превентивних активнпсти треба да су
примерени развпјним карактеристикама ушеника и треба да унапреде фпрмираое
здравих стилпва живпта.
Треба имати на уму да, према истраживаоу ЕСПАД-а (The European School
Survey Project on Alcohol and Other Drugs), спрпведенпм 2011. гпдине међу ушеницима
старпсти 16 гпдина, укупнп 8,0% ушеника је барем једнпм у живпту прпбалп неку пд
илегалних дрпга, а 7,0% је барем једнпм у живпту прпбалп марихуану. Скпрп пплпвина
ушеника кпји су кпристили марихуану, кпристили су и неку другу легалну или илегалну
супстанцу, најшещће седативе без преппруке лекара, кап и алкпхпл.
Чланпви тима:
 Јелена Ђинпвић, кппрдинатпр тима
 Ана Станкпвић, щеф васпитне службе
 Маркп Ненадпвић, васпиташ
 Кристина Дубпвац, представник ушеника
Специфишни циљеви у Дпму ушеника средоих щкпла ,,Милутин Миланкпвић“
щкпле у пбласти превенције злпупптребе дрпга су следећи:
1) Ппвећаое свести и нивпа знаоа ушеника и п ризицима и ппследицама
кприщћеоа психпактивних супстанци.
2) Унапређеое кпмпетенција васпиташа у дпмену превентивнпг рада.
3) Защтита ушеника и заппслених пд антиспцијалнпг и криминалнпг ппнащаоа
везаних за упптребу дрпге
4) Јашаое сарадое са пдгпвпрним и заинтереспваним прганизацијама из
града, кпје се баве превенцијпм или интервенцијпм.

38

Годишњи план и програм рада за школску 2019/2020.

Задатак
1. Фпрмираое Тима и
израда плана
превенције
злпупптребе дрпга у
Дпму
2. Имплементација
превентивних
активнпсти у Прпграм
рада Дпма

- Израда Плана превенције
злпупптребе дрпга у Дпму

- Педагпщкп веће
- Тим

- Имплементација превентивних
активнпсти у Прпграм рада Дпма

- Шеф васпитне
службе
- Педагпг
- Васпиташи

3. Псмишљаваое
интервентних
активнпсти

- Израда упутства кпји укљушују
прпфесипналне смернице.
- Ппступаое у слушају ппстпјаоа
индиција да се ушеник налази ппд
дејствпм психп активних супстанци
(дефинисаое јасних кпрака и мера
у складу са закпнпм).

4. Партиципација
ученика

Избпр представника ушеника за
Тим

5. Испитиваое ставпва
и презентација
резултата

6. Инфпрмисаое
ученика

7. Пбележаваое
важних датума

8. Превентивне
активнпсти у дпмену
културе и пбразпваоа

9. Спрпвпђеое
прпграма за
превенцију зависнпсти

Нпсипци
активнпсти

Активнпсти

- Изврщити анкетираое ушеника с
циљем испитиваоа знаоа и
ставпва п злпупптреби наркптика
- Приказ и анализа дпбијених
резултата и уппзнаваое
Педагпщкпг већа и Дпмскпг
парламента са дпбијеним
ппдацима
- Израда едукативних панпа на
тему наркпманије
- Текстпви у дпмским нпвинама
- Текстпви на сајту дпма

- МПНТ
- Педагпщкп веће
- Секретар дпма

Дпмски
парламент
- Шеф васпине
службе, педагпг,
васпиташи
-

-Дпмски
парламент
-Нпвинарска
секција
-Тим за врщоашку
ппдрщку
-Дпмски
парламент

-Прпјекције филмпва на тему
наркпманије и разгпвпри накпн
филма)
- Трибине
- Радипнице

- Драмска секција
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август 2019.

август 2019.

септембарпктпбар
2019.

септембар 2019.

децембар 2019..

Тим за
врщоашку
ппдрщку

-Прикладнп пбележаваое
Међунарпднпг дана бпрбе прптив
наркпманије (26.06.2020.)

- Ушещће на сппртским
манифестацијама
- Турнири

Време
реализације

- Тим, васпиташи

тпкпм
текуће щкплске
гпдине

ппшетак јуна
2020.

другп
пплугпдищте

-Дпмски
парламент
- Васпиташи
тпкпм
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пд дрпга крпз сппртске
активнпсти

10. Спрпвпђеое
системске
едукације
васпитача и
псталих
заппслених за
рад на
превенцији
зависнпсти и
спречаваоу
злпупптребе дрпга у
Дпму

11. Спрпвпђеое
превентивних
прпграма усмерених ка
рпдитељима

12. Унапређеое
сарадое
са друштвенпм
срединпм

текуће щкплске
гпдине
Струшнп усаврщаваое васпитнпг
кадра , стицаое дпдатних знаоа и
кпмпетенција за рад на
превенцији злпупптребе дрпга
крпз:
-струшне и кпнсултативне
разгпвпре и саветпваоа;
- групне пблике рада у Дпму
(Педагпщкп веће)
- едукација у пквиру
акредитпваних прпграма
струшнпг усаврщаваоа
пбјављених у Каталпгу
прпграма струшнпг
усаврщаваоа заппслених у
пбразпваоу за щкплску
2019/20. гпдину
- Разгпвпри на рпдитељским
састанцима п прпблему,
инфпрмисаое, ппзиваое рпдитеља
у дпм на разгпвпр и сл.
- међуспбне ппсете
- кпнсултације
- партнерске активнпсти
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- Шеф васпитне
службе
- Педагпг
- Васпиташи
-Представници
прганизација и
здравствених
устанпва

тпкпм текуће
щкплске гпдине

-Васпиташи
-Педагпг

тпкпм текуће
щкплске гпдине

-Директпр
-Шеф васпитне
службе
-Педагпг
- Васпиташи
- Дпмски
парламент

тпкпм текуће
щкплске гпдине
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6. ПЛАН И ПРПГРАМ РАДА СЕКЦИЈА И РАДИПНИЦА
6.1. Задужеое васпитача за рад у слпбпдним активнпстима
Слпбпдне активнпсти у Дпму ученика средоих шкпла Милутин Миланкпвић

сппртске секције

нпсипци активнпсти

пдбпјкащка секција
кпщаркащка секција
секција за стпни-тенис
щах

мали фудбал – младићи

Владан Штулић
Маркп Ненадпвић
Јелена Радпјевић
Маријана Спасенић кппрдинира,
секцију впди сппљни сарадник
кппрдинира Јелена Пкишић, ушеници иду у
стрељану
Владан Штулић

мали фудбал-девпјке

Маркп Ненадпвић

културнп-уметничке секције

нпсипци активнпсти

драмска секција

Урпщ Урпщевић

музишка секција

Александра Павлпвић

фплклпр

литерарна

Ана Станкпвић кппрдинира
секцију впди сппљни сарадник
Слађана Пријић Сладић кппрдинира,
секцију впди сппљни сарадник
Јелена Пкишић

нпвинарска

Јпван Ђпрђевић

ликпвна радипница

Павле Јпванпвић

квиз и игранка

Анђела Драгићевић

сазнајне радипнице

нпсипци активнпсти

радипница енглескпг језика

Мирјана Адащевић

радипница инфпрмаципних
технплпгија

Маријана Спасенић

стрељащтвп

мпдеран плес

6.2. Прпграм На путу пдрастаоа
Прпграм На путу пдрастаоа пбухвата све маспвне манифестације културнп–
забавнпг карактера и приредбе у Дпму кпје се прганизују и кппрдипнирају тимским
радпм васпиташа. Ушеници се у пве прпграмске садржаје укљушују слпбпднп, без
пбзира на претхпднп искуствп и знаое, такп да и маое талентпвани ушеници мпгу да
дпђу дп изражаја.
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Пснпвне пдлике активнпсти кпје се реализују у пквиру прпграма На путу
пдрастаоа су универзални језик и интегративни карактер щтп се мпже искпристити
кап елеменат ппвезиваоа и укрщтаоа разнпрпдних пбразпвних, уметнишких и
забавних активнпсти у Дпму. На тај нашин се:
 активнпсти и теме из разлишитих пбласти смисленп ппвезују и пбрађују
временски усклађенп, шиме се међу оима усппстављају садржинске, метпдишке
и друге везе;
 пмпгућава ушеницима да знаоа и вещтине, развијене у пквирима једне секције,
примене у кпнтекстима других дпмских активнпсти;
 пбезбеђује бпља кппрдинација рада васпиташа.
Ппшти циљеви прпграма На путу пдрастаоа:
1. Пбпгаћиваое и динамизација слпбпднпг времена у Дпму у сврху забаве,
пвладаваоа вещтинама и развпја критишкпг мищљеоа
2. Садржајнија кпмуникација између сцих актера дпмскпг живпта
3. Едукација и стицаое вещтина из разлишитих пбласти уметнишкпг и забављашкпг
изражаваоа.
4. Развпј сарадое с другим дпмпвима, прганизацијама и културнп-уметнишким
институцијама.
Нпсипци радипничарских активнпсти су пдгпвпрни за реализацију активнпсти у
пквиру ппсебних прпграмских садржаја, али се у прганизацију тих активнпсти укљушују
и пстали васпиташи и заппслени у Дпму.
Заједнишке активнпсти су све активнпсти, кпје билп збпг щирег ппсега
делпваоа, билп пп прганизаципним карактеристикама, захтевају тимски рад.
Квиз, кап и разлишита такмишеоа у пквиру сппртских секција имају маспван
карактер и биће пписани у ппјединашним планпвима и прпграмима секције.
Нпсипци заједничких активнпсти су:
Александра Павлпвић – музишка секција
Анђела Драгићевић – игранка
Урпш Урпшевић – драмска секција
Ана Станкпвић – Дпмски парламент , фплклпр
Слађана Пријић Сладић – мпдеран плес
Павле Јпванпвић – ликпвна радипница

месец

активнпст

с е п т е м
б а р








Инфпрмисаое
ученика п
планираним
гпдишоим
активнпстима

нпсипци активнпсти
сви групни васпиташи
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фебруар

ј а н у а р

д е ц е м б а р

н п в е м б а р

п к т п б а р

Ах, тај Дпм –
дпбрпдпшлица
ученицима прве
гпдине

Павле Јпванпвић, Јелена Пкишић, Јелена Радпјевић

Избпр председника
Дпмскпг парламента
Игранка

Ана Станкпвић

Најлепша прича –
литерарни темат

Јелена Пкишић

Таленти и
антиталенти
Игранка

Урпщ Урпщевић

Инфпрмисаое
ученика п
планираним
месечним
активнпстима
Ппклпни се и ппчни
(представљаое
ученика прве
гпдине)

сви групни васпиташи

Игранка

Анђела Драгићевић
сви групни васпиташи

Инфпрмисаое
ученика п
планираним
месечним
активнпстима
Хуманитарна акција
Дпмскпг парламента
Нпвпгпдишои
маскенбал и лутрија
Игранка

Анђела Драгићевић

Анђела Драгићевић

Урпщ Урпщевић

Ана Станкпвић
Сви васпиташи
Анђела Драгићевић

Инфпрмисаое
ученика п
планираним
месечним
активнпстима
Игранка

сви групни васпиташи

Прганизација
Регипналне
Дпмијаде 2020
Игранка

Сви васпиташи

Упбличаваое јавнпг
наступа на Дпмијади

Александра Павлпвић, Урпщ Урпщевић, Ана Станкпвић и
Слађана Пријић-Сладић

Анђела Драгићевић

Анђела Драгићевић
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Упбличаваое и
реализација јавнпг
наступа на Дпмијади

Александра Павлпвић, Урпщ Урпщевић, Ана Станкпвић и
Слађана Пријић-Сладић

Пбележаваое
месеца
франкпфпније
Игранка

Јпван Ђпрђевић

Упбличаваое јавнпг
наступа на Дпмијади

Александра Павлпвић, Урпщ Урпщевић, Ана Станкпвић и
Слађана Пријић-Сладић

Гпдишоа излпжба
радпва ученика
Дпма

Павле Јпванпвић

Приредба ппвпдпм
пбележаваоа Дана
Дпма
Игранка

Александра Павлпвић, Урпщ Урпщевић, Ана Станкпвић и
Слађана Пријић-Сладић

Прганизација
хуманитарнпг
турнира у баскету

Дпмски парламент

На крају је ппчетак –
ппраштаое пд
матураната

Ана Станкпвић, Слађана Пријић Сладић, Мирјана Адащевић,
Анђела Драгићевић

Игранка за
матуранте

Ана Станкпвић, Слађана Пријић Сладић, Мирјана Адащевић,
Анђела Драгићевић

Анђела Драгићевић

Анђела Драгићевић
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6.3. Драмска секција
Васпитач: Урпш Урпшевић
Садржај, активнпст
-Пкупљаое заинтереспваних
ушеника
-Планираое рада секције
-Врсте драмских игара и оихпви
елементи
-Интереспваоа и мпгућнпсти
ушеника у пквиру драмских игара
-Креативни рад на глумашким и
рецитатпрским елементима
драмских игара
-Прганизација и реализација
такмишеоа за ушенике прве гпдине
Ппклпни се и ппчни
-Креативни рад у пквиру секције
-Сценпграфски , кпстимпграфски,
светлпсни ефекти драмских игара
-Режијски елементи драмских игара
-Сценске кретое и елементи плеса
и музике у драмским играма
-Креативни рад у пквиру секције
-Припрема и реализација
такмишеоа Таленти и
антиталенти
-Креативни рад у пквиру секције
-Даљи рад на глумашким и
мимишким елементима драмских
игара
-Упблишаваое маое драмске игре
-Припрема ушеника за јавни наступ
- Избпр запкружених прпграма из
драмских игара
Даљи креативни рад на изабраним
прпграмима
Даљи креативни рад на изабраним
прпграмима
Прганизација и реализација јавних
наступа у пквиру Дпмијаде и
Гпдишоег прпграма
-Евалуација рада радипнице
-Предлпзи ушеника за ппбпљщае
рада
Сумираое рада секције и истицаое
заслужних шланпва

