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1. УВОД
Школски развојни план за период од децембра 2019. до децембра 2024. године, настао је као резултат добро организованог рада.
Сматрамо да смо направили добар стратешки документ који ће представљати полазну основу за остала планирања и даљи рад наше
школе.
Тим је на основу резултата унутрашњег самовредновања рада као и спољашње евалуације уз праћење правилника о стандардима
квалитета рада установе, приступио анализи тренутног стања по кључним областима. На основу процене тренутног стања, издвајања
снага и слабости наше школе утврдили смо који су приоритети у остваривању образовно‐васпитног рада, план и носиоце активности, као
и критеријуме и мерила за вредновање планираних активности.
Чланови Стручног актива за израду Школског развојног плана су:
 координатор: Јасмина Ђорђевић, наставник математике
 Мирјана Бабић, записничар
 Лидија Токић, стручни сарадник педагог
 Младен Анђелковић, стручни сарадник психолог
 Данијела Милчић Ђошић, координатор Тима за самовредновање
 Биљана Симоновић, наставник разредне наставе
 Мирослав Поповић, представник локалне самоуправе
 Горан Митић, представник Савета родитеља
 Мирјана Станојевић, представник Школског одбора
 Алекса Срећковић, представник Ученичког парламента
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2. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Четворогодишњу основну школу до 1911. године Житковац није имао. Школу су ученици похађали у Прћиловици.
На иницијативу и уз материјалну помоћ поп Лазе Мартиновића и Станка Петровића, народног посланика, као и добровољног
прилога грађана Житковца сакупљена је сума у износу од 8000 динара. Од поменуте суме подигнути су школа и стан за учитеља, уз
велико ангажовање Драгољуба Милосављевића и Саве Милићевића као надзорника радова који су допринели да се зграда у што краћем
року доврши и оспособи за нормалан рад.
Првог септеммбра 1911. године школа у Житковцу почиње самостално да ради.
Први учитељ у ОШ Житковац био је Светолик Јанковић.
Рад школе одвијао се непуну годину, а онда је прекинут рад на неодређено време због рата са Турцима 1912.
Рад је у школи настављен 1913. године и рад се одвијао опет непуну годину када је прекинут због Првог светског рата. Прекид је
трајао све до 01.09.1919. године.
За време ратних година зграду су користили непријатељи као складиште ратног материјала. Непријатељ је приликом повлачења
све књиге и намештај уништио и запалио.
Поновним добровољним прилозима школска зграда је доведена у ред и оспособљена за извођење наставе.
Ова четворогодишња ОШ радила је континуирано до 1955. године у истој згради, а 01.09.1955. године прераста у Осмогодишњу
школу и прелази у зграду бившег среза моравског.
Пре тога од 01.09.1950. до краја јуна 1952. године била је оформљена Нижа непотпуна гимназија са седиштем у Моравцу.
Нижа непотпуна гимназија у Моравцу имала је три разреда, и то:
5

1. разред – 3 одељења;
2. разред – 2 одељења;
3. разред – 2 одељења;
са укупно 210 ученика и 7 наставника. Први директор Ниже непотпуне гимназије био је Драгомир Кузмановић.
01.09.1952. године Нижа непотпуна гимназија прелази у зграду бившег среза моравског и ради све до 01.09.1955. године, а онда
прераста у Осмогодишњу школу.
При матичној школи у Житковцу постоји: 6 школских зграда, 27 учионица, 5 кабинета, 6 библиотека, 5 трпезарија, 1 сала за
физичко васпитање, 1 кухиња, 1 простор за забавиште, 6 зборница, 1 спортски терен.
01.09.1957. године овој централној школи припајају се четвороразредне школе: Прћиловица, Моравац, Нозрина, Лужане и Горње
Сухотно као физички одвојена оделења која имају своје руководиоце оделења, и ради као јединствена осмогодишња школа.
Пошто је школски простор за извођење редовне наставе био прилично скучен, те се неминовно постављао проблем простора, те је
на седници Наставничког већа од 09. августа 1958. године, разматрано питање проширења учионичког простора. Том приликом одлучено
је, пошто је Општина Алексинац одобрила у ту сврху 20.000.000,00 динара, да се догради спрат на већ постојећој згради и створе
нормални услови за рад. Како су на истом делу зграде становали наставници, те је требало њих иселити и тај део , као и новоизграђени
употребити као простор за извођење наставе. У исто време донета је и одлука да се ученици од петог до осмог разреда преселе у зграду
Основне школе – Моравца до завршетка предвиђених послова на згради. На истој седници предложено је да мајстори раде у три смене
како би се убрзали послови око изградње и омогућило ученицима да краће путују.
После завршених радова у вези доградње спрата добијено је: 11 учионица, 2 кабинета и два простора за радионицу, као и 3
канцеларије (директора школе, секретара и зборница за наставнике и учитеље).
Према томе настава је могла нормално да се изводи у преправљеној и дограђеној згради. Ученици нижих разреда из бивше старе
школске зграде почели су да похађају редовну наставу заједно са вишим разредима у новој школској згради. Стара зграда је 1959. године
адаптирана и прилагођена за становање просветних радника и других лица.
До 1967. године никакви важнији радови нису обављани у згради и дворишту школе, сем што су бетонске стазе направљене до
ВЦ-а и шупе.
1967. године , у пролеће, уз ангажовање наставника, ученика и њихових родитеља, довучен је песак из Мораве, бетонирано је цело
двориште, постављена бетонска ограда са гвозденом капијом.
1969. године уз ангажовање и материјалну помоћ МЗ Житковац, Друштвено – политичке заједнице Општине, Заједнице
образовања, наставника школе и ђачких родитеља у продужетку школске зграде подигнута је фискултурна (зграда) сала у површини око
250 м². У исто време прибављени су и најпотребнији реквизити за успешно извођење физичког и здравственог васпитања.
1970. године уз помоћ Дечије заштите, Заједнице образовања и Општинских органа, као и Школе, подигнута је модерна ђачка
кухиња, у чијем склопу је и Забавиште за предшколску децу. Том приликом испред ове зграде озидана је и фонтана, сређен улазни део
6

зграде са постављеним мермером. Ђачка кухиња је опремљена савременим уређајима: машинама за мешење, казанима за кување,
штедњацима, као и свим потребним инвентаром потребним за исхрану 1000 и више ученика. Била је у то време прва и једина овакве
врсте кухиња у општини. Трпезарија је опремљена са 100 столова и 400 столица.
Исте године приступило се уређењу спољашњег и унутрашњег амбијента школе те су испред улазног дела школе направљене
жардињере у мозаику од обојеног мермера. Улазни део школске зграде обложен је мермером, а исто тако и ходник у приземљу. На
зидовима ходника урађен је орнамент који третира све видове образовног рада.
Због повећања прилива ученика, самим тим и повећањем броја одељења, а недовољног школског простора, јавила се неминовна
потреба за исељењем подрумских просторија, које су биле одређене за смештај огрева. У продужетку фискултурне сале, 1971. године
подигнута је шупа за дрва и угаљ, а просторије у подруму су адаптиране и прилагођене за извођење наставе. Тако смо добили две
учионице, просторију за смештај архиве, једну просторију за магацин радионице и једну просторију за фото секцију, која је опремљена
потребним уређајима за израду слика у црно-белој техници.
Настављено је и даље са уређењем унутрашњег и спољашњег изгледа школе, па је 1972. године уз свесрдно залагање свих радника
школе, који су и поред свог редовног рада до дубоко у ноћ, а често и освањивали на постављању мале гвоздене ограде испред школе, на
уређењу учионица, постављању лесонита по зидовима, шмирглањем и лакирањем столова, фарбањем лесонита масном бојом, лепљењем
тапета по канцеларијама допринели стварању пријатне атмосфере за рад, а исто зако извршили уштеду новца који би био потребан за ове
радове, а он не би био тако мали. Тих дана постављени су таписони по учионицама и итисони по канцеларијама. И у овом послу били су
ангажовани радници школе. Треба напоменути да су овакви послови извођени и по истуреним оделењима наше школе. На овај начин
централна школа , као и истурена оделења добили су нову физиономију, те је у оно време наша школа послужила као пример другим
школама како се уз свесрдно залагање колектива и уз ангажовање минималних материјалних средстава може много учинити на
побољшању услова живота и рада у школском амбијенту.
Јула 1994. године отпочета је инвестиција надоградње зграде школе у Житковцу. Министарство просвете је одобрило 60.000,00
динара, а општина 120.000,00 динара. Укупна вредност радова је износила 487.000,00 динара.
До септембра 1994. године срушен је кров постојеће зграде, каратаван, стављена је плоча уместо каратавана, надзидана зграда и
постављена плоча, све у вредности од 185.000,00 динара.
Током школске 1994/1995. године се радило у посебно отежаним условима јер је отпочета надоградња спрата остала незавршена
па је било проблема у току зиме, долазило је до прокишњавања у учионицама и степеништу зграде.
Кров је рађен марта 1995. године, тако да је проблем прокишњавања решен.
Започета надоградња спрата наставља се и у току школске 1995/1996. године.
Веома споро се ишло са добијањем средстава од Општине и Министарства за просвету Републике. Завођење месног
самодоприноса за школу није успело, тако да се свело само на средства од Општине и Министарства за просвету РС.
Надоградња 3. спрата завршена је 31.08.1996. године. Тако се на 3. спрату добило 3 кабинета и 4 учионице.
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До 1955. године школа је радила у згради у улици Душана Вујића, а од 1955. до данас у згради среза. Те године постаје
осмогодишња школа. Из наведеног се види да зграда није грађена по нормативима предвиђеним за школу, већ је само адаптирана, тако
да један број учионица није задовољавао све прописане стандарде.
Први спрат школе дограђен је 1958. године, а 1969. изграђена је сала за физичко васпитање површине 250 m²,чиме су значајно
побољшани услови рада у школи и прилагођени извођењу наставе. Зграда у којој је смештена трепезарија и кухиња, изграђена је1970.
године.
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3. The history of elementary school “Vuk Karadžić”
A four-year elementary school in Žitkovac didn’t exist until 1911. Pupils attended school in Prćilovica.
The amount of 8000 dinars was raised on the initiative and with the financial help of priest Laza Martinović and Stanko Petrović, a parliament
member, as well as with the help of donation from residents of Žitkovac. The money was used to build a school and a flat for teachers. Thanks to an
enormous commitment of Dragoljub Milosavljević and Sava Milićević, the supervisors on the construction, the building was finished as quickly as
possible.
The school in Žitkovac was opened on the 1st September 1911. The first teacher was Svetolik Janković. The school was open for almost a
year and then it was closed due to the war with the Turks in 1912. The school was opened again in 1913. and closed in 1914. due to the World War
I. It stayed closed until the 1st September 1919. During the war the enemies used the building as a warehouse for weapons. Before the retreat the
enemies destroyed and burned all books and school furniture. Thanks to donations, the school building was equipped again and prepared for
classes.
The classes were held in the same building until 1955. and on 1st November 1955. it became an eight-year elementary school and it was
moved to the building of the former Morava district.
Before this, the Lower incomplete grammar school was formed in Moravac during the period from the 1 st September 1950. to June 1952. It had 3
grades:
1st grade- 3 classes,
2nd grade- 2 classes,
3rd grade- 2 classes.
There were 210 students and 7 teachers. The first principal of the Lower incomplete grammar school was Dragoslav Kuzmanović.
On 1st September 1952. the Lower incomplete grammar school was moved to the building of the former Morava district and on 1st
September 1955. it became an eight-year elementary school.
The central school in Žitkovac included 6 school buildings, 27 classrooms, 5 cabinets, 6 libraries, 5 canteens, 1 gym, 1 kitchen, 1
kindergarten, 6 staff rooms and 1 sports field.
On 1st September 1957. it merged with four-year elementary schools in Prćilovica, Moravac, Lužane, Nozrina and Gornje Suhotno which
were separated school divisions and had their school leaders. Since then it operated as an integral eight-year elementary school.
The problem was a lack of space for regular classes and this question was soon raised. On 9th August 1958. during the staff meeting, it was
decided that the second floor should be built with the donation of 20000 dinars from the municipal authorities. The teachers living in this part of the
building were supposed to move and the new space was supposed to be used for classes. At the same time a decision was made that the students of
the 5th , 6th, 7th and the 8th grade should move to the school building in Moravac until the end of the construction. During the same meeting it was
proposed that builders should work in 3 shifts which would speed up the construction time.
Eleven classrooms, 2 cabinets, 2 rooms for a workshop and 3 offices (principal’s office, office for the school secretary and a staff room for
teachers) were built in the reconstruction.
Students now attended classes in the reconstructed building. The students of lower grades started attending classes in the new building,
together with the students of higher grades. The old building was adapted and became a teachers’ residence building in 1959.
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There hadn’t been any important adjustments until 1967. except building concrete paths to the restroom and the shed.
In the spring of 1967. students, teachers and parents brought sand from the Morava river. The whole schoolyard was concreted and a concrete fence
with a metal door was built.
In 1969. a gym of 250 square meters size was built next to the school building. It was built with the financial help of Žitkovac officials,
Community of education, teachers and students’ parents. At the same time the school acquired new props necessary for PE classes.
A modern school kitchen, together with a kindergarten for preschool children was built in 1970. thanks to the help of Child’s protection,
Community of education, municipal as well as the school. In front of this building a fountain was built and the entrance was paved with marble.
The school kitchen was equipped with modern gadgets: mixing machines, caldrons, cookers as well as with the all inventory necessary to feed 1000
and more students. It was the first kitchen of this kind in the whole area. The school canteen had 100 tables and 400 chairs.
At the same time, a decoration of the school interior and exterior started. In front of the main entrance they put planters decorated with the colorful
marble mosaic. The school entrance and the hall on the ground floor were paved with marble. The walls in the hall were covered with ornaments
related to different kinds of education.
With the growing number of students and classes, the problem of making additional space reappeared. That is the reason why the basement,
which was used for wood, was cleared and in 1971. a shed for wood and coal was built next to the gym. The rooms in the basement were adjusted
for classes. In this way they got 2 classrooms, a room for archive, a warehouse and a room for the photography section equipped with machines
necessary for making black and white photographs.
They continued to work on the arrangements of the internal and external appearance of the school during 1972, with the wholehearted
commitment of all school staff who in spite of their regular work, stayed until late at night and helped to create a pleasant atmosphere in school as
well as to save a lot of money that would be required for this work. They put a small metal fence in front of school, arranged classrooms, set
hardboard on the walls, worked on sanding and varnishing tables, painted hardboard with oil paint and pasted wallpaper in offices.
Carpets were placed in the classrooms and rugs in the offices. This was also done by the school workers. It should be noted that the same
works were performed in the separated school divisions. In this way, the central schools, as well as the separated school divisions received a new
physiognomy, and in that time our school served as an example for other schools how, with the wholehearted commitment of the collective and
with the involvement of a minimum financial resources, we can do much to improve the living and working conditions in the school setting.
In July 1994, an investment to build a new floor on the school building was initiated. The Ministry of education approved 60000 dinars and
the municipal authorities approved 120 000 dinars for the investment. The total value of the works amounted to 487,000 dinars.
Until September 1994. the roof on the existing building was disassembled, the panel was built, together with a new floor and a roof panel.
The school year of 1994/95 was extremely difficult because of the poor working conditions. The roof hadn’t been finished, so water leaked
in the classrooms and on the stairs.
The roof was finished in March 1995. A construction of the new floor was continued during 1995/96.
Getting money from the Ministry and the Municipal authorities was a very slow process. Since implementing self-contribution to the school
didn’t work, everything came down to the assets of the Municipality and the Ministry of Education RS.
The third floor was built on 31.8.1996. It comprised 3 cabinets and 4 classrooms.
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4. ШКОЛСКА МРЕЖА

Школа у Моравцу
Осмогодишња школа ''Вук Караџић'' у Житковцу обухвата становништво са територије 11 месних заједница на којој живи око
10.000 становника. То су: Житковац, Прћиловица, Доњи Адровац, Доње Сухотно, Горње Сухотно, Моравац, Нозрина, Стублина, Беља,
Лужане и Моравски Бујмир.ОШ “Вук Караџић” организована је као установа са седиштем у Житковцу. Поред матичне осмогодишње
школе у Житковцу, основној школи ''Вук Караџић'' припада пет издвојених четвороразредних одељења: Прћиловица, Горње Сухотно,
Моравац, Нозрина и Лужане.
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Школа у Прћиловици
Школи припада још пет насеља, у којима нема школских објеката, али су образовањем обухваћена и деца из ових места.

Школа у Нозрини
То су насеља: Доњи Адровац (деца из овог места похађају наставу од I до IV разреда у одељењу школе у Прћиловици), Доње
Сухотно (од I до IV разреда – одељење школе у Горњем Сухотну), Стублина и Беља (од I до IV разреда - одељење школе у Нозрини), и
Моравски Бујмир (од I до IV разреда - одељење школе у Лужану).
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Школа у Лужану
Матична зграда основне школе ''Вук Караџић'' налази се у центру места Житковца. Повезана је мрежом улица тако да је лако
доступна ученицима из самог места. У матичној школи гравитирају ученици из 10 суседних села и насеља јер се у њој изводи настава за
ученике од V до VIII разреда, тако да један број ученика у школу долази пешице, а други користи међуградски превоз.

Школа у Горњем Сухотну
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5. РЕСУРСИ
5.1. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ-МАТИЧНА ШКОЛА

РЕСУРС

УКУПАН
БРОЈ

ПОВРШИНA
(M2)

СТАЊЕ
(ОЦЕНИТИ
ОД 1 ДО 5)

УЧИОНИЦА

23

935

5

КАНЦЕЛАРИЈЕ

4

115

5

БИБЛИОТЕКА

1

26

5

МУЛТИМЕДИЈАЛНА
САЛА

1

180

5

ФИСКУЛТУРНА САЛА

1

330

5

ОСТАЛО

6

1117

5

1-незадовољавајуће,

2 -задовољавајуће,

3 -добро,

14

4 –веома добро,

НАПОМЕНА

5 -oдлично

5.2. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ - ПРЋИЛОВИЦА
РЕСУРС

УКУПАН
БРОЈ

ПОВРШИНA
(M2)

СТАЊЕ
(ОЦЕНИТИ
ОД 1 ДО 5)

УЧИОНИЦА

4

252

4

КАНЦЕЛАРИЈЕ

1

37

5

БИБЛИОТЕКА

1

40

4

ФИСКУЛТУРНА
САЛА

1

60

4

ОСТАЛО

5

388

4

1-незадовољавајуће,

2 -задовољавајуће,

15

3 -добро,

НАПОМЕНА

4 –веома добро,

5 -oдлично

5.3. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ-МОРАВАЦ
РЕСУРС

УКУПАН
БРОЈ

ПОВРШИНA
(M2)

СТАЊЕ
(ОЦЕНИТИ
ОД 1 ДО 5)

УЧИОНИЦА

4

200

5

КАНЦЕЛАРИЈЕ

1

22

5

БИБЛИОТЕКА

1

50

5

ФИСКУЛТУРНА
САЛА

1

50

5

ОСТАЛО

3

279

5

1 -незадовољавајуће,

2 -задовољавајуће,

3 -добро,

16

4 –веома добро,

НАПОМЕНА

5 -oдлично

5.4. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ - НОЗРИНА

РЕСУРС

УКУПАН
БРОЈ

ПОВРШИНA
(M2)

СТАЊЕ
(ОЦЕНИТИ
ОД 1 ДО 5)

УЧИОНИЦА

2

112

4

КАНЦЕЛАРИЈЕ

1

25

4

БИБЛИОТЕКА

/

/

/

ФИСКУЛТУРНА
САЛА

1

56

4

ОСТАЛО

4

120

1 -незадовољавајуће,

2 -задовољавајуће,

3 -добро,

17

4 –веома добро,

НАПОМЕНА

5 -oдлично

5.5. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ-ЛУЖАНЕ

РЕСУРС

УКУПАН
БРОЈ

ПОВРШИНA
(M2)