Начин
реализације

Време реализације
IX

Разгпвпр,
дискусија

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+
+

+
Дискусија,прпба,
преслищаваое

+
Увежбаваое

+
Увежбаваое

Читалашка
прпба,
увежбаваое

+

Прпба,
преслищаваое
Прпба,
преслищаваое
Прпба,
преслищаваое.
Анализа,
дискусија

+
+

+

+

Разгпвпр

+
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6.4. Музичка секција
Васпитач: Александра Павлпвић
Садржај, активнпст

Начин реализације

Време реализације
IX

Прелиминарни разгпвпри п
прпграму и ушещћу у секцији
Припрема ушеника за
наступ на дпмскпј
манифестацији
Прпвера музишких
сппсбнпсти и евентуалних
музишких афинитета
Евиндентираое нпвих
шланпва музишке секције
Дефинисаое музишких
извпђаша :
инструменталисти, впкали,
интрепретатпри,групесастави
Избпр музишких нумера
према интереспваоу и
мпгућнпстима ушеника за
наступ на дпмскпј
манифестацији
Избпр и припрема прпграма
Увежбаваое утврђених
музишких
нумера(индивидуалнп)
Увежбаваое
прпграма(групнп и
индивидуалнп)
Издвајаоа најбпљих ташака
за јавнп извпђеое
Наступ на такмишеоу
Сумираое рада секције и
дпгпвпр за наредну щкплску
гпдину

Разгпвпр, планираое

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+

Увежбаваое

+

Утврђиваое нивпа
сппспбнпсти и вещтина

+

+

Дпгпвпр, планираое

+

+

Дпгпвпр, планираое

+ +

+

+

Саветпваое

+

+

+ + +

Планираое и увежбаваое
Увежбаваое

+
+

+
+

+ + +
+ + +

+
+

+
+

Увежбаваое

+

+

+ + +

+

+

Увежбаваое, анализа и
планираое
Сценски наступ
Вреднпваое и планираое

+

+

+ + +

+

+

+

+

Наппмена:
Тпкпм целе шкплске гпдине секција ће пружати ппмпћ прпграмима
васпитних група и сарађиваће у прганизпваоу културнп-уметничких манифестација
у Дпму (прпславе, игранке и сл.).
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6.5. Ликпвна секција
Васпитач: Павле Јпванпвић
Садржај, активнпст

Начин реализације

Време реализације
IX

Пкупљаое ушеника и
излагаое прпграма секције
Стицаое увида у креативни
пптенцијал ушеника
Плакат
Кпмппзиција и прпстпр
Прпппрције
Текстура ппврщине
Линија
(тпк,валерска вреднпст)
Ппврщина
(пднпс светлпсти и сенке)
Перцепција
(крпки, студија –разлике)
Макетарствп
Макетарствп
Макетарствп
Макетарствп
Тппле и хладне бпје
Кпнтраст
Слпјевитп сликаое
Пснпве фптпграфије
Пдабир радпва за излпжбу
Сумираое резултата и
припрема плана за наредну
щкплску гпдину

разгпвпр

+

израда рада на задату тему

+

израда плаката
цртеж угљенпм
цртеж угљенпм
цртеж угљенпм
цртеж угљенпм

+

X

XI

+ +
+
+
+
+

цртеж угљенпм

+

цртеж угљенпм

+

израда макете
израда макете
израда макете
израда макете
сликаое темперпм
сликаое темперпм
сликаое темперпм
разгпвпр
разгпвпр
Разгпвпр, планираое,
сређиваое радипнице

XII

I

+

+

II

III

IV

V

+

+

VI

+
+
+
+
+
+
+
+
+

6.6. Игранке и квиз
Васпитач:Јеличић Мирјана
Садржај, активнпст
Квиз
Игранка

Начин реализације

Време реализације
IX

X

Псмищљаваое и реализација

+

+ +

Прганизација и дежурствп

+

+ +
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XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+

+ +

+

+

+

+ + +

+
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6.7. Фплклпрна секција
Васпитач: Ана Станкпвић
Садржај, активнпст

Начин реализације

Време реализације
IX

Пкупљаое ушеника за рад
у секцији; уппзнаваое
ушеника са планпм рада
Увид у интереспваоа и
предзнаоа ушеника;
уппзнаваое ушеника са
фплклпрним елементима,
пблицима нарпдне игре
Рад на једнпставним
кпрацима нпвих
кпрепграфија
Рад на кпмплекснијим
кпрацима нпвих
кпрепграфија; избпр
музике за кплп

Разгпвпр,
презентпваое,
дпгпвпр

Увежбаваое кпрака
(прпба)

Упблишаваое кпрепграфија

Увежбаваое кпрака
(прпба)

Кпнашнп упблишаваое
фплклпрне игре за јавни
наступ

Увежбавое кпрака
(прпба), јавни наступ

Евалуација рада
фплклпрне секције и
предлпзи за следећу
щкплску гпдину

Разгпвпр, анализа,
дпгпвпр

I

II

III

IV

V

VI

+

+

+

+

+

Увежбаваое кпрака
(прпба)

Прганизација и
реализација јавнпг наступа

XII

+

Разгпвпр, увежбаваое
кпрепграфије
Увежбаваое кпрака
(прпба); разгпвпр,
анализа

XI

+

Предаваое, разгпвпр,
прпба

Рад на кпрепграфијама;
презентација п знашају
светла и фпклпрнпг
кпстима

X

+

+ +
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6.8. Мпдеран плес
Васпитач: Слађана Пријић-Сладић
Садржај, активнпст
Начин реализације

Време реализације
IX

Мптивисаое и пкупљаое
ушеника за рад у секцији;
уппзнаваое ушеника са
планпм рада

Разгпвпр,
презентпваое, дпгпвпр

Увид у интереспваоа и
предзнаоа ушеника;
фпрмираое групе;
уппзнаваое ушеника са
елементима и пблицима
плеса

Предаваое, разгпвпр,
прпба

Рад на једнпставним
плесним кпрацима и
увежбаваое нпвих
кпрепграфија

Увежбаваое кпрака
(прпба)

Рад на кпмплекснијим
плесним кпрацима и
увежбаваое нпвих
кпрепграфија; избпр музике

Разгпвпр, увежбаваое
кпрепграфије

Рад на увежбаваоу
кпрепграфије; презентација
п знашају светла и кпстима

Увежбаваое кпрака
(прпба); разгпвпр,
анализа

Упблишаваое кпрепграфија

Увежбаваое кпрака
(прпба)

Кпнашнп упблишаваое игре
за јавни наступ

Увежбаваое кпрака
(прпба)

Прганизација и реализација
јавнпг наступа

Увежбавое кпрака
(прпба), јавни наступ

Евалуација рада секције и
предлпзи за следећу
щкплску гпдину

Разгпвпр, анализа,
дпгпвпр

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+

+

+

+

+

+
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6.9. Нпвинарска секција
Васпитачи: Јпван Ђпрђевић
Садржај, активнпст

Начин реализације

Време реализације
IX

Инфпрмисаое ушеника п
планираним активнпстима
у пквиру секције
Мптивисаое ушеника за
рад у секцији
Кпнституисаое редакције
нпвина ,,АЛП- АЛП“
Праћеое дпмских
активнпсти
Псмищљаваое кпнцепта
пвпгпдищоег брпја
Врсте нпвинарских тектпва
Фптпграфије и оихпв
знашај
Прикупљаое текстпва
Прелпм текста

Ппдстицаое

I

+

+

+

II

III

IV

V

VI

+ +

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+ +

+
+

+

+

+

Прикупљаое
материјала за
шасппис
Разгпвпр, размена
мищљеоа
Предаваое

+

+

+

Предаваое, размена
мищљеоа
Ппдстицаое,
усмераваое
Усмераваое

Анализа и кпрекција
прикупљених текстпва

XII

+

Дискусија, разгпвпр

Размена идеја

XI

+

Инфпрмисаое,
разгпвпр

Сарадоа са другим
секцијама у Дпму

X

+
+

+

+

+

+

+

+ +

+

Разгпвпр,
усмераваое

+

+

+ +

+

Наслпви, ппднаслпви –
правила и функција

Предаваое

+

Пдабир фптпграфија

Дискусија, размена
мищљеоа

+

+ +

+

Реппртажа

Предаваое

Прикази

Предаваое

Технишки изглед нпвина

Прелпм

Припрема електрпнских
нпвина

Прелпм

Псврт на рад секције и
кпнашни изглед нпвина

Разгпвпр, анализа

+
+
+
+

+
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6.10. Литерарна секција

Васпитач: Јелена Пкичић
Садржај, активнпст

Начин реализације

Време реализације
IX

Пкупљаое заинтереспваних
ушеника
Презентација плана рада секције
Мптивисаое за ушещће у секцији
Увид у дпсадащое литерарне
радпве ушеника
Писаое састава на задату тему.
Представљаое радпва

Инфпрмисао
е
Разгпвпр
Мптивисаое

шланпва секције на задату
тему

Анализа
Размена
мищљеоа
Упућиваое

Израда панпа- ппзива за
ушещће на Литерарнпм
темату
Литерарни темат- такмишеое

Такмишеое
Прегледаое
и кпрекција
радпва

Представљаое и анализа
најбпљих радпва са
Литерарнпг темата
Сарадоа са нпвинарскпм
секцијпм

Размена
мищљеоа

Пбележаваое знашајних датума

Сарадоа са нпвинарскпм
секцијпм
Такмишеое у литерарнпм
стваралащтву на Дпмијади
Пбележаваое „Дана коиге“
Псврт на рад секције

Прикупљаое
и анализа
радпва
Размена идеја
Такмишеое

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+

+

+
+

+

+

+ +
+

Усмераваое
Разгпвпр

+
+

6.11. Стрељачка секција
Секција се реализује у сарадои са стрељашким клубпм „ Палилула“. За кппрдинацију
рада секције, мптивисаое ушеника, упућиваое и усмераваое задужена је васпиташица
Јелена Пкишић.
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6.12. Кпшаркашка секција

Васпитач: Маркп Ненадпвић
Садржај, активнпст













Начин реализације

Пснпвни кпщаркащки
став, хватаое и
дпдаваое лппте
Впђеое лппте и
заустављаое
Игра на 2 кпща

Демпнстрација елемената
кпщаркащке технике,
увежбаваое и примена наушенпг

Пивптираое
Технике ппстављаоа
блпкада и
деблпкираое
Турнир у кпщарци

Демпнстрација елемената
кпщаркащке технике,
увежбаваое и примена
наушенпг;
Такмишеое екипа васпитних
група
Демпнстрација елемената
кпщаркащке технике,
увежбаваое и примена наушенпг

Игра на 2 кпща
Финте щута, дпдаваоа
и ппласка у дриблинг
Прпдпри у кпщарци

Време реализације
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

Пснпвни став у
пдбрани и кретаое у
ставу
Пдбрана 1:1, са и без
лппте
Игра на 2 кпща
Центарске технике
Ппзиципни напад и
кпнтранапад
Игра на 2 кпща

Демпнстрација елемената
кпщаркащке технике,
увежбаваое и примена наушенпг

Демпнстрација елемената
кпщаркащке технике,
увежбаваое и примена
наушенпг

+ +

+

+

+

+

Скпк у пдбрани и
нападу
Зпнска пдбрана и
пдбрана ''шпвек на
шпвека''
Игра на 2 кпща

Демпнстрација елемената
кпщаркащке технике,
увежбаваое и примена
наушенпг

+

+

+

+

+

Увежбаваое елемената
кпщаркащке технике крпз игру,
ушещће на рег. такмишеоу

+

+

+

+



Увежбаваое кретои у
нападу и пдбрани
Ушещће на ''Дпмијади''




Баскет 3:3
Игра на 2 кпща

Увежбаваое елемената
кпщаркащке технике крпз игру

+

+

+




Баскет 3:3
Сппртска игра пп
избпру ушеника

Увежбаваое елемената
кпщаркащке технике крпз игру

+

+



Сппртска игра пп
избпру ушеника












+
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6.13. Пдбпјкашка секција

Васпитач: Владан Штулић
Садржај, активнпст

Начин реализације

Време реализације
IX

Пкупљаое и дпгпвпр п раду

X

XI

XII

I

II

III

IV

Разгпвпр и игра

+

Техника игре – пдбијаое
прстима

Игра

+

Техника игре – пдбијаое
,,шекићем,,

Игра

+

Игра

Игра

+

Техника игре – пдбијаое
,,шекићем,,

Игра

+

Техника игре – сервис - игра

Игра

+

Игра 3x3 – игра са
правилима

Игра

+

Игра са правилима

Игра

+

Техника игре – ,,смеш,, - игра

Игра

+

Техника игре – ,,куваое,, игра

Игра

+

Игра са правилима

Игра

+

Турнир у дпму

Игра

Тактика игре – игра са
правилима

Игра

+ +

Игра са правилима

Игра

+

Пријатељска утакмица

Игра

+

Припрема за Дпмијаду

Игра

+

Ушещће на Дпмијади

Игра

+

Игра са правилима - Тактика

Игра

V

VI

+

+

+ +
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6.14. Секција за мали фудбал
Васпитач: Маркп Ненадпвић - девпјке
Начин реализације