СТАЊЕ
(ОЦЕНИТИ
ОД 1 ДО 5)

УЧИОНИЦА

3

168

5

КАНЦЕЛАРИЈЕ

1

18

5

БИБЛИОТЕКА

/

/

/

ФИСКУЛТУРНА
САЛА

1

56

5

ОСТАЛО

3

114

5

1 -незадовољавајуће,

2 -задовољавајуће,

3 -добро,

18

4 –веома добро,

НАПОМЕНА

5 -oдлично

5.6. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ-ГОРЊЕ СУХОТНО

РЕСУРС

УКУПАН
БРОЈ

ПОВРШИНA
(M2)

СТАЊЕ
(ОЦЕНИТИ
ОД 1 ДО 5)

УЧИОНИЦА

2

118

5

КАНЦЕЛАРИЈЕ

1

40

5

БИБЛИОТЕКА

/

/

/

ФИСКУЛТУРНА
САЛА

1

40

5

ОСТАЛО

2

40

5

1 -незадовољавајуће,

2 -задовољавајуће,

3 -добро,

19

4 –веома добро,

НАПОМЕНА

5 -oдлично

5.7. ИНФОРМАТИЧКО- TЕХНОЛОШКA (IT) И МУЛТИМЕДИЈАЛНА ОПРЕМА
ЖИТКОВАЦ
ТИП ОПРЕМЕ

ГДЕ СЕ КОРИСТИ

БРОЈ КОМАДА

Десктоп рачунар

Учионица

26

Десктоп рачунар

канцеларије

6

Лаптоп

учионица

7

Лаптоп

канцеларије

2

Пројектор

учионица

8

Фотокопир апарат

канцеларије

2

Видео надзор

1
МОРАВАЦ

ТИП ОПРЕМЕ

ГДЕ СЕ КОРИСТИ

БРОЈ КОМАДА

Лаптоп

учионица

4

Пројектор

учионица

2

Фотокопир апарат

зборница

1

Видео надзор

1

20

ПРЋИЛОВИЦА
ТИП ОПРЕМЕ

ГДЕ СЕ КОРИСТИ

БРОЈ КОМАДА

Десктоп рачунар

учионица

1

Лаптоп

учионица

3

Фотокопир апарат

зборница

1

Видео надзор

1
НОЗРИНА

ТИП ОПРЕМЕ

ГДЕ СЕ КОРИСТИ

БРОЈ КОМАДА

Лаптоп

учионица

2

Видео надзор

1
ГОРЊЕ СУХОТНО

ТИП ОПРЕМЕ

ГДЕ СЕ КОРИСТИ

БРОЈ КОМАДА

Десктоп рачунар

учионица

1

Лаптоп

учионица

1

Штампач

учионица

1

Видео надзор

1
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ЛУЖАНЕ
ТИП ОПРЕМЕ

ГДЕ СЕ КОРИСТИ

БРОЈ КОМАДА

Лаптоп

учионица

2

Фотокопир апарат

зборница

1

Видео надзор

1
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

СТРУЧНИ ПРОФИЛ

VI
II

VII

VI

1

41,45

11,05

V

IV

III

II

I

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

РУКОВОДЕЋЕ ОСОБЉЕ (ДИРЕКТОР,
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

1,50

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

3

ПОМОЋНИ САРАДНИЦИ
АДМИНИСТРАТИВНOФИНАНСИЈСКO OСОБЉЕ

1

ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

2
2

22

2

11,30

6.
6.1.

ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ШКОЛЕ
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ШКОЛЕ У ЛОКАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ

ОШ „Вук Караџић“ остварује квалитено образовање за своје ученике од 1. до 8.
разреда. Она има погодну локацију у насељу. Ипак, демографска слика је таква да је број
деце у опадању. Школа улаже напоре да сва деца са ове територије буду обухваћена
основношколским образовањем.
Наши ученици добијају бесплатне месечне карте, док приликом преласка у средњу
школу локална самоуправа те трошкове не финансира. Како је на територији општине
последњих година развијена текстилна производња, потребно је да наши ученици, ради
будућих одабира средњошколских смерова, буду упознати са тиме, а поготово је потребно
отварање смерова текстилне струке.
У нашој школи активно функицонише више пројеката: Друга шанса је од пројекта
прерасла у Функционално образовање одраслих; Професионална оријентација и Заједно ка
средњој школи су пројекти који се узајамно допуњују и чије се активности врло често
одвијају уз подршку локалне средине.Са локалном заједницом сарађујемо у различитим
образовним, културно-забавним и спортским активностима, попут квизова, предавања,
трибина, представа, приредаба, музичких дешавања, кросева, турнира и сл.
Наставници имају могућности да се стручно усавршавају.Пројектна наставасе све више
примењује у наставном процесу, а за опремање учионица се издваја све више средстава,
нарочито кроз пројекте и семинаре које наставници активно похађају.

23

6.2.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ

На развој школе у националном смислу утиче више фактора, најпре законска решења и
стратешки оквири, а највише они који се тичу уређења области образовања. Финансијска подршка
је један од најважнијих фактора, а буџет за образовање је врло скроман. Школа се суочава са
смањењем броја одељења, што повлачи бројне друге проблеме.
Усавршавање наставничког кадра мора бити константо и ефикасно.Такође би требало да се
све више вреднује лични учинак наставника. Изборни предмети и уопште начин рада у школи
треба да буде прилагођен савременим трендовима и дигитализацији. Школа се активно усмерава
ка пројектној настави и све већи број наставника своју наставу прилагођава оваквом начину рада.
Важно је да се што више ради на активнијој сарадњи са школама из других локалних самоуправа.

6.3.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ШКОЛЕ У МЕЂУНАРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ

Наша школа има искуства у међународној сарадњи: у сарадњи са НИС-ом школе које
изучавају руски језик имају шансу да своје ученике воде у Русију, па су наши ученици имали
прилике да буду у оваквој делегацији.
Такође, у оквиру пројекта Заједно ка средњој школи, а под покровитељством фондације
Песталоци, наши ученици су кроз велики број радионица и малих пројеката представљали нашу
школу боравећи две недеље у Швајцарској, у Дечјем селу. Овакви видови учешћа и сарадње и у
будуће ће се наставити. Потребно је, међутим, да наши трендови образовања све више буду
усклађени са европским. Треба радити на сарадњи са школама у окружењу.
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SWОТ АНАЛИЗА
НАШЕ ПРЕДНОСТИ
Добра материјално техничка опремљеност
Видео надзор
Мултимедијална сала и добра техничка опремљеност
Школско двориште је квалитетно ограђено
Брига о деци, омогућен безбедан боравак
Школа организује допунску и додатну наставу у циљу
пружања подршке ученицима, као и мноштво разноврсних
секција
Успешно фунционисање мреже за решавање проблема
насиља, као и организовање превентивних активности које
доприносе безбедности и превентивне мере на превенцији
свих облика насиља
Присутна је пажња и брига о професионалној
оријентацији ученика
Наставни програми су прилагођени специфичностима
одељења и реализују се ИОП-и
Школа има педагошког асистента који пружа додатну
подршку ученицима.
Промоција здравих стилова живота и заштите животне
околине је видљива у школи.
Постигнућа ученика се промовишу јавним похвалама
(школа организује и екскурзије за наставнике и ученике као
награду за посебна постигнућа)
Адекватан број наставног и ненаставног особља у
складу са нормативом.
Анализа потреба и израда плана стручног усавршавања
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НАШЕ СЛАБОСТИ

Сарадња наставника из различитих стручних
већа у циљу унапређивања наставе није планирана
прецизно
Фронтална настава је доминантан облик наставе
Самоевалуација наставника
Нема довољно активности којима би се ученици
учили како да процењују свој напредак
Неусаглашавање критеријума оцењивања на
нивоу предмета
Неутврђен план одржавања угледних часова
Неуспостављена
унутарпредметна
и
међупредметна корелација и интеграција
Постојећа наставна средства се не користе
довољно у циљу повећања ефикасности и постизања
квалитета наставе
Недовољан број кабинета за предметну наставу
и опремљеност истих

на свим нивоима
Стручни наставни кадар који је спреман за стално
усавршавање
Учешће школе у разноврсним пројектима
Пружање подршке деци из депривираних средина при
преласку у средњу школу
НАШЕ ПРЕПРЕКЕ У ОКРУЖЕЊУ

НАШЕ МОГУЋНОСТИ У ОКРУЖЕЊУ

Смањење броја ученика услед смањења
наталитета и демографских кретања
Социјална структура родитеља
Неповољна економска ситуација
Законска ограничења

- Укључивање у међународне пројекте
- Сарадња са школама у иностранству
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7. МОТО НАШЕ ШКОЛЕ

ПОМЕРАМО ГРАНИЦЕ!
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8. МИСИЈА НАШЕ ШКОЛЕ
Користећи искуства дуге традиције уз савремене методе различитих облика рада и уз уважавање индивидуалних
карактеристика ученика, мисија наше школе је да обезбеди квалитетну наставу и поштовање личности свих актераобразовно
васпитног процеса. На тај начин негујемо људске вредности и личним доприносом сваког појединца чинимо школу центром
образовно васпитног, културног и духовног развоја ученика и наставника. Тежимо ка томе да наша школа подстиче
креативност наставника и ученика, да откривамо њихове таленте и дозволимо им да се правилно развијају и усмеравају.
Стално усавршавање наставника и коришћење савремених средстава унапредиће квалитет наставе. Школа треба да постане
место сталног усавршавања наставника и ученика и других радника, место где се негује међусобно уважавање, толеранција и
право на различитост.

9. ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ
Визија наше школе јесте да се унапреди наставни процес, побољшају међуљудски односи, развијају способности и
интересовања ученика. Школа треба да постане место где ученици радо долазе јер је настава у њој занимљива и квалитетна,
прилагођена њиховим потребама и интересовањима. Школа треба да буде место где се стварају нове идеје и развија сарадња
са другим школама, размењују искуства као и примери добре праксе. Школски простор треба да буде чист, уредан, креативно
осмишљен, да и ученици имају удео у сређивању школе те да развију еколошку свест. Подстицањем креативности, личног
развоја сваког ученика и наставника и неговањем толеранције стварају се личности способне за тимски рад са развијеним
социјалним вештинама и свешћу о правима и одговорностима.

10. ОБЛАСТИ ПРОМЕНЕ
После детаљне анализе и одлуке да се Школски развојни план ради за петогодишњи период, одлучено је да кључне
области за које се планирају активности буду:
ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
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ЕТОС
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

11.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ:КЉУЧНИХ ОБЛАСТИ, ЗАДАТАКА, РАЗВОЈНИХ
ЦИЉЕВА И ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ

КЉУЧНА ОБЛАСТ 1:ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
1.РАЗВОЈНИ ЦИЉ:Израда анекса ШП, ГПРШ-а за текућу школског програма и новог ШП и њихова усаглашеност са ШРП-ом.
1.1.ЗАДАТАК:Усклађивање и корелација свих делова ГПРШ, анекса ШП и предлога новог ШП са циљевима, задацима и активностима
новог ШРП-а.
Носиоци
Време реализације
Редни
Опис активности
Начин праћења и реализације
број
активности
активности

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Ажурирање свих
планова рада тимова,
актива, стручних већа и
органа Школе и
њихово међусобно
усклађивање и
повезивање.
Доношење Анекса
Школског програма за
3. и 7. разред

Наставници,
Руководиоци
тимова, актива,
стручних већа и
органа Школе

До краја шк. 2019/2020.
уз ажурирање сваке
школске године

Сва документа у школи су у складу са законским
прописима. Планови су допуњени и ажурирани у
складу са ШРП.

Тим за развој
школског
програма

До краја школске
2019/2020.

Доношење Анекса
Школског програма за
4. и 8.разред
Израда Годишњег
плана школе (почетак
сваке школске године),
и усклађивање са
актуелним потребама

тим за развој
школског
програма
Тим за израду
годишњег плана
школенаставници

До краја школске
2020/2021.

Програми наставних предмета су усклађени у оквиру
сваког разреда. Израђен је Анекс школског
програма.Увид у сам документ и записници НВ,СР и
ШО.
Програми наставних предмета су усклађени у оквиру
сваког разреда. Увид у сам документ и записници НВ,СР
и ШО.
Годишњи план рада школе израђен је у складу са
прописима и омогућава остварење циљева и стандарда
образовања и васпитања.Израђен годишњи план школе
Записници НВ,СР и ШО.

До 15.09.сваке школске
године
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школе, као и њеним
специфичностима.
2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање ваннаставних активности: културних, спортских, јавних дешавања у школи и ван ње ради
свестранијег развоја ученика, социјализације ученика и квалитетнијег организовања слободног времена. Праћење постигнућа ученика са
циљем планирања додатне и допунске наставе и усмеравања њиховог развоја.
2.1.ЗАДАТАК: Израда предлога рапореда организације осталих облика образовно-васпитног рада на основу испитаних интересовања
ученика које ће се вршити анкетирањем, као и на основу систематског праћења успеха-неуспеха ученика.
Носиоци
Време реализације
Редни
Опис активности
Начин праћења и реализације
број
активности
активности

2.1.1.

2.1.2.

Израда распореда
одржавањаслободних
активности и секција
на основу испитаних
интересовања ученика,
усклађенно са
кадровским и
просторним
капацитетима школе.
Ученици имају
могућност да се укључе
у различите секције,
слободне активности у
складу са
интетресовањима.
Израда плана
обележавања важних
датума као и тематских
недеља, у циљу
међупредметног
повезивања и
корелације, као и
развијања општтих

Помоћник
директора,
стручни
сарадници

Мај/август/септембар
сваке школске године

Током школске године
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Направљен је распоред часова, са којим су упознати
ученици и родитељи. Подељена
сузадужењанаставницима, решења о
задужењу.Направљена јелиста секција и слободних
активности и испитана су интересовања ученика
анкетирањем. Реализација се прати кроз посете ових
облика рада, изложбе ученичких радова, евиденција у
дневнику...

Распоред часова, дневници образовно-васпитног рада.
Увид удокументацију. Решења о задужењима
наставника. Летопис, слике, фотографије, текстови на
сајту школе, школски часопис...

међупредметних
компетенција код
ученика.
2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Повећање компетенције наставника и стручних сарадника сталним стручним усавршавањем.
2.1.ЗАДАТАК : Израда плана стручног усавршавања на основу анализе посећених часова, похађаних семинара и компетенција које
наставницима недостају. Мотивисати и подстицати наставнике за напредовање у звању.
Носиоци
Време реализације
Редни
Опис активности
Начин праћења и реализације
број
активности
активности

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

Извршити избор
акредитованих
семинара у сарадњи са
председницима
стручних већа на
основу претходно
извршене анализе са
циљем повећања
компетенција
наставникаиз области
где му је подршка у
раду највише потребна.
Хоризонтално учење,
преношење искуства са
семинара
Представљање процеса
и корака за
напредовање у звању
од стране колегница
које су стекле звања.

Директор школе,
Педагошки
колегијум и Тим
за стручно
усавршавање

Август сваке школске
године

Реализовани број семинара, конференција, студијских
посета, уверења и сертификати са истих.

Наставници

Током читавог периода

Извештаји
Извештај и материјал са одржане презентације

Колегинице за
звањем

Децембар 2019.
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3. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Подизање угледа школе у окружењу.
3.1.ЗАДАТАК : Промовисање школе у локалним медијима и шире.
Носиоци
Време реализације
Редни
Опис ктивности
број
активности
активности

6.1.1.

Учешће
наманифестацијама
које се организују на
локалном и
општинском нивоу, по
могућству и шире.

Тим за
обезбеђивање
квалитета рада
школе

6.1.2.

Медијсказаступљеност.

Директор

Током читавог периода

Број учешћа напланиранимактивностима. Извештаји,
сертификати, фотографије,снимци, линкови...

Током читавог периода

Аудио и видео снимци радио и ТВ гостовања,
фотографије, новински чланци...

4. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Побољшање материјално-техничких услова школе.
4.1.ЗАДАТАК : Адаптација простора за продужени боравак. Опремање учионица.
Носиоци
Време реализације
Редни
Опис активности
број
активности
активности

6.4.1.

Адаптација и
реконструкција
простора за намене
продуженог боравка,
као и опремање истог,
уз сарадњу са локалном
управом или
обезбеђивање
средстава из пројекта
за које школа
конкурише.

Начин праћења и реализације

Начин праћења и реализације
Сређен простор који се користи у сврху продуженог
боравка, са свом неопходном пратећом документацијом.

Директор

2020/2021.
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КЉУЧНА ОБЛАСТ 2:
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
1.РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ НАСТАВНИХ МЕТОДА, ОБЛИКА НАСТАВНОГ РАДА И
НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА.
2.1.ЗАДАТАК:
ОБУЧАВАЊЕ УЧЕНИКА ДА КОРИСТЕ РАЗЛИЧИТЕ ТЕХНИКЕ УЧЕЊА НА ЧАСУ
Редниброј

Опис активности

Носиоци активности

Време реализације активности

Начин праћења и реализације

2.1.1.

Наставници подучавају
ученике да на
различите начине реше
проблем, задатак.

Наставници

У континуитету сваке школске
године, током читавог периода
реализације ШРП-a

Примена различитих метода и
иновативних облика рада кроз
радионице са ученицима на
часовима редовне наставе,
часовима одељењског
старешине; Документовано
педагошком документацијом
наставника, записници са часова
одељењског старешине,
анкетирање ученика на крају
класификационих периода.

2.1.2.

Наставник обучава
ученике како да старо
научено градиво
повежу са новим.

наставници

У континуитету сваке школске
године, током читавог периода
реализације ШРП-a

Наставници кроз рзговор са
ученицима, саветовање,
дискусију, подучавање
различитим облицима критичког
мишљења, обучавају ученике да
вертикално повезују научене
садржаје кроз разреде;
Документовано педагошком
документацијом наставника,
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дневник рада; попуњавање
упитника од стране ученика на
крају школске године.
2.1.3.

Повезивање наученог
са свакодневним
примерима из живота.

Одељењске
старешине,
наставници

У континуитету сваке школске
године, током читавог периода
реализације ШРП-a

Организовање посета
различитим радним
организацијама и фирмама;
Документовано педагошком
документацијом одељењских
старешина, летопис и сајт школе.

2.1.4.

Ученици постављају
себи циљеве које желе
да постигну у учењу.

Одељењске
старешине,
наставници, стручни
сарадници школе
педагог и психолог

септембар и јун сваке школске
године

Анкетирање ученика о
постављеним циљевима и
евалуација на крају школске
године са критичком проценом
остварености зацртаних
задатака.

2.2. ЗАДАТАК:
ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ И ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА, ОБЛИКА РАДА И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА
Редни
број
2.2.1.

Опис активности

Носиоци активности

Време реализације активности

Начин праћења и реализације

Наставник примењује
и обучава ученике
различитим
мотивационим
техникама у учењу,
које би осим
мотивације подстакле
и развој критичког
мишљења код ученика.

Одељењске
старешине,
наставници

Примена континуирано током
целе школске године;
презентовање на одељењским и
стручним већима, током читавог
периода реализације ШРП-a

Нове мотивационе технике
којима су обучени наставници на
семинару (презентовање
наученог на семинару од стране
наставника који су као
представници школе били
присутни); докази у летопису
школе и на сајту.
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2.2.2.

Направити план
одржавања
иновативних часова
(угледни и огледни).

Руководиоци стручних
већаза област
предмета, Стручно
веће разредне наставе

август и прва половина септембра
сваке школске године

Планови Стручних већа,
индивидуални планови
усавршавања у установи
наставника.

2.2.3.

Анализа одржаног
иновативног часа на
састанку коме
присуствују директор
школе, педагог,
руководилац стручног
већа, наставник који
предаје исти предмет,
као и наставници који
су присуствовали часу.

директор школе,
педагог, руководилац
стручног већа,
наставник који предаје
исти предмет,
наставник који је
држао иновативни час

Истог дана када је одржан
иновативни, угледни или огледни
час.

Документација директора школе
и педагога школе; записник о
дискусији којом су прецизиране
добре и мање успешне стране
часа и сугестије наставнику који
је одржао иновативни час.

2.2.4.

Демонстрација
иновативних часова
наставницима на
Стручним већима.

Наставник који је
реализовао
иновативни угледни
или огледни час.

Два пута у току школске године (у
сваком полугодишту по један за
сваког наставника).

Писана припрема наставника,
дневник рада, записник стручног
већа, протокол праћења часа/чек
листа педагога.

2.3. ЗАДАТАК:
УСАГЛАШАВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА ОЦЕЊИВАЊА УЗ ПРАЋЕЊЕ УТВРЂЕНИХ СТАНДАРДА НА НИВОУ СТРУЧНИХ ВЕЋА
Редни
број
2.3.1.

Описа активности

Носиоци активности

Време реализације активности

Начин праћења и реализације

Организовати редовну
проверу и контролу
табеларног праћења
формативног
оцењивања ученика
свих наставника у

учитељи и предметни
наставници

Континуирано током целог
периода реализације ШРП-a

Табеларни приказ за формативне
оцене у педагошкој
документацији сваког
наставника; записници са
састанака стручних већа.
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школи.
2.3.2.

Заједничка израда
тестова знања
објективног типа, на
нивоу стручних већа

учитељи и предметни
наставници

Континуирано током сваке текуће
школске године, током читавог
периода реализације ШРП-a

Документовано педагошком
документацијом наставника.

2.3.3.

Усаглашавање
критеријума
оцењивања наставника

Стручна већа за
област предмета, веће
разредне наставе,
стручни сарадници
школе

Континуирано током целог
периода реализације ШРП-a

Формирање заједничких табела
у којима ће се по приближно
истим наведеним критеријумима
оцењивати постигнућа на
писменим и усменим проверама,
као и други резултати ученика;
Документовано педагошком
документацијом стручних већазаписници са састанака,
педагошком документацијом
наставника и стручних
сарадника.

2.3.4.

Успоставити
унутарпредметну и
међупредметну
корелацију кроз план
сарадње у оквиру истог
стручног већа, као и
између стручних већа
из области различитих
наставних предмета,
као и из разредне
наставе.

Председници
стручних већа за
област предмета и
већа разредне наставе,
координатор Актива
за школско развојно
планирање

Август сваке школске године

Документовано годишњим
плановима рада наставника, као
и записницима стручних већа
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2.4. ЗАДАТАК:
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ РАДА НА ЧАСУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА
Редни
број

Опис активности

Носиоци активности

Време реализације активности

Начин праћења и реализације

2.4.1.

Пружање помоћи
ученицима кроз
индивидуалне
разговоре и саветовање
са ученицима који
имају више од три
недовољне оцене

Стручни сарадник
школе педагог,
одељењске старешине.

Континуирано сваке школске
године током целог периода
реализације ШРП-a

Документовано педагошком
докумнетацијом педагога школе
и одељењских старешина.

2.4.2.

Водити процес
побољшања допунске
наставе која не
показује веће резултате
на класификационим
периодима, односно
препоручује мере у
случајевима када из
датог предмета већи
број ученика има
недовољну оцену.

одељењске старешине,
стручни сарадници
педагог и психолог
школе

Континуирано сваке школске
године током целог периода
реализације ШРП-a

Индивидуални разговори и
радонице са ученицима који не
постижу резултате иако похађају
часове допунске наставе;
педагошка документација
наставника и стручних сарадника.

2.4.3.

Израда извештаја о
реализацији допунске
наставе

Одељењске
старешине, директор,
стручни сарадници
школе

Континуирано сваке школске
године током целог периода
реализације ШРП-a
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Наставници на крају школске
године предају извештаје
стручним сарадницима школе о
релаизацији и броју ученика који
су похађали додатну, допунску
наставу и ваннаставне
активности. Документовано
извештајима наставника и

педагошком документацијом
одељењских старешина,
стручних сарадника.
Успоставити
унутарпредметну
имеђупредметну
корелацију кроз план
сарадње у оквиру истог
стручног већа, као и
између стручних већа
из области различитих
наставних предмета,
као и из разредне
наставе.

Председници
стручних већа за
област предмета и
већа разредне наставе,
координатор Актива
за школско развојно
планирање

август сваке школске године

Документовано годишњим
плановима рада наставника, као
и записницима стручних већа

2.5. ЗАДАТАК:
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА У НАСТАВУ
Редни
број
2.5.1.

Опис активности

Носиоци активности

Повезивање предметне
наставе са програмом
Професионалне
оријентације и
предузетништва: а) то
могу бити радионице
на целом часу или
ЧОС-у
б) може се део часа
искористити у ту сврху

одељењске
старешине, предмети
наставници

Време реализације
активности
континуирано, на ЧОС-у
и кроз наставни процес
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Начин праћења и реализације
Документовано педагошком документацијом
одељењских старешина и предметних
наставника

в) у току реализације
неке наставне јединице
може се радити
корелација са ПО или
предузетништвом
I КЉУЧНА ОБЛАСТ 3:ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
1.РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
ПОБОЉШАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У СКЛАДУ СА ЊИХОВИМ ИНДИВИДУАЛНИМ, РАЗВОЈНИМ И УЗРАСНИМ
КАРАКТЕРИСТИКАМА
1. 1. ЗАДАТАК:
ОСТВАРЕНОСТ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ПОКАЗУЈЕ УСПЕХ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
Редни
број

Време
реализације
активности

Опис активности

Носиоци активности

Анализирање постигнутог
успеха ученика

наставници, стручни
сарадници: педагог и
психолог школе

На крају I и II
полугодишта.

3.1.2.

На основу резултата са
завршног испита планирати
образовно‐васпитни рад за
наредну школску годину

наставници,стручни
сарадници

Анализана крају
сваке школске
године и август
месец текуће
школске године

3.1.3.

Организовати школска
интерна тестирања ученика
током године ради провере
постигнућа и праћења

Одељењске старешине,
стручни сарадник школе
педагог

Током читавог
периода
реализације
ШРП-a у

3.1.1.
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Начинпраћења и реализације
Анализапостигнутог успеха у складу са
оствареним образовним стандардима;
педагошка документација наставника и
стручних сарадника
Анализирати постигнуте успехе на
завршном испиту и припремити
организацију припремне наставе;
Документовано педагошком
документацијом стручних сарадника и
одељењских старешина.
Направити тестове који су уједначени
по захтевима и тестирати ученике у
току године као припрему за завршни
испит; Документовано је педагошком

напредовања ученика
3.1.4.

Индивидуални и групни
саветодавни рад са ученицима

континуитету
Одељењске старешине

Током читавог
периода
реализације
ШРП-a

документацијом педагога школе и
досијеима портфолијима ученика.
Педагошка домунтација одељењских
старешина.

3.2. ЗАДАТАК:
ОСПОСОБИТИ УЧЕНИКЕ ЗА САМООБРАЗОВАЊЕ И САМОУЧЕЊЕ ПРОМЕНА ОДНОСА ПРЕМА УЧЕЊУ
Редни
Време реализације
Начин праћења и
Опис активности
Носиоци активности
број
активности
реализације
Развити ученичке компетенције за различите
Наставници, стручни
Током читавог
Реализација наставе уз
3.2.1.
облике учења активно их укључити у
сарадници
периода реализације
активно учешће
наставни процес уз подстицање на сарадњу
ШРП-a
ученика.
путем различитих облика наставног облика
Документовано
рада, наставних метода и различитих врста
евиденцијом
дидактичких материјала
наставника и педагога
школе о остварености
непосредног рада.
Упућивати ученика на коришћење различитих наставници, одељењске Континуирано током
Ученици при учењу
3.2.2.
извора знања и самостални истраживачки рад
старешине, стручни
читавог периода
самостално истражују
сарадници,
реализације ШРП-a
користећи различите
библиотекар школе
изворе знања;
Документовано
протоколима праћења
реализације наставе.
Часова кроз анализу
непосредног увида у
наставни процес.
Организовати посете установама,
Стручни сарадници
Сваке школске године
Организовање
3.2.3.
институцијама и предузећима, ученике
школе, одељењске
током читавог
студијске посете;
мотивишемо на практични рад
старешине
периода реализације
Документовано
ШРП-a у другом
педагошком
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полугодишту

документацијом
наставника,
одељењског старешине,
руководиоца тима за
професионалну
оријентацију и
стручног сарадникапедагога и психолога
школе

3.3. ЗАДАТАК:
ИНФОРМИСАТИ СВЕ ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕ О УЧЕНИЦИМА КОЈИ ПОСТИЖУ ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ У НАСТАВНИМ,
ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА И НА ТАКМИЧЕЊИМА
Редни
Време реализације
Начин праћења и
Опис активности
Носиоци активности
број
активности
реализације
Праћење резултата ученика завршног разреда
Педагог школе
Септембар и октобар
Анализа резултата на
3.3.1.
остварених при упису у средњу школу
сваке школске године
нивоу генерације;
педагошка
документација школе.
Праћење постигнућа ученика на различитим
Стручни сарадници
Континуирано током
Ученици учествују и
3.3.2.
нивоима свих такмичења
школе педагог и
школске године током
постижу добре
психолог
целог периода
резултате на свим
реализације ШРП
нивоима такмичењима;
Документовано на сајту
и у Летопису школе,
као и у педагошкој
документацији
наставника и педагога
школе.
Сачинити кратке биографије ученика и
Одељењске старешине, Континуирано током
Биографије и
3.3.3.
поставити на сајт Школе
стручни сарадник
школске године током
фотографије
школе - педагог
целог периода
најуспешнијих ученика
реализације ШРП
поставити на сајт
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3.3.4.