Садржај, активнпст

Време реализације
XII



• Технике пријема и дпдаваоа
лппте
• Техника кретаоа без лппте
• Техника впђеоа лппте
• Финта дпдаваоа и щута на гпл
• Увежбаваое елемената
фудбалске технике
• Пдбрана на играшици са и без
лппте
• Увежбаваое елемената
фудбалске технике
• Селекција играшица за
Дпмијаду
• Увежбаваое елемената
фудбалске технике
• Игра на 2 гпла
• Увежбаваое елемената
фудбалске технике
• Игра на 2 гпла
• Ушещће на ''Дпмијади''
• Турнир у малпм фудбалу

Демпнстрација елемената
фудбалске технике технике,
увежбаваое и примена наушенпг
Демпнстрација елемената
фудбалске технике технике,
увежбаваое и примена наушенпг

+

Демпнстрација елемената
фудбалске технике технике,
увежбаваое и примена наушенпг

I

II

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Демпнстрација елемената
фудбалске технике технике,
увежбаваое и примена наушенпг

Демпнстрација елемената
фудбалске технике технике,
увежбаваое и примена наушенпг

III

IV

+

Прганизација турнира

+

Васпитач: Владан Штулић - младићи
Садржај, активнпст

Начин
реализације

Рекреативнп играое фудбала у
слпбпднп време (кприщћеое балпна
и терена)

Игра

Припреме за Дпмијаду – техника и
тактика игре

Игра

Ушещће на Дпмијади

Игра

Турнир у фудбалу између васпитих
група

Игра

Време реализације
IX

X

XI

+

+ +

XII

I

II

III

IV

V

+

+ + +

+

+ +

+
+
+
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6.15. Стпнптениска секција
Васпитач: Јелена Радпјевић
Садржај, активнпст

Време реализације
IX

Пглащаваое рада секције на пгласнпј табли

+

Пријављиваое и евидентираое шланпва

+

Састанак секције, уппзнаваое са правилима

+

Израда календара, време и термин рада

+

Упшаваое физишких мпгућнпсти и знаоа ппјединаца

+

X

Пснпвне технике стпнпг тениса

+

Међуспбни сусрети шланпва секције

+

Пријављиваое екипа пп васпитним групама за такмишеое у
мущкпј и женскпј кпнкуренцији

+

XI

Екипнп такмишеое у мущкпј и женскпј кпнкуренцији

+

Међуспбни сусрети шланпва секције

+

XII

Екипнп такмишеое у мущкпј и женскпј кпнкуренцији

+

Међуспбни сусрети шланпва секције

+

I

Међуспбни сусрети шланпва секције

+

Увежбаваое технике и тактике шланпва секције за
такмишеое на нивпу регипна

+

II

Међуспбни сусрети шланпва секције

+

Међуспбни сусрети шланпва секције

+

III

Међуспбни сусрети шланпва секције

+

Припреме шланпва секције за такмишеое у пквиру дпмпва
ушеника Бепграда

+

Ушествпваое у дпмијади уз дпдатне припреме и тренинге

+

IV

V

VI

+

+

+

Међуспбни сусрети шланпва секције
Међуспбни сусрети шланпва секције
Сумираое резултата рада секције и истицаое заслужних
шланпва
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6. 16. Шахпвска секција
Васпитач: Маријана Спасенић
Садржај, активнпст

Начин
реализације

Време реализације
IX

Пглащаваое рада секције на
пригпдним местима
-Састанак са шланпвима секције са
дневним редпм:
- Дпгпвпр у вези са терминпм рада
секције - Усвајаое гпдищоег
прпграма рада секције Кпнституисаое секције
-Шахпвска нптација
-Развпј щаха у нащпј земљи
o Легенда и стварнпст п ппстанку
щаха
-Теприја и пракса
-Међуспбни сусрети између
шланпва секције
-Увпђеое кпмпјутера у раду
секције
-Кприщћеое щахпвских прпграма
-Припрема екипе за такмишеое
-Шахпвска партија
Птвараое ,средищоица ,
заврщница
-Међуспбни сусрети
-Примери игре у средищоици
-Примери игре у
заврщници
-Примери щахпвска лепптица
Матираое са два лпвца
Матираое са дампм
Матираое са скакашем и лпвцем
-Рещаваое щахпвских прпблема
Мат у два пптеза
Мат у три пптеза
Мат у шетири пптеза
-Избпр најбпљег прпблемисте
-Припрема екипе за такмишеое у
пквиру Дпмијаде
-Међуспбни сусрети
-Такмишеое у пквиру дпмпва
ушеника Бепграда
-Сумираое резултата рада
щахпвске секције и истицаое
заслужних шланпва

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

+

+

Дпгпвпр

+

Демпнстрација
излагаое
+

Рад на
рашунару

+

Демпнстрација
излагаое

+

Демпнстрација
излагаое

+

+

+

VI
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6.17. Радипница енглескпг језикa
Васпитач: Мирјана Адашевић
Секција: Радипница енглескпг језика
Садржај, активнпст
Начин реализације
Време реализације
1 Learning vocabulary –
general advice
2 Learning and revising
vocabulary – aids to
learning
3. The names of English
language words and
using a dictionary
4. Formal and informal
words
5. Suffixes and prefixes
and word roots
6. Abstract nouns and
compound adjectives
7. Debating –
School uniforms
8. Debating –
Animal testing
9. Debating –
Capital punishment

Кпнверзација, дпдатни
материјал
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое

10. Debating –
Genetic cloning
11. Debating –
Adoption
12. Debating –
The relevance of
college education
13. Countries,
nationalities and
languages
14. Describing
character and
appearance
Idioms describing
people
15. Relationships and
friends

Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое

16. School, jobs and
education
17. The arts
18. Food
19. Holidays
20. Debating –
Celebrities as role
models

IX

X

XI

XII

+

Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое

+

Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое

+

Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое

+

Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, дискусија,
утврђиваое
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое

+

Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое

+
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I

+

+
+
+

II

III

IV

V

VI
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21. Pleasant and
unpleasant feelings
Idioms describing
feelings or mood
22. Debating –
Immigration

Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое

Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое

+

23. Debating –
Cell phones in class
24. Debating –
Is global warming an
issue
25. Debating –
Euthanasia
26. Proverbs

Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое

+

27. Debating –
Are humans to be
blame for certain
animal extinctions
28. Newspaper articles
29. Debating –
Books or films
30. Film presentation
31. Film presentation
32. Film presentation

+

Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое

+

34. Film presentation

Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, дискусија
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, дискусија
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, дискусија

37. Film presentation
38. Celebrations

+
+
+

+

Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, дискусија
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, дискусија
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, дискусија
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, дискусија

36. Film presentation

+

Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, утврђиваое

33. Film presentation

35. Film presentation

+

Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу, дискусија
Презентација, рад на дпдатнпм
материјалу

58
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+
+
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+
+
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+
+
+
+

+
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6.18. Радипница инфпрмаципних технплпгија
Васпитач: Маријана Спасенић
Садржај, активнпст
Начин реализације
Уппзнаваое ушеника п
планираним активнпстима
у пквиру секције
Мптивисаое ушеника за
рад у секцији
Птвараое mail налпга,
фпрмираое група на Viber
и WhatsApp апликацијама
Пбрада текста - Мicrosoft
Office Word
Израда слајд презентација
- Microsoft Power Point
Рад са табелама и
креираое графикпна Microsoft Office Excel
Пбрада слика - Adobe
Photoshop, Pixlr
Пбрада видеп записа и
креираое филма - Movie
Maker
Израда стрипа - Pixton
Израда ппстера, плаката и
фптп кплажа -Photovisi
Пснпве прпграмираоа,
визуелнп прпграмираое Scratch
Друщтвене мреже Безбеднпст на интернету
Мпбилне апликације Photomath, Plant Net, Smart
measure, Pinterest, Repix,
FaceTune….
Играое игара на XBOX-у,
кинетик камера
Израда и презентација
заједнишкпг прпјекта кпји
пбједиоује стешена знаоа
Сарадоа са другим
секцијама у Дпму
Псврт на рад секције,
планираое активнпсти за
следећу щкплску гпдину

Време реализације
IX X XI XII I II

Инфпрмисаое, уппзнаваое,
разгпвпр

+

Ппдстицаое, усмераваое

+

Рад на телефпну, кпмпјутеру

+

Ппмпћ у савлађиваоу щкплскпг
градива, рад на рашунару
Ппмпћ у савлађиваоу щкплскпг
градива, рад на рашунару

III

IV

V VI

+

+ +
+

Ппмпћ у савлађиваоу щкплскпг
градива, рад на рашунару

+

+
+

Презентација, предаваое, рад
на рашунару, телефпну

+

Презентација, предаваое, рад
на рашунару

+

Презентација, предаваое, рад
на рашунару
Презентација, предаваое, рад
на рашунару, щтампа

++
+

Презентација, предаваое, рад
на рашунару

+

Предаваое, презентација

+
+

Презентација, дискусија,
размена мищљеоа, ушеое крпз
игру на телефпну

+

+ +

+

+ +

+

+

+

Игра

+

+ +

+

+ +

+

+

+

+

+ +

Рад на рашунару, телефпну,
презентација
Размена идеја, ппмпћ при
реализацији дпмских
активнпсти

+

+

Разгпвпр, анализа

+
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7. ПЛАН И ПРПГРАМ РАДА ДПМСКПГ ПАРЛАМЕНТА
Васпитач: Ана Станкпвић
Садржај, активнпст

Време реализације

Начин реализације
IX

Кпнституисаое Дпмскпг
парламента; избпр
рукпвпдства; израда и
усвајаое плана и прпграма
рада парламента
Кућни ред Дпма; права и
пбавезе ушеника, избпр
представника за Тимпве.
Пбука ушеника за врщоашку
медијацију
Пднпс према дпмскпј
импвини; исхрана ушеника;
прганизација радипнице на
тему не насилне
кпмуникације
Прганизација и
реализација хуманитарне
акције; рад на утврђиваоу
најуреднијих спбних
кплектива
Анализа щкплскпг успеха на
крају класификаципнпг
перипда; хигијена у Дпму
Безбеднпст у Дпму;
предаваое и радипница
нма тему уважаваоа
разлишитпсти
Анализа свакпдневнпг
живпта и рада у Дпму;
Ппсета устанпве спцијалне
защтите за смещтај деце.
Пбележаваое светскпг
дана здравља, сарадоа са
другим дпмпвима и
прганизацијама кпје се
баве младима
Рад на утврђиваоу
најуреднијих спбних
кплектива; Пбележаваое
међунарпднпг дана бпрбе
прптив наркпманије;
Евалуација рада Дпмскпг
парламента, предлпзи за
следећу щкплску гпдину

Разгпвпр, дпгпвпр,
гласаое

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

+

+
Дискусија, дпгпвпр,
анализа

+

Разгпвпр, анализа,
дпгпвпр

+

+

Дискусија, дпгпвпр

+
+

Анализа, дискусија

+

Анализа, дискусија

+

Дискусија, анализа,
презентација

Разгпвпр, дпгпвпр,
ппсета

+

+ +

Анализа, разгпвпр,
дпгпвпр
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8. ПЛАН И ПРПГРАМ ППДРШКЕ ПРПФЕСИПНАЛНПМ РАЗВПЈУ УЧЕНИКА
Прпфесипнална пријентација у Дпму пдвија се тпкпм целе щкплске гпдине, и тп, крпз
разне активнпсти и крпз ппсебне пблике рада. Циљ рада на прпфесипналнпј
пријентацији је ппдстицаое прпфесипналнпг развпја ушеника и пружаое ппмпћи
ппјединцу да фпрмира реалну слику п свпјим сппспбнпстима, пспбинама лишнпсти,
интереспваоима и да у пднпсу на садржај, услпве и захтеве ппјединих пбразпвних
прпфила и занимаоа щтп успещније планира свпј развпј.
Активнпсти везане за ппдрщку прпфесипналнпм развпју ушеника пбухватају тестираое
заинтереспваних ушеника шетвртпг разреда, кпје се пбавља у сарадои са Центрпм за
инфпрмисаое и прпфесипналну прјентацију при Наципналнпј служби за
заппщљаваое. Такпђе, Дпм већ три гпдине ушествује у прпграму ,,Припреми се –
упищи се“, у прганизацији Центра за развпј каријере, Универзитета у Бепграду. Знашај
пвпг прпграма пгледа се у тпме щтп се матурантима пружа ппдрщка при припреми и
упису на факултет. Крпз сет радипница у пквиру прпграма ушеницима заврщних
разреда пружа се ппдрщка у уппзнаваоу себе, щта их мптивище, щта их мпжда кпши,
какп да ефикаснп уше и планирају време, избпре се са тремпм и са вище сампппуздаоа
дпшекају пријемни испит. Ппменти прпграм предвиђа и прганизпваое мини сајма
факултета, а у сарадои са истима, пмпгућава ушеницима кпјима је тп најпптребније
бесплатнп ппхађаое припремне наставе.
Тпкпм щкплске гпдине са ушеницима заврщних разреда у пквиру васпитнпг рада
васпиташи ће пбрађивати теме путем кпјих ће се млади пснаживати свпје кпмпетенције
за правилан избпр будућег занимаоа.
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За ушенике кпји ппстижу ппсебне резултате из ппјединих пбласти предвиђена је
сарадоа са ИС Петница, где ће у пквиру семинара имати мпгућнпст да се уппзнају са
брпјним занимаоима.
Кпнтинуиран и систематски рад на прпфесипналнпј пријентацији ушениканнаставиће
се пве щкплске гпдине крпз следеће садржаје:
Време
Тпкпм щкплске
гпдине

Тпкпм щкплске
гпдине

Тпкпм щкплске
гпдине

Активнпсти
Ппдстицаое ушеника
заврщних разреда
да сппственим
активнпстима и залагаоем
стишу реалну слику п
свпјим мпгућнпстима,
сппспбнпстима и
интереспваоима, и да на
пснпву тпга дпнпсе зреле
прпф. пдлуке
Ппдстицаое ушеника
заврщних разреда
да сппственим
активнпстима и залагаоем
стишу пптребне
инфпрмације п раду и
занимаоима у систему
пбразпваоа, кап и
кадрпвским пптребама у
систему заппщљаваоа
Праћеое усклађенпсти
развпја лишнпсти ушеника и
исппљених
прпфесипналних жеља

Нпсипци реализације

Разгпвпр,
кпнсултације,
инфпрмације

Васпиташи, педагпг

Разгпвпр,
кпнсултације,
инфпрмације путем
пгласних табли,
памфлета, летака

Васпиташи, педагпг

Ппсматраое и праћеое
резултата рада ушеника Васпиташи, педагпг

Разгпвпр, дискусија,
презентације,
радипнице
Васпиташи

Тпкпм щкплске

гпдине

Начин реализације

У пквиру васпитнпг рада са
ушеницима заврщних
разреда пбрађиваће се теме
везане за прпфесипналну
прјентацију, пдабир
факулетета.
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Ушеници заврщних рареда
биће уппзнати са
мпгућнпстима тестираоа за Разгпвпр, дискусија,
Првп пплугпдищте прпфесипналну прјентацију тестираое

Пктпбар 2019 –
март 2020.

Тпкпм щкплске
гпдине

Разгпвпр, анкета,
прикупљаое
дпкументације,
радипнице, мини сајам
факултета, припремна
настава

Прпграм ,,Припреми се упищи се“

Васпиташи, педагпг,
Центар за
инфпрмисаое и
прпфесипналну
прјентацију при НСЗ - у

Васпиташи, педагпг.
Центар за развпј
каријере Унивезитета у
Бепграду

Фпрмираое
''инфпрмативнпг кутка'' са
актуелним инфпрмацијама
п мпгућнпстима наставка
щкплпваоа прекп плаката,
брпщура, линкпва и другп

Пглащаваое битних
Васпиташи, педагпг
инфпрмација п
факултетима и виспким
щкплама

Тпкпм щкплске
гпдине

Индивидуални саветпдавни
рад са неппредељеним
ушеницима и оихпвим
рпдитељима

Тпкпм щкплске
гпдине

Прикупљаое релавантних
ппдатака п ппстигнутим
успесима приликпм уписа
матураната на факултете

Разгпвпр на пснпву
резултата упитника за
прпфесипналну
пријентацију, увид у
прппратне
инфпрматпре, летке,
Увид у дпкументацију,
анализа и бележеое
ппдатака
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Педагпг, васпиташи

Васпиташи
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9. ПЛАН И ПРПГРАМ РАДА ПЕДАГПШКПГ ВЕЋА
Педагпшкп веће Дпма ушеника кап струшни прган Дпма бавиће се укупнпм
педагпщкпм прпблематикпм Дпма, ппшев пд прпграмираоа рада, прганизпваоа васпитнппбразпвнпг прпцеса, па дп вреднпваоа васпитнп-пбразпвних резултата у тпку щкплске
2019/2020. гпдине.
Пред свакп Педагпщкп веће прави се Дневни ред у складу са Гпдищоим планпм рада
и актелним пптребама.
На ппшетку гпдине, на предлпг Педагпщкпг већа, изабрана је Дисциплинска кпмисија
у следећем саставу:
1. Мирјана Адащевић, председник
2. Јелена Пкишић, шлан
3. Маријана Спасенић, шлан
4. Јпван Ђпрђевић,шлан
5. Павле Јпванпвић, шлан
Замене:
1. Маркп Ненадпвић, васпиташ
2. Слађана Пријић Сладић, васпиташ
3. Урпщ Урпщевић, васпиташ
4. Александра Павлпвић, васпиташ
Септембар
Прганизација рада у васпитнпј групи
Смещтај ушеника и уппзнаваое са кућним редпм Дпма
а) упблишаваое васпитне групе
б) задуживаое ушеника дпмскпм импвинпм, листе задужеоа, реверси
Разматраое и усвајаое Извещтаја п раду Дпма у щкплскпј 2019/2020. гпдини
Усвајаое предлпга Гпдищоег Плана и прпграма васпитнпг рада Дпма за щкплску 2019/2020.
Гпдину
Разматраое плана и прпграма васпитнпг рада за септембар
Пктпбар
Реализација плана и прпграма васпитнпг рада за септембар
Разматраое плана и прпграма васпитнпг рада за пктпбар
Извещтај педагпга п спрпведенпм истраживаоу п адаптацији ушеника прве гпдине и oсврт на
нека питаоа адаптације ушеника на дпмске услпве живпта
Извещтај Дисциплинске кпмисије п изрешеним васпитнп-дисциплинским мерама
Нпвембар
Анализа успеха на крају 1. класификаципнпг перипда
Реализација прпграмских садржаја у 1. трпмесешју
Реализација плана и прпграма васпитнпг рада за пктпбар
Разматраое плана и прпграма васпитнпг рада за нпвембар
Извещтај Дисциплинске кпмисије п дпнетим васпитнп-дисциплинским мерама
Искуствп у вези са ппщтпваоем кућнпг реда Дпма
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Децембар
Реализација прпграма слпбпдних активнпсти, ушенишких прганизација и кпмисија
Реализација плана и прпграма васпитнпг рада за нпвембар
Разматраое плана и прпграма васпитнпг рада за децембар
Извещтај Дисциплинске кпмисије п дпнетим васпитнп-дисциплинским мерама
Из прпграма струшнпг усаврщаваоа: пп дпгпвпру из прпграма струшнпг усаврщаваоа
Јануар
Здравственп-хигијенске прилике, исхрана, ппщта и лишна хигијена
Реализација плана и прпграма васпитнпг рада за децембар
Разматраое плана и прпграма васпитнпг рада за јануар
Извещтај Дисциплинске кпмисије п дпнетим васпитнп-дисциплинским мерама
Стаое импвине Дпма
Предлпг теме за семинар
Фебруар
Анализа пствареоа плана и прпграма васпитнпг рада у 1. пплугпдищту
Предлпг мера за унапређиваое васпитнпг рада
Реализација плана и прпграма васпитнпг рада за јануар
Разматраое плана и прпграма за фебруар
Из прпграма струшнпг усаврщаваоа: Пп дпгпвпру, из прпграма
Извещтај Дисциплинске кпмисије п дпнетим васпитнп-дисциплинским мерама
Март
Стаое и прпблеми у раду кпмисија и слпбпдних активнпсти на нивпу Дпма)
Извещтај Дисциплинске кпмисије п дпнетим васпитнп-дисциплинским мерама
Реализација плана и прпграма васпитнпг рада за фебруар
Разматраое плана и прпграма васпитнпг рада за март
Анализа успеха ушеника 3. и 4. разреда и мере за ппбпљщаое
Дпгпвпр у вези са припремама за ушещће на међудпмским сусретима на нивпу регипна и
републике
Фпрмираое кпмисије за прпцену щтете.
Извещтај п резултату истраживаоа п прганизацији живпта и рада у дпму
Април
Анализа реализације садржаја васпитнпг рада на крају 3. класификаципнпг перипда
Мере за ппбпљщаое квалитета рада
Реализација плана и прпграма васпитнпг рада за март
Разматраое плана и прпграма васпитнпг рада за април
Извещтај Дисциплинске кпмисије п дпнетим васпитнп-дисциплинским мерама
Дпгпвпр у вези са заврщеткпм тепријске наставе - ппслпви пкп наплате щтете, раздужеоа,
прерасппделе раднпг времена васпиташа у мају и јуну и др.
Прпглащеое ппбедника у такмишеоу васпитних група
Мај
Разматраое прпграма (реализације) васпитнпг рада у слпбпдним активнпстима, ушенишким
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прганизацијама и кпмисијама
Реализација плана и прпграма васпитнпг рада за април
Разматраое плана и прпграма васпитнпг рада за мај
Извещтај Дисциплинске кпмисије п дпнетим васпитнп-дисциплинским мерама
Ппдела задужеоа у вези израде Гпдищоег плана и прпграма рада за щкплску 2017/2019.
Гпдину
Ппхвале и награде ушеницима за активнпст у тпку щкплске 2019/2020. гпдине
Јун
Анализа щкплскпг успеха ушеника Дпма у щкплскпј 2019/20.
Извещтај п васпитнпм раду у щкплскпј 2019/20.
Реализација плана васпитнпг рада рада за мај
Разматраое плана и прпграма васпитнпг рада за јун
Ппхвале и награде ушеницима на крају наставнпг перипда
Разматраое Гпдищоег прпграма рада Дпма за щкплску 2019/2020. гпдину
Спрпвпђеое кпнкурса за пријем ушеника у Дпм
Дпгпвпр пкп припрема Дпма (набавка и инвестиципнп и текуће пдржаваое) за рад у нареднпј
щкплскпј гпдини
Август
Дпгпвпр п прганизаципнп-материјалним припремама за ппшетак щкплске гпдине
Дпгпвпр п кпнцепту нужних активнпсти у вези са пријемпм и смещтајем ушеника у Дпм
Утврђиваое гпдищоег и седмишнпг расппреда раднпг времена васпиташа
Утврђиваое брпјнпг стаоа ушеника и расппред пп васпитним групама
Дпгпвпр пкп впђеоа пптребне педагпщке дпкументације у щкплскпј 2019/2020. гпдини
Анализа резултата васпитнп-пбразпвнпг рада на крају щкплске 2019/2020. гпдине
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10. ПЛАН И ПРПГРАМ СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА

Струшнп усаврщаваое васпиташа тпкпм 2019/2020. гпд. пдвијаће се у прганизацији
Дпма ушеника средоих щкпла ,,Милутин Миланкпвић“ и у прганизацији Министарства
прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Републике Србије. Тп се ппсебнп пднпси на
акредитпване семинаре струшнпг усаврщаваоа.
У тпку щкплске 2019/2020. гпдине планиранп је да се активнп кпристе ппстпјећи
ресурси устанпве. Васпиташи кпји захваљујући свпм пбразпваоу и раднпм искуству, мпгу да
презентују пдређену тему шланпвима Педагпщкпг већа, шиниће тп наредне гпдине, у склппу
интернпг струшнпг усаврщаваоа.
Време реализације
Првп пплугпдищте
Другп пплугпдищте
Тпкпм гпдине
Панпи
у
хплу
Дпма
Карапке
(прганизатпр
и
реализатпр)
Струшна
Aлександра
(прганизатпр и
излагаоа и
Павлпвић
реализатпр)
угледне теме
(слущалац)
Тематски панп
(прганизатпр и
Кпнференција
реализатпр)
«Нпве
технплпгије у
Акција ппвпдпм
пбразпваоу»
нпвпгпдищоих
Британски савет
празника (ушесник)
Aкредитпван
семинар
струшнпг
усаврщаваоа
(слущалац)
Струшна
излагаоа
Прганизација
и
реализација
Aкредитпван
Ана
(реализатпр)
такмишеоа/ппсете/трибине/дпгађаји семинар
Станкпвић
(прганизатпр)
струшнпг
усаврщаваоа
(аутпр и
реализатпр
,,Фпрум театар
кап техника
превазилажеоа
предрасуда и
стерептипа у
раду са
младима“.
Струшна
излагаоа и
угледне теме
(реализатпр и
слущалац)
Aкредитпван
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семинар
струшнпг
усаврщаваоа
(слущалац)
Дебатни клуб
(прганизатпр и
реализатпр)
Јелена
Ђинпвић

„Тпталнп другашији
пд других“ (асистент
прганизатпра)

Тематски панп (прганизатпр и
реализатпр)

Панпи у хплу Дпма
(прганизатпр и
реализатпр)

Републишка
секција ст.
сарадника и
друга струшна
удружеоа
(ушесник)
Струшна
излагаоа и
угледне теме
(слущалац)

Владан
Штулић

Маријана
Спасенић

Прганизација и
реализација
такмишеоа/ппсете
(прганизатпр)

Панпи у хплу Дпма
(прганизатпр и
реализатпр)

Припрема и впђеое ушеника на
такмишеоа
(прганизатпр)

Тематски панп
(аутпр и реализатпр)
Предаваое на тему безбеднпг
кприщћеоа интернета за ушенике
прве гпдине
(аутпр и реализатпр)
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семинар
струшнпг
усаврщаваоа
Струшна
излагаоа и
угледне теме
(слущалац)
Aкредитпван
семинар
струшнпг
усаврщаваоа
(слущалац)
Струшна
излагаоа и
угледне теме
(слущалац)
Aкредитпван
семинар
струшнпг
усаврщаваоа
(слущалац)
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Јпван
Ђпрђевић

Акција ппвпдпм
нпвпгпдищоих
празника
(прганизатпр и
реализатпр)

Институт за француски језик
Месец Франкпфпније – излпжба,
предаваое, кпнцерт (прганизатпр)
Амбасада Француске (ппсета)
Веше француске щанспне
(прганизатпр и реализатпр)

Јелена
Пкичић

Тематски панп
(прганизатпр и
реализатпр)

Прганизација и реализација
такмишеоа/ппсете
(прганизатпр)
Пбележаваое дана коиге
(прганизатпр)

Јелена
Радпјевић

Прганизација и
реализација
такмишеоа/ппсете
(прганизатпр)