Уредити огласну таблу школе са подацима
награђених ученика у наставним и
ваннаставним активностима

Библиотекар школе

Ажурирање
континуирано током
целе школске године,
током целог периода
реализације ШРП

школе; Сајт школе и
педагошка
документација
педагога.
Биографије и
фотографије
најуспешнијих ученика
поставити на посебно
одређену огласну таблу
у холу школе;
Документовано на
огласној табли.

КЉУЧНА ОБЛАСТ 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
1.РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Обезбеђивање додатне подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима
1.1. ЗАДАТАК: Наставак сарадње са релевантним институцијама у подршци ученицима из осетљивих група
Редни број

Опис активности

Носиоци
активности

Време реализације
активности

Тим за
реализацију
4.1.1.
пројекта
2019-2021.
„Заједно ка
средњој школи“
4.2. ЗАДАТАК: Обезбеђивање услова за упис ученика из осетљивих група
Носиоци
Време реализације
Редни број
Опис активности
активности
активности

Начин праћења и реализације

Продужетак учешћа у
проејкту „Заједно ка
средњој школи“

4.2.1.

Успоставити сарадњу
са локалном
самоуправом за слање

Директор школе

До фебруара 2020.год
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Начин праћења и реализације

Спискови будућих првака

спискова првака до
фебруара сваке године
4.3. ЗАДАТАК: Организација компезаторних програма
Редни
Број

Опис активности

Носиоци
активности

Време реализације
активности

Начин праћења и реализације

Организовати програм
обуке за координаторе
Тим за стручно
До краја школске
4.3. 1.
и чланове стручних
усавршавање
2019/2020.год
тимова
2.РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика
1.ЗАДАТАК: Подстицање професионалног развоја ученика и каријерног вођења
Редни број

Опис активности

Носиоци
активности

Време
реализације
Начин праћења и реализације
активности

Подстицати
4.2.1.
професионални развој
Наставници
Током реализације ШРП
ученика кроз наставу
Наставак реализације
Тим за
пружања саветовања у
реализацију
области професионалне
4.2.2.
пројекта
Од 2019. до 2020.год
орјентације у оквиру
„Заједно ка
пројекта „Заједно ка
средњој школи
средњој школи“
2.ЗАДАТАК: Функционално пружање подршке ученицима у процесу учења
Редни број
4.2.1.

Опис активности
Организација семинара
у области учења и

Носиоци
активности
Тим за стручно
усавршавање

Време
реализације
Начин праћења и реализације
активности
Током реализације ШРПa
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4.2.2.

4.2.3.

подучавања
Наставити са
пружањем подршке
ученицима при
преласку у средњу
школу и из једног
разреда у други
Прикључењу пројекту
„ИКО Клуб –
Превазилажење
сегрегативног
мултикултурализма:
родитељи и наставници
ка интеркултурализму“

Тим за
реализацију
пројекта
„Заједно ка
средњој школи“

Током реализације ШРПa

I КЉУЧНА ОБЛАСТ 5: ЕТОС
1 .РАЗВОЈНИ ЦИЉ:Развијати сарадњу на свим нивоима и обезбедити пријатан и функционалан амбијент за све
1.1.ЗАДАТАК:УСПОСТАВЉЕНИ СУ ДОБРИ МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ
Редни
број
5.1.1.

Опис активности

Носиоци активности

Успостави контакат са другим Наставници, ученици.
школама
и
образовним
организацијама преко масовних
средстава комуникације, фејсбук,
блог...
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Време реализације
Начин праћења и реализације
активности
Током
ШРП-a

реализације Усавршавање
вештине
комуникације
и
култура
дијалога, размена искуства,
знања и вештина. Развијање
толеранције према различитим
друштвеним
групама.
Подстицање
окружења
на
интеракцију.

5.1.2.

Организовање размена ученика- Директор,
педагог, Једном у току године.
упознавање
са
различитим наставници, ученици.
начином
живота,
распоред
дневних
активности
кулура,
исхрана, музика...

5.1.3.

Успостављање
контакта
са Директор,
педагог, Током
школама ученика са сметњама у наставници, ученици.
ШРП-a
развоју,
инвалидитетом
из
осетљивих група.

Упознавање са културом и
цивилизацијским елементима и
развијање способности њиховог
вредновања.
Успостављања
сарадничких
односа
са
ученицима и наставницима из
других средина.

реализације Унапређење
инклузивног
васпитања
и
образовања.
Развијање
сарадње
и
демократичности
кроз
укљученост свих учесника у
систем образовања и васпитања
поштујући потребе и права уз
обавезе и одговорности.

5.2.ЗАДАТАК:Подржавати и промовисати ученике и наставнике који постижу изузетне резултате у раду, а посебно
ученике са сметњама у развоју.
Редни
Време реализације
Опис активности
Носиоци активности
Начин праћења и реализације
број
активности
5.2.1.

Организовање
различитих Тим за маркетинг
школских активности за ученике у
којима свако може имати прилику
да постигне резултат/успех.

Током
ШРП-a

реализације школски сајт, Летопис школе,
записници
са
састанака
Наставничког већа, извештаји
Тима за реализацију културнодруштвених
активности
школски сајт, Летопис школе,
записници
са
састанака
наставничког већа

5.2.2.

Посебно
промовисати
успехе Тим за маркетинг
ученика са сметњама у развоју

Током
ШРП-a

реализације школски сајт, Летопис школе,
записници
са
састанака
Наставничког већа, извештаји
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Тима за реализацију културнодруштвених
активности
школски сајт, Летопис школе,
записници
са
састанака
наставничког већа
5.2.3.

Награђивање
и
промоција Тим за маркетинг
постигнућа ученика и наставника у
циљу унапређења наставе и учењау медијима, на састанцима, на сајту.

Током
ШРП-a

реализације школски сајт, Летопис школе,
записници
са
састанака
Наставничког већа, извештаји
Тима за реализацију културнодруштвених
активности
школски сајт, Летопис школе,
записници
са
састанака
наставничког већа

5.3.ЗАДАТАК: У школи функционише систем заштите од насиља
Редни број Опис активности

Носиоци активности

Време
реализације
Начин праћења и реализације
активности

5.3.1.

План мера за ученике који Тим за насиље, стручна служба, Током
злостављају, омаловажавају или су родитељи
ШРП-a
насилни према другим ученицима

реализације школски сајт, Летопис школе,
записници
са
састанака
Наставничког већа, извештаји
Тима за реализацију културнодруштвених активности школски
сајт, Летопис школе, записници
са састанака наставничког

5.3.2.

Школа организује активности за Тим за насиље, стручна служба, Током
запослене у школи, ученике и родитељи
ШРП-a
родитеље,
који
су
директно

реализације школски сајт, Летопис школе,
записници
са
састанака
Наставничког већа, извештаји
Тима за реализацију културно-
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усмерене на превенцију насиља

друштвених активности школски
сајт, Летопис школе, записници
са састанака наставничког

Школа
организује
посебне Тим за насиље, стручна служба, Током
активноси подршке и васпитни рад родитељи
ШРП-a
са ученицима који су укључени у
насиље (испољавају насилничко
понашање, трпе га или су сведоци
насиља.

5.3.3.

реализације школски сајт, Летопис школе,
записници
са
састанака
Наставничког већа, извештаји
Тима за реализацију културнодруштвених активности школски
сајт, Летопис школе, записници
са састанака наставничког већа

КЉУЧНА ОБЛАСТ 6:ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
1.РАЗВОЈНИ ЦИЉ:Унапређење система руковођења, организације, управљања и обезбеђивање квалитета и успешности рада школе.
1.1.ЗАДАТАК: Подстицање отворености и поверења за промене и иновације у школи, награђивање и мотивисање запослених за
учествовање и реализацију иновативних активности.Одржавати адекватно успостављен систем информисања о свим важним питањима о
школи и унапредити систем за праћење и вредновање квалитета рада школе.
Носиоци
Време реализације
Опис активности
Начин праћења и реализације
Редни број
активности
активности

6.1.1.

Подршка
иподстицањенаставник
а запримену
савремених наставних
средстава,метода и
облика радау настави и
обезбеђивање
наставних средстава за
реализацију истих, као
и стварање
материјално-техничких
услова

Директор,
помоћник
директора

Током читавог периода
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Школа је опремљена савременим наставним
средствима, мулти-медијалном технологијом, а
иста се користи на часовима редовне наставе али и
осталих облика образовно-васпитног рада, што је
евидентирано током посете часова.

Редовно вршење
педагошко
инструктивног увида и
праћење образовно
васпитног рада,
награђивање и
похваљивање
наставника који у свом
раду користе
иновативне методе.
Прецизно и
јасноподељена
задужења,
одговорности и
обавеза.

6.1.2.

6.1.3.

12.

Директор,
помоћник
директора,педаг
ог,психолог,
педагошки
саветници

Током године, по плану
рада

Број посећених часова. Евиденција о посећеним
часовима, извештаји.