Струшна
излагаоа и
угледне теме
(слущалац)

Припрема и впђеое ушеника на
такмишеоа/ппсете
(прганизатпр)

Aкредитпван
семинар
струшнпг
усаврщаваоа

Струшна
излагаоа и
угледне теме
(слущалац)
Aкредитпван
семинар
струшнпг
усаврщаваоа
Струшна
излагаоа и
угледне теме
(слущалац)
Х. Акција „Чеп за
хендикеп“
(прганизатпр)
Aкредитпван
семинар
струшнпг
усаврщаваоа

Маркп
Ненадпвић

Прганизација и
реализација
такмишеоа/ппсете
(прганизатпр)

Прганизација и реализација
такмишеоа/ппсете
(прганизатпр)

Сппртски календар –
панп
(прганизатпр)

Струшна
излагаоа и
угледне теме
(слущалац)
Трка
задпвпљства
(прганизатпр
ушещћа)
Кпнференција
«Нпве
технплпгије у
пбразпваоу»
Британски савет
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Анђела
Драгићевић

Прганизација и
реализација ппсета
(прганизатпр)

Извпђеое угледне теме
(излагаш и слущалац)

Aкредитпван
семинар
струшнпг
усаврщаваоа
(слущалац)
Струшна
излагаоа и
угледне теме
(слущалац)
Aкредитпван
семинар
струшнпг
усаврщаваоа

Павле
Јпванпвић

Прганизација и
реализација ппсета

У сусрет Ускрсу (радипница
псликаваоа Ускрщоих јаја прганизатпр)
Трка задпвпљства (асистент
прганизатпра)
Чеп за хендикеп – хуманитарна
акција (асистент)

Слађана
ПријићСладић

Струшна излагаоа и
угледне теме
(слущалац)

Пбилазак бепградских знаменитпсти
(прганизатпр и реализатпр)
Припрема и впђеое ушеника на
такмишеоа/ппсете
(прганизатпр)

Струшна
излагаоа и
угледне теме
(слущалац)
Акредитпвани
семинар
струшнпг
усаврщаваоа
Aкредитпван
семинар
струшнпг
усаврщаваоа
(аутпр и
реализатпр
,,Фпрум театар
кап техника
превазилажеоа
предрасуда и
стерептипа у
раду са
младима“.
Х. Акција „Чеп за
хендикеп“
(асистент
прганизатпра)
Дебатни клуб
(прганизатпр и
реализатпр)
Aкредитпван

70

Годишњи план и програм рада за школску 2019/2020.

семинар
струшнпг
усаврщаваоа

Урпш
Урпшевић

«Тпталнп другашији
пд других»
(прганизатпр и
пратилац ушеника)

Припрема и впђеое ушеника на
такмишеоа (прганизатпр)
Карапке (асистент прганизатпра)

Струшна
излагаоа и
угледне теме
(слущалац)
Прганизпваое
пдласка у
ппзприщте или
бипскпп и
бипскппских
прпјекција у
Дпму.
Акредитпван
прпграм
струшнпг
усаврщаваоа
(слущалац)

Мирјана
Адашевић

Ппсете (прганизатпр и Прганизација и реализација
реализатпр)
такмишеоа/ппсете
(прганизатпр)
Тематски панп
(прганизатпр и
реализатпр)

Струшна
излагаоа и
угледне теме
(слущалац)
Акредитпван
прпграм
струшнпг
усаврщаваоа
Ушествпваое у
активнпстима
Британскпг
савета и
Америшкпг кутка.
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11. ПЛАН И ПРПГРАМ ШЕФА ВАСПИТНА СЛУЖБЕ
АКТИВНПСТИ ШЕФА ВАСПИТНЕ СЛУЖБЕ
Ушествује у изради Извещтаја п раду Дпма и Гпдищоег плана рада и прпграма
васпитнпг рада Дпма;

Време
реализације
IX

Пбавља ппслпве везане за реализацију Гпдищоег плана рада и прпграма
васпитнпг рада у Дпму;

тпкпм гпдине

Прганизује, рукпвпди, кппрдинира и кпнтрплище изврщеое свих ппслпва у
пквиру службе, кпнтрплище реализацију васпитнпг рада;

тпкпм гпдине

Пдгпвара за закпнит рад службе;

тпкпм гпдине

Прпушава и прати закпне и ппзитивне прпписе из свпг делпкруга рада;

тпкпм гпдине

Стара се п спрпвпђеоу ппщтих аката и пдлука кпје се пднпсе на васпитни рад;

тпкпм гпдине

Прати, ппдстише и развија интересе и пптребе ушеника;

тпкпм гпдине

Ушествује пријему ушеника у Дпм;

тпкпм гпдине

Пдлушује п расппређиваоу ушеника пп васпитним групама;

IX

Дпставља референту за смещтај накпн уписа за ту щкплску гпдину, ппдатке п
свим уписаним ушеницима (кприсницима услуга);

IX

Стара се п библиптешкпм фпнду Дпма;

тпкпм гпдине

У сарадои са псталим щефпвима служби пбавља ппслпве управљаоа,
спрпвпђеоа и кпнтрпле система HACCP, QMS и EMS у свим сегментима Дпма;

тпкпм гпдине

Вреднује резултате рада за заппслене у пквиру службе;

тпкпм гпдине

Стара се п шуваоу и наменскпм кприщћеоу инвентара Дпма;

тпкпм гпдине

Ушествује пп пптреби у ппступку накнаде щтете кпју ушине ушеници;

тпкпм гпдине

Стара се п спрпвпђеоу пдредаба Кућнпг реда и пдржаваоу дисциплине у
Дпму;

тпкпм гпдине

Пп пптреби сарађује са пдељенским старещинпм, щкплпм, рпдитељима и
старатељима ушеника;

тпкпм гпдине

Кпнтплище впђеое Матишне коиге евиденције ушеника и стара се п шуваоу
дпкументације;

тпкпм гпдине

Врщи увид у радну атмпсферу ушеника и естетскп – хигијенскп уређеое
прпстприја;

тпкпм гпдине

Прати и прпушава узрпке непримеренпг ппнащаоа ппјединих ушеника и група и
пружа

тпкпм гпдине

Преглед Дневника васпитнпг рада и тематских припрема васпиташа

тпкпм гпдине

Дпставља Захтев за пптребама у складу са Правилникпм п ппступцима јавне
набавке унутар Дпма за свпју службу;

тпкпм гпдине

Пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра Дпма;

тпкпм гпдине
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12. ПЛАН И ПРПГРАМ РАДА ДИРЕКТПРА ДПМА

Септембар
1. Ангажпваое у свим активнпстима припремаоа услпва за ппшетак рада щкплске гпдине.
2. Прганизпваое пријема и смещтаја ушеника у Дпм .
3. Сугерисаое метпдишкпг приступа за сагледаваое пднпса ушеника према дпмскпј
импвини и хигијени.
4. Припремаое неппхпдне педагпщке дпкументације.
5. Пружаое ппмпћи васпиташима метпдишкпг карактера у увпђеоу ушеника у живпт и рад
у Дпму.
6. Пружаое ппмпћи кухиоскпм и технишкпм пспбљу .
7. Сагледаваое прганизципнп-прпграмске ппстављенпсти васпитних група и у вези са тим
пружаое неппхпдне ппмпћи.
8. Припрема материјала и впђеое седнице Педагпщкпг већа.
9. Прганизпваое и ппмпћ кпд израде свих нпрмативних аката Дпма.
10. Израда систематизације радних места са ппслпвима и задацима неппхпдним за
функципнисаое делатнпсти Дпма.
11. Припремаое седнице Управнпг пдбпра Дпма и ушествпваое у раду.
12. Праћеое реализација раднпг времена васпиташа.
13. Сарадоа са финансијскпм службпм.
Пктпбар
1. Пружаое ппмпћи фпрумима ушенишкпг управљаоа , сагледаваое ппшетних резултата.
2. Ангажпваое на сагледаваоу функципнисаоа дежурства ушеника .
3. Сагледаваое ппшетних кпрака кпнституисаоа и рада Дпмскпг парламента и пдбпра и
пружаоа ппмпћи у раду.
4. Критишке ппаске п ппщтпваоу кућнпг реда.
5. Индивидуални кпнтакти са ушеницима на разрещаваоу пдређених лишних прпблема.
6. Припрема и впђеое седнице Педагпщкпг већа.
7. Кппрдинација рада технишкпг и кухиоскпг пспбља.
8. Праћеое реализације раднпг времена васпиташа.
9. Присуствп васпитним активнпстима кпје прганизују васпиташи у складу са прпгрампм
рада.
Нпвембар
1. Пружаое инструктивне ппмпћи васпиташима.
2. Сагледаваое стаоа дпкументације на нивпу васпитних група.
3. Пружаое ппмпћи кухиоскпм и технишкпм пспбљу .
4. Сарадоа са финансијскпм службпм.
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5. Припремаое материјала за седницу Већа кпји се пднпсе на реализацију прпграма
васпитнпг рада и ппстигнутпг успеха на крају 1. класификаципнпг перипда.
6. Присуствп васпитним активнпстима кпје прганизују васпиташи у складу са прпгрампм
рада.
7. Кппрдинација рада технишке службе и псталпг пспбља.
8. Ангажпваое на усаврщаваоу инструмената за мереое квалитета рада.
Децембар
1. Сагледаваое интеракцијскпг пднпса ушенишких пргана управљаоа на релацијама
унутар васпитних група кап и васпитних група - Дпмски парламент .
2. Пружаое ппмпћи ушенишким прганима управљаоа.
3. Ппдстицаое размене искуства из васпитне праксе васпиташа.
4. Псврт на реализацију прпграма васпитнпг рада кпји се пднпси на слпбпднп време,
слпбпдне активнпсти, ушенишке прганизације и кпмисије (на нивпу Дпма), припремаое
материјала за седницу Већа .
5. Присуствп васпитним активнпстима кпје прганизују васпиташи у складу са прпгрампм
рада.
6. Праћеое утицаја стимулативних васпитнп-дисциплинских мера.
7. Ангажпванпст на рещаваоу кпнкретних прпблема у индивидуалнпм раду са
ушеницима.
8. Ушещће у активнпстима кпје се пднпсе на пппис инвентара.
9. Припрема и впђеое седнице Педагпщкпг већ.
10. Ппслпви пбрашунаваоа ЛД.
11. Анализа реализације раднпг времена васпиташа.
12. Прганизпваое струшнпг усаврщаваоа.
Јануар/ фебруар
1. Припремаое материјала за седницу Већа кпји се пднпси на резултате и прпблеме у
вези са реализацијпм прпграма васпитнп-пбразпвнпг рада тпкпм 1. Пплугпдищта.
2. Мере за дпследније ппщтпваое кућнпг реда у 2. пплугпдищту и закљушака Већа.
3. Кппрдинација рада и дпгпвпр са пдгпварајућим пперативним фактприма на
ппбпљщаоу технишкп-хигијенских услпва у дпму за време зимскпг распуста.
4. Сарадоа са директпрпм Средое технишке ПТТ щкпле.
5. Пружаое сугестија васпиташима у сређиваоу ппдатака у вези са истраживаоем
мпбилнпсти ушеника за време пбавезнпг ушеоа и праћеоа ушеника прекп спцип-карте.
6. Усппстављаое нужнпг кпнтакта са директпрпм Шкпле и Пбразпвнп-васпитним већем у
вези са сагледаваоем резултата и прпблема на крају 1. пплугпдищта.
7. Припремаое седнице Већа кпја ће бити ппсвећена сагледаваоу практишне реализације
дпнетих закљушака.
8. Ппдстицаое размене практишних искустава у васпитнпм раду.
9. Утврђиваое стаоа педагпщке дпкументације.
10. Сагледаваое резултата на ппбпљщаоу естетскпг изгледа Дпма.
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11. Сугестије у вези са стпжернпм функцијпм Већа у прганизацији целпкупнпг живпта и
рада Дпма.
12. Пбавити увид у пбављене радпве на ппбпљщаоу материјалнп-хигијенских услпва у
Дпму.
13. Ушещће у припремама за израду Финансијскпг плана.
14. Анализа реализације гпдищоег фпнда раднпг времена васпиташа .
Март
1. Праћеое рада пдбпра са ппсебним псвртпм на рад следећих пдбпра: за ппбпљщаое
услпва живпта и рада ушеника у дпму, за праћеое реализације васпитнп пбразпвнпг
рада, за безбеднпст .
2. Инфпрмативнп-инструктивни рад - увид у прпцес васпитнпг рада.
3. Ппслпви на кппрдинацији рада на нивпу Дпма.
4. Ппдстицаое размене ппзитивних искустава у васпитнпм раду.
5. Прганизација такмишеоа у Дпму и међудпмским сусретима на нивпу регипна и
републике.
6. Партиципација у раду управних пргана Дпма.
7. Ангажпванпст на сређиваоу резултата истраживаоа у пднпсу успеха ушеника и неких
ппрпдишних прилика.
8. Припрема и впђеое седнице Педагпщкпг већа.
9. Присуствпваое васпитним активнпстима кпје прганизују васпиташи у складу са
прпгрампм рада.
Април
1. Седница већа ппсвећена реализацији прпграма васпитнпг рада и успеха ушеника на
крају 3. класификаципнпг перипда.
2. Пружаое ппмпћи пдгпварајућим фактприма у припремаоу материјала кпји се пднпси
на пднпс ушеника према дпмскпј импвини и наплата щтете.
3. Припремаое нужних сугестија кпје се пднпсе на нашин раздужеоа ушеника на крају
наставнпг перипда.
4. Припремаое и впђеое седнице Педагпщкпг већа.
5. Индивидуални и групни кпнтакти са ушеницима на разрещаваоу пдређених прпблема.
6. Сарадоа са усанпвама и институцијама знашајним за рад Дпма.
Мај
1. Припремаое материјала за седницу Већа кпји се пднпсе на реализацију активнпсти
васпитнпг рада у слпбпдним активнпстима, ушенишким прганизацијама и кпмисијама.
2. Сугестије за садржајнп пбпгаћиваое прпграма васпитнпг рада у предстпјећпј щкплскпј
гпдини.
3. Прганизација и припрема Гпдищое приредбе Дпма.
4. Припремаое предлпга за дпгпвпр п неппхпдним прганизаципнп-материјалним
ппслпвима кпје треба пбавити за успещнији рад у нареднпј щкплскпј гпдини.
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5. Кппрдинација рада технишкпг и кухиоскпг пспбља.
6. Рад на изради Гпдищоег прпграма рада Дпма.
7. Ушествпваое у раду управних пргана и кпмисија.
8. Пружаое ппмпћи у раду кпмисијама на нивпу Већа.
9. Пружаое ппмпћи васпиташима на сређиваоу ппдатака истраживаоа.
Јун
1. Праћеое и кппрдинација активнпсти у вези са припремаоем прпстприја и псталпг за
рад у нареднпм перипду.
2. Анализа реализације гпдищоег фпнда раднпг времена васпиташа.
3. Дпврщаваое израде Гпдищоег прпграма рада Дпма, редигпваое и припремаое
материјала за усвајаое.
4. Припремаое седнице Већа ппсвећене резултатима и прпблемима васпитнппбразпвнпг рада на крају наставнпг перипда.
5. Ппслпви на спрпвпђеоу кпнкурса за пријем ушеника у Дпм.
6. Ангажпванпст у радпвима на текућем и инвестиципнпм пдржаваоу пбјеката Дпма.
7. Пружаое ппмпћи у раду пдгпварајућих фактпра на сређиваоу прпстприја за ппшетак
нпве щкплске гпдине.
Август
1. Ушествпваое у ппслпвима на спрпвпђеоу кпнкурса за пријем ушеника у Дпм.
2. Ангажпванпст у сагледаваоу пбављених ппслпва за време летоег распуста на
пбјектима Дпма и сагледаваое у целини изврщених припрема за пријем и смещтај
ушеника .
3. Сугестије са прганизаципнпг станпвищта кпје се пднпсе на стпжерну функцију Већа у
целпкупнпм живпту и раду Дпма.
4. Кпнашнп сређиваое ппдатака спрпведених истраживаоа за статистишку пбраду.
5. Партиципација у утврђиваоу предлпга за набавку материјалних средстава неппхпдних
за рад слпбпдних активнпсти кап и најнужнијег инвентара.
6. Активнпст на критишкпм преиспитиваоу ппстпјеће педагпщке дпкументације и у вези с
тим даваое предлпга за оенп усаврщаваое и функципналније ппстављаое.
7. Сагледаваое изврщених припрема пд стране кухиоскпг и технишкпг пспбља и пружаое
ппмпћи у раду на сређиваоу прпстприја за пријем ушеника.
8. Даваое сугестија за израду Плана и Прпграма рада и Извещтаја п раду.
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13. ПЛАН И ПРПГРАМ РАДА ПЕДАГПГА
ГПДИШОИ ПРПГРАМ РАДА ПЕДАГПГА

Планираое и прпграмираое васпитнпг рада
1. Ушествпваое у изради Гпдищоег плана и прпграма рада Дпма ушеника (IX)
2. Припремаое гпдищоих и месешних планпва рада педагпга (IX)
3. Спрпвпђеое анализа и истраживаоа у циљу унапређеоа рада Дпма ушеника (пп пптреби)
4. Пружаое ппмпћи васпиташима у планираоу и дпкументпваоу васпитнпг рада у васпитнпј
групи (пп пптреби)
5. Ушествпваое у фпрмираоу и структуираоу васпитних група (IX)
6. Припремаое плана сппственпг струшнпг усаврщаваоа и прпфесипналнпг развпја (IX)
7. Ушествпваое у планираоу прганизације рада Дпма и заједнишких активнпсти са директпрпм
и щефпм васпитне службе (пп пптреби)

Праћеое и вреднпваое васпитнпг рада
1. Ушещће у праћеоу и вреднпваоу васпитнпг рада Дпма ушеника и предлагаое мера за
оегпвп ппбпљщаое ( тпкпм гпдине)
2. Систематскп праћеое адаптације и напредпваоа ушеника (IX, X, пп пптреби)
3. Анализа успеха ушеника на класификаципним перипдима и предлагаое мера за ппбпљщаое
ппщтег успеха (XI, I, IV, VI)
4. Ушещће у изради Гпдищоег извещтаја п раду Дпма ушеника (VIII, IX)
5. Ушествпваое у истраживаоима кпја се спрпвпде у пквиру вреднпваоа квалитета живпта и
рада у Дпму (V)

Рад са васпитачима
1. Ппмпћ васпиташима на кпнкретизпваоу и ппераципнализпваоу циљева и задатака
васпитнпг рада (пп пптреби)
2. Ппдрщка васпиташима у усклађиваоу прпграмских захтева са специфишнпстима кпнтекста
пствариваоа васпитнпг рада (тпкпм гпдине)
3. Јашаое кпмпентенција васпиташа за рад са ушеницима ради ппбпљщаоа щкплске
успещнпсти (тпкпм гпдине)
4. Праћеое нашина впђеоа педагпщке дпкументације васпиташа (тпкпм гпдине)
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5. Пснаживаое васпиташа за рад са ушеницима из псетљивих друщтвених група развијаоем
тплеранције и флексибилнпг става према разлишитим друщтвеним групама (тпкпм гпдине)
6. Ппдрщка васпиташима у сарадои са рпдитељем/старатељем (тпкпм гпдине)
7. Мптивисаое васпиташа на кпнтинуиранп струшнп усаврщаваое (тпкпм гпдине)
8. Ппдрщка васпиташима у реализацији угледних активнпсти и примера дпбре праксе (пп
пптреби)

Рад са ученицима
1. Ушещће у прганизацији пријема ушеника , праћеоа прпцеса адаптације и ппдрщка у
превазилажеоу тещкпћа (IX, X, пп пптреби)
2. Пружаое ппмпћи и ппдрщке ушеницима у оихпвпм напредпваоу у ушеоу и щкплскпм
ппстигнућу (тпкпм гпдине)
3. Идентификпваое ушеника са прпблемима у ушеоу и ппнащаоу и рад на птклаоаоу
педагпщких узрпка тих прпблема (пп пптреби)
4. Ппдстицаое ушенишке партиципације, пружаое ппдрщке и ппмпћи ушеницима у раду
ушенишких прганизација на нивпу Дпма и оихпвп укљушиваое у разлишите прпјекте и
активнпсти на лпкалнпм нивпу (тпкпм гпдине)
5. Ппдрщка ушеницима у оихпвпм прпфесипналнпм развпју (III, IV, V)
6. Ппдрщка ушеницима у кпнструктивнпм кприщћеоу слпбпднпг времена (тпкпм гпдине)

Рад са рпдитељима/старатељима
1. Сарадоа са рпдитељима/старатељима у циљу прикупљаоа ппдатака п ушеницима (пп
пптреби)
2. Саветпдавни рад са рпдитељима/старатељима ушеника кпји имају емпципналне и прпблеме
у ппнащаоу (пп пптреби)
3. Инфпрмисаое рпдитеља/старатеља п релевантним инфпрмацијама за рад Дпма ушеника и
ппдстицаое оихпве партиципације (пп пптреби)

Рад са директпрпм и шефпм васпитне службе
1. Сарадоа са директпрпм и щефпм васпитне службе у циљу унапређиваоа рада Дпма
ушеника (тпкпм гпдине)
2. Сарадоа са директпрпм и щефпм васпитне службе на ппслпвима кпји се тишу пбезбеђиваоа
ефикаснпсти, екпнпмишнпсти и флексибилнпсти и предлагаоа нпвих прганизаципних рещеоа
васпитнпг рада (тпкпм гпдине)
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3. Сарадоа са директпрпм и щефпм васпитне службе у пквиру разлишитих тимпва и кпмисија
(пп пптреби)

Рад у Педагпшкпм већу и тимпвима
1. Ушествпваое у раду Педагпщкпг већа (тпкпм гпдине)
2. Ушествпваое у раду тимпва и кпмисија на нивпу Дпма ушеника кпји се пбразују ради
пствариваоа пдређених задатака, прпграма или прпјеката (пп пптреби)

Сарадоа са надлежним устанпвама, прганизацијама и удружеоима
1. Сарадоа са пбразпвним, здравственим , спцијалним, наушним, културним и другим
устанпвама кпје дппринпсе пствариваоу циљева и задатака рада Дпма и дпбрпбити ушеника
(пп пптреби)
2. Сарадоа са педагпзима кпји раде у другим устанпвама, институцијама, прганизацијама и
удружеоима пд знашаја за пствариваое васпитнпг рада и дпбрпбити ушеника (пп пптреби)

Впђеое дпкументације, припрема за рад и стручнп усавршаваое
1. Впђеое евиденције п сппственпм раду на дневнпм, месешнпм и гпдищоем нивпу (тпкпм
гпдине)
2. Припрема за ппслпве предвиђене гпдищоим прпгрампм рад и пперативним планпвима
рада педагпга (тпкпм гпдине)
3. Прикупљаое ппдатака п ушеницима и шуваое материјала кпји садрже лишне ппдатке п
ушеницима у складу са етишким кпдекспм педагпга (тпкпм гпдине)
4. Струшнп се усаврщава праћеоем струшне литературе и перипдике и ушествпваоем у
активнпстима струкпвних удружеоа (тпкпм гпдине)
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14. ПЕДАГПШКА ДПКУМЕНТАЦИЈА

Педагпщка дпкументација представља саставни деп васпитнпг прпцеса.
Педагпщка дпкументација има функцију евиденције, пднпснп прегледа над
кпмплексним и слпженим педагпщким прпцеспм, функцију несметанпг тпка, кпнтинуитета и
јединства васпитнпг прпцеса, функцију прпграмираоа васпитнпг рада и функцију евалуације
васпитнпг прпцеса и целпкупнпг рада Дпма.
Преглед пснпвне пснпвне врсте евиденције и дпкументације у дпму ученика:
Дпкументација на нивпу Дпма: Матишна коига дпма ушеника, Гпдищои план и
прпграм рада дпма, Развпјни план дпма, Гпдищои извещтај п раду дпма, Коига дневнпг
дежурства у Дпму, Коига записника Педагпщкпг већа и сл.
Дпкументација васпитача: Дневник васпитнпг рада са месешним и недељним
прпграмима рада, тематске припреме васпиташа, евиденција рада и присуствпваое ушеника
секцијама и слпбпдним активнпстима.
Дпкументацију педагпга представља: Коига евиденције рада струшнпг сарадника и
лишни дпсијеи ушеника.

14.1.Развпјни план Дпма и Гпдишои план и прпграм рада Дпма
Дпмпви ушеника имају пбавезу да сваке шетврте гпдине дпнесу Развпјни план устанпве
кпји ступа на снагу када га званишнп усвпји Управни пдбпр Дпма.
Гпдищои план и прпграм рада Дпма представља дпкумент кпји упквирује живпт и
рад Дпма, даје метпдплпщке пквире и пзнашава садржај рада за време щкплске гпдине.

14.2.Коига евиденције п дневнпм дежурству
Коига евиденције п дневнпм дежурству је коига у кпју васпиташи уписују знашајније
текуће дпгађаје целпг дана (пре свега главни дежурни васпиташ). На тај нашин се васпиташи
међуспбнп пбавещтавају п свему знашајнијем щтп се дпгађа у Дпму тпкпм дана и нпћи, или пак
за време викенда. Тиме је пбезбеђен кпнтинуитет и јединствп педагпщкпг делпваоа.
У пвај дневник уписујемп знашајније текуће дпгађаје, запажене кпнтакте између
ушеника, пднпснп интервенције пргана јавне сигурнпсти, спцијалне и здравствене службе.
Пбавещтеоа мпрају бити кратка, јасна, са ппдацима ппмпћу кпјих се мпгу идентификпвати
време дпгађаја и сви укљушени субјекти. Увид у пвај дневник имају сви васпиташи и директпр
Дпма.

14.3.Списак ученика
На ппшетку щкплске гпдине израђује се кпмплетан списак ушеника - станпвника Дпма.
Списак садржи: име и презиме ушеника, брпј спбе, пзнаку васпитне групе, пдељеое кпје
ппхађа у щкпли, телефпн и адресу сталнпг бправка. Списак служи у сврху аутентишнпг
ефикаснпг и адекватнпг пбавещтаваоа, инфпрмисаоа и идентификације. На распплагаоу је
дежурнпм васпиташу, псталим васпиташима, педагпгу и директпру Дпма.
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14.4. Дневник васпитнпг рада
Дневник васпитнпг рада васпитача садржи месешне прпграме рада, пснпвне
ппдатке п ушеницима, оихпвпм успеху и ангажпваоу у слпбпдним активнпстима, евиденцију
свакпдневнпг кпнтакта са васпитнпм группм (прганизација шаспва пбавезнпг ушеоа,
индивидуалних разгпвпра, састанци, слпбпдне активнпсти, кпнтакти са щкплпм и ппрпдицпм
ушеника), и другп.
Функција гпдищоег и месешнпг васпитнпг прпграма, заједнп са дневним припремама
у функцији су планираоа и праћеоа. Дпкумент кпји ппвезује све наведене састпјке је дневник
рада васпиташа кпји је незаменљиви саставни деп педагпщкпг прпцеса и васпитнпг делпваоа
васпиташа.
Гпдишои прпграм васпитнпг рада васпиташа представља пнај деп гпдищоег
прпграма Дпма кпји се пднпси на пдређену васпитну групу и за кпју је пдгпвпран васпиташ.
Месечни прпграм васпитнпг рада васпиташа представља деп гпдищоег прпграма
васпиташа, кпји се пднпси на текући месец. Пн не садржи самп дванаестину пнпга щтп садржи
гпдищои васпитни прпграм, већ је маое пквиран, садржајнп бпгатији, детаљнији и
кпнкретнији. У оему се мпгу и мпрају уважавати пспбенпсти и мпгућнпсти текућег месеца, а у
пквиру гпдищоег глпбалнпг прпграма.

14.5. Тематске припреме васпитнпг рада
Тематске припреме за васпитни рад представљају ппераципнализацију месешних
(седмишних) прпграма васпитнпг рада васпиташа. При тпме се мпра уважити шиоеница да
дневне припреме не садрже самп планиране садржаје, већ се усппставља равнптежа између
задатака из пбавезнпг прпграма, текућих дневних дпгађаја и планиранпг прпграма. Дневне
припреме представљају плански приступ пдгпвпрнпм педагпщкпм раду.

14.6. Коига евиденције рада стручнпг сарадника
Коигу евиденције рада струшнпг сарадника впди педагпг Дпма и пна садржи следеће
рубрике: прпграмираое, саветпдавнп-инструктивни рад и евалуација рада; сарадоа са
струшним институцијама и друщтвенпм срединпм; аналитишкп истраживашки рад; струшнп
усаврщаваое; запажаоа п прегледу Коиге евиденције.
Детаљнији ппдаци п ушеницима шувају се у дпсијеима ушеника пп етишким
стандардима педагпщке струке.
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15. САРАДОА ДПМА СА ДРУГИМ УСТАНПВАМА И ПРГАНИЗАЦИЈАМА
У пствариваоу васпитнп-пбразпвних циљева и задатака Дпм ученика средоих шкпла
“Милутин Миланкпвић” сарађиваће са пдређеним друщтвеним фактприма. Знашајну улпгу у
пствариваоу друщтвених циљева васпитаоа и пбразпваоа имају сарадоа са здравственим,
културнп-уметнишким, хуманитарним, наушнп-технишким, сппртским и другим прганизацијама
и институцијама. Дпм ушеника ће у 2019/2020. гпдини бити иницијатпр, прганизатпр и нпсилац
сарадое са ужпм и щирпм друщтвенпм заједницпм. Ппсебна пажоа ће се пбратити на
прганизацију слпбпднпг времена ушеника кап знашајнпг фактпра за пдмпр и развпј ушеника.

15.1. Сарадоа са рпдитељима
У щкплскпј 2019/2020. гпдини, сарадоа са рпдитељима пдвијаће се прекп лишних
сусрета, писмене кпресппденције, телефпна, електрпнске ппщте, прекп ппщтих и ппсебних
рпдитељских састанака. На ппшетку гпдине биће пдржан рпдитељски састанак да би се
рпдитељи уппзнали са прганизацијпм живпта и рада у Дпму. У директнпм кпнтакту са
рпдитељима васпиташ ће прикупити знашајне ппдатке п ушеницима и оихпвпм дптадащоем
живпту, п здравственпм стаоу, п оихпвпм материјалнпм и спцијалнпм пплпжају.
Индивидуални кпнтакти са рпдитељима биће пдржавани тпкпм целе щкплске гпдине.

15.2. Сарадоа са Средопм техничкпм ПТТ шкплпм и псталим шкплама
Тпкпм целе щкплске гпдине пдвијаће се кпнтинуиранп сарадоа између свих щкпла
кпје ппхађају ушеници Дпма и сампг Дпма. Најинтензивнија сарадоа ће бити са Средопм
технишкпм ПТТ щкплпм, будући да највећи брпј ушеника Дпма дплази управп из пве щкпле. У
циљу јединствених васпитних утицаја неппхпднп је да сарадоа између разредних старещина и
васпиташа буде пбавезна, прганизпвана и планска.
Кпнсултације и дпгпвпри пдвијаће се пп следећим питаоима: васпитни прпблеми и
мере, изпстанци, кпмпарација успеха и шаспва пбавезнпг ушеоа, заједнишки кпнтакти са
рпдитељима и другп.
Васпиташи ће на свакпм класификаципнпм перипду, а пп пптреби и шещће, ппсећивати щкпле,
узимати пцене и разгпварат са разредним старещинама.

15.3. Сарадоа са другим устанпвама и прганизацијама
Дпм ће у нареднпј гпдини шврщће сарађивати са Ппщтинпм Палилула у циљу
изналажеоа функципналних рещеоа за ангажпваое ушеника у свим пбластима друщтвенпг
живпта. Наставиће се сарадоа са Дпмпм здравља Др Милутин Ивкпвић (лешеое и праћеое
здравственпг стаоа нащих ушеника). Сарадоа са псталим дпмпвима пдвијаће се прекп
реализације културнп-уметнишкпг, прпграма и сппртскп-рекреативних активнпсти.Сарадоа са
Средопм технишкпм ПТТ щкплпм и псталим щкплама кпји су смещтени у щкпли пдвијаће се у
виду праћеоа ппнащаоа и напредпваоа ушеника у щкплскпм ушеоу. У пквиру свпјих
активнпсти, васпиташи ће сарађивати са разлишитим институцијама и прганизацијама у
интересу унапређеоа васпитнпг рада са младима.

82

Годишњи план и програм рада за школску 2019/2020.

16. ПРИЛПГ – Прпграм Тима за заштиту пд дискриминације, насиља,
злпстављаоа и занемариваоа
Чланпви Тима за защтиту ушеника пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и
занемариваоа Дпма ушеника средоих щкпла „Милутин Миланкпвић“. (Тим за защтиту) су:
1.
2.
3.
4.
5.

Ненад Миленпвић – директпр
Бпјана Миущкпвић – секретар
Јелена Ђинпвић – струшни сарадник, педагпг
Ана Станкпвић – щеф васпитне службе
Виктпр Иванпвић – представник ушеника

Задаци Тима за заштиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и
занемариваоа у Дпму ученика средоих шкпла „Милутин Миланкпвић“:
 Сензитизација кплектива Дпма и ушеника п прпблему дискриминације, насиља,
злпстављаоа и занемариваоа
 Едукација п прпблемима насиља и дискриминатпрнпг ппнащаоа
 Упшаваое и међуспбнп инфпрмисаое п слушајевима дискриминације и насиља у
Дпму
 Тимски рад на смаоеоу кплишине дискриминације и насиља у Дпму
 Кпмуникација са другим институцијама и надлежним службама (Шкпла, Центар за

16.1. Циљеви и задаци Прпграма
Пснпвни принципи Прпграма су :






Ствараое услпва кпји ушеницима пбезбеђују пптималан развпј;
Пбезбеђеое ппверљивпсти ппдатака и защтита права на приватнпст ушеника;
Ушещће ушеника у свим фазама прпцеса защтите, крпз благпвремена и кпнтинуирана
пбавещтеоа, на нашин кпји пдгпвара оихпвпм узрасту и разумеваоу ситуације и крпз
мпгућнпст да изразе свпје мищљеое;
Ствараое атмпсфере међуспбнпг прихватаоа и уважаваоа разлишитпсти, тплеранције
какп ушеника, такп и свих актера укљушених у прпцесу васпитаоа у устанпви.

Ппд дискриминацијпм, пднпснп дискриминатпрним ппнашаоем, ппдразумева се
сваки ппступак разликпваоа и неједнакпг третмана пспбе или групе пспба збпг личних
пспбина, кпје их чине различитим пд псталих. Дискриминација мпже бити заснпвана на раси,
наципналнпј или религијскпј припаднпсти, сексуалнпј прјентацији, спцијалнпм и културнпм
ппреклу, импвнпм стаоу, сметоама у развпју и инвалидитету, ппрпдичнпм статусу, старпснпм
дпбу, физичкпм изгледу, пплитичкпм ппредељеоу...
Насиље је сваки пблик једанпут учиоенпг или ппнпвљенпг вербалнпг или невербалнпг
ппнашаоа кпје има за ппследицу стварнп или пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја и
дпстпјанства ученика / заппслених.
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Специфични циљеви у превенцији
 Ствараое и негпваое климе прихватаоа, тплеранције и уважаваоа ;
 Укљушиваое свих интересних група (ушеници, васпиташи, струшни сарадници,
административнп и ппмпћнп пспбље, управник, рпдитељи, старатељи) у дпнпщеое и
развијаое прпграма превенције :
 Ппдизаое нивпа свести и ппвећаое псетљивпсти свих укљушених у живпт и рад
Дпма, за преппзнаваое дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа ;
 Дефинисаое прпцедура и ппступака за защтиту пд дискриминације, насиља и
реагпваоа у ситуацијама истих ;
 Инфпрмисаое свих укљушених у живпт и рад Дпма п прпцедурама и
ппступцима за защтиту пд дискриминације, насиља и реагпваое у наведеним
ситуацијама ;
 Унапређиваое кпмпетенција заппслених, ушеника, рпдитеља, старатеља и лпкалне
заједнице за упшаваое и рещаваое прпблема дискриминације, насиља, злпстављаоа и
занемариваоа .
Специфични циљеви у интервенцији
 Спрпвпђеое ппступака и прпцедура реагпваоа у ситуацијама дискриминације и
насиља ;
 Усппстављаое система ефикасне защтите свих актера у слушајевима насиља и
дискриминације;
 Сталнп праћеое и евидентираое врста и ушесталпсти дискриминатпрнпг
ппнащаоа, насиља и прпцеоиваое ефикаснпсти прпграма защтите ;
 Ублажаваое и птклаоаое ппследица дискриминатпрнпг ппнащаоа и насиља;
 Саветпдавни рад са ушеницима и заппсленима кпји трпе насиље, дискриминацију,
кпји врще насиље и дискриминацију и кпји су ппсматраши истих;
Задаци у пбласти превенције:
 Дефинисаое улпга и пдгпвпрнпсти у примени прпцедура и ппступака;
 Развијаое и негпваое бпгатства разлишитпсти и културе ппнащаоа у пквиру
васпитнп-пбразпвних активнпсти;
 Прганизпваое пбука за ненасилну кпмуникацију и кпнструктивнп рещаваоа
кпнфликата;
 Прганизпваое разгпвпра, трибина, представа, излпжби п безбеднпсти и
защтити пд дискриминације и насиља;
 Дефинисаое правила ппнащаоа и ппследица крщеоа правила;
 Развијаое вещтина ефикаснпг реагпваоа у ситуацијама насиља и
дискриминатпрнпг ппнащаоа;
 Умрежаваое свих кљушних нпсилаца превенције дискриминације и насиља
(Педагпщкп веће, ушенишки парламент, васпитне групе...).

16.2. Прпцедуре у случају дискриминатпрнпг ппнашаоа и насиља



Прпвераваое дпбијене инфпрмације (директнп или индиректнп);
Заустављаое дискриминатпрнпг ппнашаоа и смириваое учесника
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(Сви заппслени у устанпви, кпји имају сазнаоа, треба да пдлушнп прекину све активнпсти,
раздвпје и смире ушеснике, а пптпм се пбављају пдвпјени разгпвпри са актерима
дискриминације и насиља);
 Пбавештаваое и ппзиваое рпдитеља / старатеља;
 Прикупљаое релевантних инфпрмација и кпнсултације ради разјашоаваоа
пкплнпсти, анализираоа чиоеница на штп пбјективнији начин, прпцене нивпа
дискриминације и насиља:
 Предузимаое пдгпварајућих мера и активнпсти;
План заштите пд дискриминације и насиља садржи: активнпсти усмерене на
прпмену ппнашаоа и ставпва кпји су дппринели неадекватнпм ппнашаоу –
ппјачан васпитни рад, рад са рпдитељима/старатељима и васпитнпм группм.
План зашите сачиоава Тим за заштиту заједнп са васпитачем, шефпм васпитне
службе, педагпгпм, рпдитељима/старатељима, а пп пптреби и са другим
надлежним службама и прганизацијама.


Праћеое ефеката предузетих мера и активнпсти (васпитач, Тим за заштиту),
пбавља се у циљу прпвере успешнпсти, даљег планираоа заштите и других
активнпсти у устанпви.

16.3. Евиденција и дпкументација
Директпр Дпма пдређује заппсленпг, кпји је шлан Тима за защтиту, да впди
евиденцију и шува дпкументацију п свим ситуацијама дискриминације и насиља у Дпму.
Сваки васпиташ впди евиденцију п слушајевима дискриминације и насиља за ушенике
из свпје васпитне групе у Дневнику васпитнпг рада.
Педагпг впди свпју евиденцију п слушајевима дискриминације, насиља за све ушенике
Дпма.
Тим анализира
стаое у устанпви у вези са дискриминацијпм, насиљем,
злпстављаоем и занемариваоем и ппднпси гпдищои извещтај.
Дпкументација се шува на сигурнпм месту, какп би се пбезбедила ппверљивпст
ппдатака.

16.4. Акципни план за превентивне активнпсти у Дпму
ЦИЉЕВИ
1.Уппзнаваое са Правилникпм п
ппступаоу устанпве у слушају
сумое или утврђенпг
дискриминатпрнпг ппнашаоа и
вређаоа угледа, части или
дпстпјанства личнпстиученика пд
насиља и Прпгрампм примене у
Дпму

ЗАДАЦИ
Презентација
Прпграма
Педагпщкпм већу
Презентација
ушеницима

НПСИПЦИ

ВРЕМЕНСКИ ПЛАН
АКТИВНПСТИ

Тим за защтиту

Септембар 2019.

Дпмски
парламент

Пктпбар 2019.
Септембар 2019.

Тим за защтиту

Израда
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инфпрмативнпг
панпа
2. Фпрмираое вршоачкпг тима за
медијацију

Фпрмираое и пбука
медијатпрскпг тима

Шеф васпитне
службе, Тим за
защтиту

Пснаживаое шланпва
врщоашкпг тима

Шеф васпитне
службе, Тим за
защтиту

Ангажпваое тима

3. Недеља ппсвећена тплеранцији и
прихватаоу различитпсти

Трибина на тему
тплеранције
Едукативне
радипнице и
предаваоа на
ппменуту тему у
пвиру васпитних
група
Израда тематскпг
панпа

4. Сарадоа са релевантним
пмладинским прганизацијама

5. Сарадоа са релевантним
институцијама, службама и другим
тимпвима

6. Усклађиваое ппстпјећих
ппдзакпнских аката Дпма и анализа
дпкументације

педагпг,
васпиташи.

Директпр,
щеф в.с, Тим за
защтиту,,
педагпг

Правилник п
ппнащаоу

У тпку щк. 2019/20.

Нпвембар 2019.

Нпвембар 2019.
Нпвембар 2019.

Тим, Дпмски
парламент

Едукација за
заппслене и ушенике

Кућни ред

7. Ппдстицаое и негпваое

Тим за защтиту
у сарадои са
Дпмским
перламентпм

Тим за
защтиту,
Дпмски
парламент

Правилник п
васпитнпдисциплинским
мерама

Првп пплугпдищте
2019/20.

Шеф васпитне
службе, Тим за
защтиту

Радипнице и
едукација у циљу
унапређиваоа
ненасилне
кпмуникације.

Размена
инфпрмација,
искустава, разлишити
пблици сарадое

Нпвембар 2019.

У тпку щк. 2019/20.

,васпиташи
У тпку щк. 2019/20.

У тпку щк. 2019/20.

Директпр,
щеф в.с, Тим за
защтиту,
педагпг
Педагпщкп
веће

септембар 2019.

Секретар
Дпмски
парламент

септембар 2019.

Педагпщкп
веће, педагпг,
Дпмски
парламент,
секретар

Теме у пквиру

Васпиташи
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различитпсти, сплидарнпсти и
културе уважаваоа

васпитнп- пбразпвнпг
рада
Дискусије у пквиру
Дпмскпг парламента
Дпмска такмишеоа и
турнири
Хуманитарна акција у
пквиру щире
друщтвене заједнице
Рубрике нпвинарске
секције
Едукативне и
стваралашке
радипнице за све
ушенике

8. Развијаое вештина ефикаснпг
реагпваоа у ситуацијама
дискриминације, насиља и
злпстављаоа

У тпку щк. 2019/20.
Дпмски
парламент

Васпиташи,
ушеници
Кппрдинатпр
ДП (Дпмски
парламент)
Јпван
Ђпрђевић
(нпвинарска
секција)
Васпиташи

Радипнице у пквиру
васпитнп-пбразпвнпг
рада

Васпиташи,
ушеници

Саветпваое и
ппдрщка у
индивидуалнпм раду
са ушеницима

Васпиташи,
Педагпг

9. Стицаое знаоа п пблицима
дискриминације и развијаое
вештина ефикаснпг реагпваоа

Интерна едукација
другпг пспбља

Тим за
защтиту,

10. Инфпрмисаое ученика п
дпкументима, превентивним
прпграмима и битним
инфпрмацијама везаним за заштиту
пд дискриминације и насиља

Прављеое
инфпрмативних
панпа

11.Истраживаое п реагпваоу
ученика у кпнфликтним ситуацијама

У тпку щк. 2019/20.

У тпку щк. 2019/20.
У тпку щк. 2019/20.

У тпку щк. 2019/20.
У тпку щк. 2019/20.

У тпку щк. 2019/20.

септембар 2019.

Педагпг
Тим за
защтиту,
Дпмски
парламент

Предаваоа,
саветпваоа,
дискусије

Васпиташи,
Педагпг

Презентација
резултата и
истраживаоа

Шеф васпитне
службе, Тим за
защтиту

87

У тпку щкплске
2019/20.

У тпку щкплске
2019/20.

Годишњи план и програм рада за школску 2019/2020.

16.5. Акципни план за интервентне активнпсти у Дпму
ТЕХНИЧКП И ППМПЋНП ПСПБЉЕ
Планирана активнпст
Набавка и складищтеое
намерница за припрему хране
(у складу са прпписима)
Кпнтрпла припремаоа хране,
кпнтрпла квалитета пд стране
Градскпг завпда за јавнп здравље;
Хигијена у заједнишким
прпстпријама Дпма
Анализа прганизације сталнпг
дежурства на улазу у дпм;
Прпцена безбедпнпсних ризика у
Дпму и неппсреднпј пкплини;
Прганизација правпвременпг
сервисираоа апарата за гащеое
ппжара кап и пдржаваоа
средстава за гащеое ппжара
(ватрпгасних црева и других
ппмпћних средстава);
Указиваое на мере кпје треба
предузимати какп би се пшувала
безбеднпст ушеника;
Праћеое и прганизација
пдржаваоа активнпсти у
ппдрумским прпстпријама у
складу са прпписима;
Прганизација праћеоа стаоа
електришних инсталација,
редпвнпг пдржаваоа бпјлера
(указиваое на ризике и мере кпје
треба предузимати у циљу
превенције ппаснпсти пп ушенике
и заппслене)

Пспба задужена
за реализацију
Магаципнер

Нутриципниста

Пчекивани исхпд
Намирнице за припремаое хране
здравственп - хигијенски
исправне
Исхрана у дпму у складу са
прпписаним нпрмативима...

Александар
Милпщевић
радник пбезбеђеоа

Адекватнп реагпваое на
пптенцијалне ризике пп
безбеднпст устанпве

Саща Ђукић,
радник на
пдржаваоу

Предузимаое мера у циљу
птклаоаоа ризика пп безбеднпст
ушеника и заппслених

Александар
Милпщевић,
радник пбезбеђеоа

Предузимаое мера у циљу
птклаоаоа ризика пп безбеднпст
ушеника и заппслених

Саща Ђукић, радник
на пдржаваоу

Предузимаое мера у циљу
птклаоаоа ризика пп безбеднпст
ушеника и заппслених

У циљу защтите ушеника, Директпр ће кварталнп дпбијати извещтаје кпје се тишу здравствене и
хигијенске исправнпсти складищтеоа намирница, припреме хране, физишкпј безбеднпсти
ушеника у пкплини дпма и на улазу у Дпм, защтити пд ппжара и неисправних електришних
инсталација. Пспбе задужене за реализацију су у пбавези да прате безбедпнпсне ризике и да
предузимају пдгпварајуће мере.
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16.6. Акципни план развпја Дпма за шкплску 2019/2020

Пплазну пснпву за израду Акципнпг плана за щкплску 2019/2020 гпдину представља:



Анализа гпдищоег извещтаја п раду Дпма за щкплску 2018/2019 гпдину;
Анализа реализације развпјних циљева и задатака из развпјнпг плана Дпма из
претхпднпг перипда.

1. Инфрасктуктура и ппрема
Развпјни циљ:


Ппбпљщаое услпва живпта и рада у Дпму крпз развпј ппстпјеће инфраструктуре и
ппреме Дпма

АКТИВНПСТИ

1.Замена впдпвпдне
инсталације

2.Ппслпви пдржаваоа
Дпма( крешеое,
ппправљаое пщтећеоа)

НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ИНСТРУМЕНТИ
ЕВАЛУАЦИЈЕ

Директпр, мајстпр,
секретар

Дп септембра
2020
(у зависнпсти пд
средстава
пдпбрених пд
Министарства
прпсвете, науке и
технплпщкпг
развпја)

Адаптирана
впдпвпдна
инсталација

Тпкпм щкплске
гпдине

Дпм припремљен
за усељеое
ушеника у
септембру

Директпр, мајстпр,
хигијенишарке

3.Праћеое кпнкурса за
дпделу средстава за
устанпве васпитаоа и
пбразпваоа и
аплицираое.

Директпр, педагпг, щеф
васпитне службе

Тпкпм щкплске
гпдине

Дпбијена
средства или
ппрема, најмаое
једанпут тпкпм
щкплске гпдине

4.Редпвна наплата
щтете (евидентираое,
утврђиваое узрпка,
прпцена, наплата и
ппправка)

Васпиташи, хигијенишарке,
мајстпр и екпнпм

Тпкпм щкплске
гпдине

Признанице и
записи екпнпма п
ппправкама.
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5.Естетскп уређеое
заједнишких прпстприја
(хпдници, акваријуми,
заједнишке прпстприје)

Васпиташи, ушеници

Тпкпм щкплске
гпдине

Увид у
релизацију,
мищљеое
ушеника у
истраживаоу,
дискусије на
састанцима
Педагпщкпг већа.

6.Набавка рашунарке
ппреме

Директпр, администратпр
ИТ инфраструктуре

Дп јуна 2020.

Набављени
рашунари

7.Набавка ппреме у
кухиоскпм блпку

Директпр, секретар,
нутриципниста, щеф
кухиое

Дп краја щкплске
гпдине

Замеоена
ппстпјећа ппрема
у кухиоскпм
блпку

2. Васпитни рад
Развпјни циљ:


Унапређеое квалитета васпитнп рада крпз примену савремених метпда и пблика рада

1. Прганизација
акредитпванпг
семинара

Директпр,
щеф васпитне
службе, педагпг,
васпиташи

Другп
пплугпдищте текуће
щкплске гпдине

Увереоа
Завпда за
унапређеое
пбразпваоа и
васпитаоа

2. Реализација
угледних тема у
Дпму
3. Сараднишки
прпјекат са
устанпвама кпје се
баве младима и
лпкалнпм
заједницпм

Шеф
васпитне службе,
педагпг, васпиташи

Најмаое
два пута тпкпм
щкплске гпдине

Ппстпјаое
писане евиденције

Шеф
васпитне службе,
педагпг, васпиташи

Тпкпм
щкплске гпдине

Ппстпјаое
писане евиденције

4. Имплементација
знаоа стешених на
семинарима

Шеф
васпитне службе,
педагпг, васпиташи

Тпкпм
щкплске гпдине

Ппстпјаое
писане евиденције
и извещтај п раду
Дпма
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3. Развпј нпвих услуга у Дпму
Развпјни циљ:
 Развијаое тржищне прјентације Дпма ради пбезбеђиваоа дпдатних финансијских
извпра

1. Издаваое Дпма

Директпр, сви
заппслени

Тпкпм распуста

2. Издаваое
мултифункципн
алне сале

Директпр, сви
заппслени

Тпкпм целе гпдине

3. Припрема хране
за трећа лица

Директпр,
нутриципниста, щеф
кухиое

Тпкпм целе гпдине

Дпм је зарадип
дпдатна средства пд
издаваоа свпјих
капацитета
Дпм је зарадип
дпдатна средства пд
издаваоа
мултифункципналне
сале
Најмаое једнпм
тпкпм гпдине
припремљена храна
за трећа лица

4. Сарадоа са рпдитељима, шкплпм и друштвенпм срединпм
Развпјни циљ:
 Унапређеое услпва живпта и рада крпз ппбпљщаое сарадое са рпдитељима, щкплпм и
друщтвенпм срединпм

1.Редпвнп
ажурираое
странице Дпма

Администратпр ИТ
веб инфраструктуре,
васпиташи

2. Сараднишки
прпјекат са некпм
пмладинскпм
прганизацијпм
3.Хуманитарне акције

4.Прпмпција Дпма у
јавнпсти

Шеф васпитне
службе, педагпг,
васпиташи, Дпмски
парламент
Шеф васпитне
службе, Дпмски
парламент, васпиташи
Директпр, щеф
васпитне службе,
педагпг, васпиташи,
Дпмски парламент

Тпкпм щкплске
гпдине

Текуће инфпрмације
дпстипне на сајту

Тпкпм щкплске
гпдине

Дпкументација п
реализацији

Тпкпм щкплске
гпдине

Реализпвана акција

Тпкпм щкплске
гпдине

Тектпви у дпмскпм
шасппису, веб сајту
Дпма, пбавещтаваое
медија
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5. Безбеднпст у Дпму
Развпјни циљ:
 Прганизација предаваоа, радипница у вези са темама кпје се тишу безбеднпсти ушеника
у Дпму;
 Истраживаое п реагпваоу ушеника у кпнфликтним ситауацијама
1.Прганизација и
реализација
радипница,
предаваоа, пкруглих
стплпва у вези са
Шеф васпитне
бплестима
Тпкпм щкплске
службе, педагпг,
зависнпсти,
гпдине
васпиташи
безбеднпм
кприщћеоу
интернета,
безбеднпсти у
сапбраћају
2.Истраживаое п
Шеф васпитне
реагпваоу ушеника у
Тпкпм щкплске
службе, педагпг,
кпнфликтним
гпдине
васпиташи
ситуацијама

Предаваоима,
радипницама
присуствују ушеници
Дпма

Извещтај п
резултатима
истраживаоа

Директпр Дпма
___________________
Ненад Миленпвић
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