Директор,
помоћник
директора

Почетком свак школске
године

Унутрашња систематизација, мапа организационе
структуре, школски правилници и протоколи

МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ
АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНИМ ИСПИТИМА

И ове године ученици осмог разреда приступили су завршном испиту 18,19 и 20. јуна 2019. године. На основу Програма
завршног испита, сва три теста (српски језик , математика и конбиновани тест) имају по 20 задатака, од којих је предвиђено
10 на основном, шест на средњем и четири на напредном нивоу. Све дефинисане области су једнако заступљене
утестовима.Мере унапређивања образовно васпитног рада на основу анализе постигнућа ученика на завршном
испиту.Резултати завршног испита служе школи за утврђивање квалитета рада наставника и школе, ослонац су за развојно
планирање и унапређивање свеукупног рада школе. Завршним испитом процењује се степен остварености општих и
посебних стандарда постигнућа у основном образовању и васпитању.У школи ће се на крају школске године организовати
завршни испит за ученике VIII разреда након којег се издаје јавна исправа. Школа је дужна да организује припрему ученика
за полагање завршног испита током другог полугодишта осмог разреда, а десет дана пре полагања испита најмање два часа
дневно.У оквиру пројекта „Заједно ка средњој школи“ организује се прилагођена припремна настава за ученике из
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депривираних средина на основу индетификације остварених стандарда. Ученицикоји су осми разред завршили по ИОП-2
радили су тестове усклађене са њиховим могућностима.
ЦИЉЕВИ:
 Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика кроз заједничке, јасне, дефинисане и
свима доступне критеријуме оцењивања у сагласностима са стандардимапостигнућа
 Унапређење учења и постигнућа ученика на завршномтесту
 Усвајање трајних и применљивихзнања
ЗАДАЦИ:
 Обезбеђивање уједначеног критеријума оцењивања и његове јавне доступности ученицима, родитељима и
наставницима кроз упознавање са стандардимаобразовања
 Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз интерно тестирање током
године, а по узору на завршни тест и праћење напредовањаученика
 Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама уразвоју
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12.1.

ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
АКТИВНОСТИ

Анализа постигнућа ученика на
завршном тесту у јуну
Израда годишњег плана редовне
наставе поштујући закључке
анализе успеха ученика на
завршном испиту
Израда годишњег плана додатне и
допунске наставе математике
поштујући закључке анализе
успеха ученика на завршном
испиту
Припрема иницијалних тестова
Индетификација оставрених
стандарда псотигнућа за српски и
математику
Реализација иницијалног теста и
анализа постигнућа ученика на
иницијалном у односу на завршни
тест

ВРЕМЕРЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

ПРОЦЕНАОСТВАРЕНОСТИ

Септембар

Чланови Стручног већа
наставника математике,
српког језика и свих
предмета са
комбинованог теста

Записник, анализа извештаја

Септембар

Чланови Стручног већа

Записник

Септембар

Чланови Стручног већа

Записник

Август-септембар

Чланови Стручних већа

Записник

Септембар

Тим за реализацију
пројекта „Заједно ка
средњој школи“

Инструмент за индетификацију
стандарда

Септембар

Чланови стручног већа

Усвајање извештаја
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Израда плана припремне наставе
за ученике 8. разреда

Септембар

Чланови Стручног већа
који су задужени за
припремну наставу
Чланови Тима за додатну
подршку

Записник

Израда плана припремне наставе
Септембар
Записник
за ученике који раде по ИОП-у
Реализација и анализа тестова по
темама за ученике 8.разреда у
оквиру припремне наставе и
Октобар -јун
Чланови Стручног већа
записник, анализа
појачавање рада на областима у
којима су ученици показали низак
ниво постигнућа
Усвајање Акционог план за
реализацију завршног испита и
Школски
Усвајање Акционог план за
Плана прилагођене припрмене
Октобар-мај
одбор,педагошки
реализацију завршног испита и
наставе за српски језик и
колегијум
Плана припреме за завшрни испит
математику
Планирање и реализација
оперативних планова наставе и
припрема за час уз повећање
обраде и увежбавања садржаја на Током школске године Чланови Стручног већа
Записник, анализа
којима су ученици показали низак
ниво постигнућа на завршном иницијалном тесту
Сарадња са осталим Стручним
већима у циљу бољег савладавања
Чланови Стручних већа и
знања из области на којима су
Током школске године
Записник
стручни сарадник
ученици показали низак ниво
постигнућа
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Обавештавање ученика о
питањима од посебног значаја за
њихово даље школовање, тест
Професионалне орјентације по
потреби и индивидуално
саветовање са ученицима
Професионална оријентација
ученика

Током школске године

Ученички парламент,
стручни
сарадникпсихолог

Записник ученичког парламента

Током школске године

Тим за професионалну
оријентацију и Тим за
релаизацију пројекта
„Заједно ка средњој
школи“

Извештај тимова

12.2. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
РЕДНИ
БРОЈ

АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Директор,
секретар
Тим за преглед
пробног завршног
испита

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.

Формирање школске уписне комисије

2.

Израда плана унапређења резултата пробног
завршног испита, након обраде података

Април

План унапређења

3.

Одржавање припремне наставе по већ
направљеном распореду (припремна настава и
додатни часови припремне наставе у оквиру
пројекта „Заједно ка средњој школи“)

Наставници

Март-јун

Распоред часова
припремне наставе

4.

Сарадња са СТИО на анализи података о
ученицима којима је потребна додатна
образовна подршка, односно прилагођавање

Координатор
СТИО тима

Април

Записници са
станака

52

Април

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Решења члановима
комисије

завршног испита

5.

6.

Сарадња са тимом за ПО ради информисања о
упису у специјализована одељења средњих
школа
Сарадња са тимом за спровођење пројекта
„Заједно ка средњој школи“ ради пружања
додатне подршке ученицима који су у ризику да
не наставе школовање

Координатор ПО
тима

Април-мај

Записници

Координатор
пројектног тима

Током школске
године

Записници

7.

Сарадња са средњим школама из окружења у
циљу презентовања образовних профила

Стручни
сарадници

Током другог
полугодишта

8.

Прикупљање подтака за унос у базу података

Одељењске
стрешине

Током другог
полугодишта

Информатички
координатор и ОС

Током другог
полугодишта

База унетих
података

ОС

Мај

Записници са
родитељских
састанака

Секретар
Координатор
СТИО тима

Мај
Мај

Записници

9.

10.
11.
12.

Унос података у базу Окружне уписне
комисије и контролисање података од стране
одељењских старешина 8.разреда у складу са
упуствима ОУК
Информисање родитеља и ученика о
Календару уписних активности, условима и
начину рачунања бодова
Набавака Конкурса
Припрема задатака са СТИО тимом за
ученике који раде прилагођени завршни испит

13.

Формирање прошиног састава ШУК

Директор

Мај–јун

Решења
запосленима

14.

Обука свих запослених који учествују у

Координатор

Јун

Записник са

53

15.
16.

спровођењу ЗИ

уписне комисије

Спровођење и реализациј ЗИ
Упис ученика у средње школе (први и други
уписни круг) у складу са Календаром уписних
активности

ШУК

Јун–јул

Извештај

ШУК

Јун–јул

Извештај
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одржане обуке

13. МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА
ПОДРШКЕ ИРАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА
ПОДРШКА
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна
подршка у образовању и васпитању, школа обезбеђује отклањање физичких и комуникационих препрека и доноси
индивидуални образовни план.
Циљ додатне подршке у образовању јесте постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно васпитни
рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.
За ученика са изузетним способностима посебни стандарди постигнућа могу се прилагођавати сваком појединачно, уз
стално праћење развоја.
МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ:
РОК ЗА
ИЗВРШЕЊЕ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ

Август

Информисање Педагошког колегијума о реализацији
инклузивног образовања

Стручни сарадници

Записник

Септембар

Формирање тима за инклузивно образовање

Педагошки колегијум

Извештај

Септембар

Информисање Ученичког парламента о
активностима

Септембар-октобарновембар

Идентификација ученика из осетљивих група
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Координатор тимаза
Записник
инклузију
Одељењске старешине, Тим
Записник,
за реализацију пројекта
Инструмент за
„Заједно ка средњој школи идентификацију

Септембар

Септембар

Идентификација ученика за ИОП-1 и ИОП-2

Одељењске старешине
СТИО

Записник

Идентификација ученика за ИОП -3

Одељењске старешине

Записник

Именовање тимова за додатну подршку ученицима

Педагошки колегијум

Извештај

Прилагођење циљева образовања и васпитања и
постављање исхода у складу са способностима

Тим за додатну подршку,
стручни сарадник Тим за
ИО

Извештај

Усвајање посебних стандарда постигнућа и
прилагођених стандарда за поједине или за све
предмете са образложењем за одступање од
посебних стандарда, уз мишљење ИРК

Тим за додатну подршку,
стручни сарадник Тим за
ИО педагошки колегијум

Извештај

Израда индивидуалних програма по предметима, Тим за додатну подршку,
односно садржајима у предметима који се обрађују стручни сарадник Тим за
у одељењу и раду са додатном подршком;
ИО педагошки колегијум

Извештај

Израда Планова транзиције за ученике којима је Тим за реализацију пројекта
Планови транзиције
неопходна додатна подршка
„Заједно ка средњој школи“

Индивидуализација наставних активности и
прилагођавање наставних, Активности,метода и
техника;
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Тим за додатну подршку,
стручни

Извештај

Носиоци активности

Процена

остварености
Сарадник Тим за ИО
Укључивањем стручних лица изван школе у сарадњи
са родитељима и локалном заједницом
Укључивање вршњачког тима за помоћ деци са
посебним потребама
Усвајање ИОП-а у сарадњи са родитељима тимом
за додатну подршку ученицима
Информисање НВ и Савета родитеља о
реализацији ИОП-а
Корекција ИОП на основу анализе евалуације
вредновања на класификационим периодима

Координатор тима за
инклузију
Тим подршку наставници,
родитељи

Реализације ИОП

Педагошки колегијум

Ззвештај

Набавка асистативне технологије и дидактичких
материјала

Директор

Ззвештај

Повећање компетенција наставника кроз обуке

Тим за стручно
усавршавање

Извештај

Ефикасна примена савремених учила

Стручна већа за област

Извештај

Подршка ученицима укљученим у ИОП
Сарадња са локалном заједницом
Сарадња са интерресорном комисијом
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Тим за додатну подршку,
стручни сарадник
Председни ик вршњачког
тима
Тим за додатну подршку

Тим за додатну подршку
наставници, родитељи
Тим за додатну подршку
наставници, родитељи
Тим за ИОП, наставници,
родитељи

Извештај
Извештај
Извештај
Записник
Записник

Извештај
Извештај
Извештај

Сарадња са родитељима и изабраним лекаром

Стручни сарадници

Извештај

Анкетирање укључених актера у ИОП

Тим за ИОП,

Извештај

Сарадња са другим школама

Тим за ИОП,

Извештај

Завршно ИОП на крају наставне године

Педагошки колегијум

Извештај

Вођење документације

Руководилац Тима за ИОП

Извештај
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14. ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ УЧЕНИКА СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА И
ТЕШКОЋАМА У УЧЕЊУ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПРЕМА ИОП-у, КАО И УЧЕНИКА ИЗ
МАРГИНАЛИЗОВАНИХ СОЦИЈАЛНИХ ГРУПА
14.1.

ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ОСНОВНУ ШКОЛУ

У сарадњи са васпитачима ПУ пратиће се генерација предшколаца са посебном пажњом на деци са сметњама у развоју
и/или из маргинализованих социјалнихгрупа.

НОСИОЦИ

УЧЕСНИЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Израда Плана
транзиције

Иницијални састанак представника
Тима за подршку ученика ОШ са
васпитачима ПУ

СТИО ПУ

Стручни сарадници
и васпитачи,
педагошки
асистент

Март

Обезбеђивање додатне
образовне подршке

Покретање поступка пред ИРК

СТИО ПУ СТИО ОШ

Родитељи

Април

Упознавање деце са
простором и

Дан отворених врата

Школа

Сви запослени у
школи

Април

ЦИЉ

АКТИВНОСТ
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активностима школе
Боравак група деце из ПУ у школи,
учешће у активностима на часу код
будућих учитеља

Вршњачка подршка, израда позивница
и фигурица од гипса за будуће прваке

Размена информација Боравак потенцијалних учитеља у ПУ,
о деци ради успешније међусобно упознавање деце и учитеља,
адаптације
размена информација са васпитачима

Формирање одељења
првог разреда

Уједначавање одељења, избор
одговарајуће личности учитеља

Учитељи будућих Стручни сарадници
првака
васпитачи

СТИО ОШ

ПП служба,
родитељи, ученик

Јун–август

СТИО ПУ

Стручни
сарадници,
учитељи

Мај, јун

Стручни сарадници

Даља сарадња основне школе и ПУ – Стручни сарадници,
Обезбеђивање додатне упознавање Тима ОШ са ИОП-ом и
родитељи,ученици
подршке за ученика
досадашњим постигнућима деце,
Интерресорна
менторство
комисија
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Април-мај

Јун–август

Тим за
подршкуученику
ОШ, родитељи

Септембар

14.2. ИЗ РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ
ПРЕЛАЗАК УЧЕНИКА СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА И ТЕШКОЋАМА У УЧЕЊУ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПРЕМА
ИОП-у, КАО И УЧЕНИКА ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ СОЦИЈАЛНИХ ГРУПА, СА РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ
НАСТАВУ
МЕРЕ И АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАТОРИ И
САРАДНИЦИ

ВРЕМЕ

Ближе упознавање са средином, уклањање потенцијалних физичких
баријера

Стручни сарадници, ОС,
родитељи ученика

Август

Могућност да ученици пре почетка школске године долазе са
родитељима и упознају простор школе, распоред кабинета, сале за
физичко, кантине

Стручни сарадници, ОС,
родитељи ученика

Август

Могућност да ученици пре почетка школске године лично упознају
особе које ће им бити непосредна помоћ у новим ситуацијама –
одељењског старешину, педагога,психолога, библиотекара и место
на којима их могу пронаћи када им требају

Стручни сарадници, ОС,
родитељи ученика други
учесници

Август

Саветодавно инструктивни рад са свим наставницима који предају
ученицима ради боље припреме наставника за прихватање ученика

Учитељи, родитељи ученика,
Стручни сарадници

Август Септембар

Индетификација ученика којима је потребна додатна подршка

Одељењске старешине и
учитељи и тим за реализацију
пројекта „Заједно ка средњој
школи“

Септембар

Израда планова транзиције за ученике који су из депривираних
средина

Тим за реализацију пројекта
„Заједно ка средњој школи“

Септембар
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Индивидуални разговори родитеља ученика са развојним тешкоћама
са предметним наставницима

Предметни наставници,
родитељи

Август Септембар

Родитељима доставити распоред консултација са предметним
наставницима (од самог почетка наставе)

ОС

Септембар

Учитељи, ОС, предметни
Заједнички састанак ОВ 5.разреда са учитељима који су учили ове
наставници, Стручни сарадници, АвгустСептембар
ученике у претходном школовању
директор
Упознавање ученика 4. разреда са предметним наставницима који ће
им предавати у 5. разреду

Учитељи и предметни
наставници

Два пута у току
школске године

Обезбеђивање вршњачке подршке – друга из одељења који ће
добровољно и у одређеном периоду помагати ученицима којима је
потребна подршка (распоред часова, кабинети, књиге...)

ОЗ, ОС

Септембар, током
шк.г.

Индивидуални рад са децом са сметњама од стране стручних
сарадника – саветодавни разговори, редукција анксиозности,
страха, план учења, методе учења и сл

ПП служба, родитељи

Август Септембар
током шк.год.

Стручно усавршавање наставника у области инклузије – обука
представника стручних већа на акредитованомсеминару, уз обавезу
преношења стечених знања другим члановима стручног већа

Школа

Септембар; током
шк.године

Састанци ОВ петог разреда (стручни сарадници) са родитељима и
личним пратиоцем ученика, размена искустава, планирање ИОП-а

Тимови за подршку, родитељи,
лични пратиоци

Октобар
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14.3.

ИЗ ОСНОВНЕ У СРЕДЊУ ШКОЛУ

За ученика из депривираних средина израдиће се индивидуални план транзиције преласка из основне у средњу школу
у оквиру активности плана Тима за реализацију пројкета „Заједно ка средњој школи – подршка деци из депривираних
средина при преласку у средњу школу“. Општи план транзиције је приказан у табели:
ЦИЉ

АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ

УЧЕСНИЦИ

Тим за реализацију
Упознавање стручне
Иницијални састанак
пројекта „Заједно
службе средње школе са
Стручни сарадници
представника Тима за подршку ка средњој школи“ и
педагошким профилом
родитељи, ПП
ученика ОШ са ПП службом
Тим за
ученика ради боље
служба СШ
средње школе и родитељима
професионалну
адаптације
орјентацију
Упознавање ученика са
простором и
активностима школе

Вођени обилазак простора
Тим за реализацију
школе – представник средње
пројекта „Заједно
ПП служба,
школе упознаје ученика и
ка средњој школи“ и родитељи, ученик
родитеље са простором и
Тим за PO
активностима школе

Предлог здравственој
Давање предлога за избор
Тим за ПО ПП
уписној комисији за избор занимања према способностима
СТИО
служба, родитељи,
занимања
и афинитетима ученика
ученик
Упис ученика у средњу
Активности у вези са уписом
Школска управа,
СТИО ОШ
школу
ученика у средњу школу
родитељи
Организација састанка ради
Размена информација о пружања додатних инструкција
Стручни сарадници,
ученику ради успешније
средњој школи о ученику и
СТИО СШ
родитељи
адаптације
прилагођавање условима школе;
формирање одељења
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ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Почетак јуна

Јун - август

Мај-јун
јун

Друга половина
августа

Обезбеђивање додатне
подршке за ученика

Даља сарадња основне и средње
школе –упознавање Тима СШ са
Стручни сарадници
ИОП-ом и досадашњим
родитељи ученика
постигнућима ученика,
ПП СШ
менторство ОС из ОШ
одељ.старешини из СШ
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Тим за подршку
ученику СШ

септембар

15.

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И ПРИЛАГОЂАВАЊА КВАЛИТЕТА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКА СА ИЗРАЖЕНИМ
СПОСОБНОСТИМА

РОК ЗА
ИЗВРШЕЊЕ
Септембар
Септембар

АКТИВНОСТИ
Идентификација даровитости.Утврђивање врсте
и степена даровитости
Информисање и припрема ученика за могућност
акцелерације

Септембар

Професионално информисање

Септембар
Октобар

Укључивање у семинаре и курсеве за даровите
Одређивање наставника-ментора
Праћење развоја ученика, обавештавање
наставничког већа

Јануар-јун
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НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Стручни сарадници,
наставници

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ

Родитељ,ученик

Извештај

Тим за ПО,
стручнисараднициц, Тим за
реализацију пројекта
„Заједно ка средњој школи“
Директор школе, Тим
Стручни сарадници
Стручни сарадници

Извештај

Извештај
Извештај
Извештај
Извештај

16.

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ
УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА

Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у установи ствара сигурно и
подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације.
Циљ превентивних активности је стварање сигурне и подстицајне средине за све ученике школе, кроз благовремено
реаговање на насиље, креирање заштитне мреже и оснаживање свих актера школског живота да утичу на превенцију
насилних облика понашања.
ПРЕВЕНТИВНИМ АКТИВНОСТИМА СЕ УТИЧЕ НА:
1. подизање нивоа свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих запослених за препознавање свих облика
насиља, злостављања и занемаривања;
2. неговање атмосфере сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој је нулта толеанција на
насиље, злостављање и занемаривање;
3. истицање и унапређивање знања, вештина и ставова потребних за конструктивно реаговање на насиље;
4. обезбеђивање заштите детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављања и занемаривања.
Ученици, родитељи и запослени заједнички планирају, осмишљавају и спроводе превентивне активности, начине
информисања о садржајима, мерама и активностима за спречавање и заштиту од насиља, злостављања и занемаривања.
Превентивне и интервентне активности део су процеса који су међусобно условљени.
Одавно је познато да ни најбољи програм не може помоћи ако изостаје његова примена, ако наставници, ученици и
родитељи не препознају важност учешћа. Најлошији програм уз жељу и ангажовање свих у реализацији, оствариће
максималне ефекте.
У оквиру превенције насиља и злостављања школа остварује васпитни рад, појачан васпитни рад примерен потребама,
самостално или у сарадњи са другим надлежним органима, организацијама и службама.
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16.1. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА У ШКОЛИ:
РЕДНИ
БРОЈ

1

ПРЕВЕНТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Упознавање са правном
регулативом, Правилником о
протоколу поступања у установи
у одговору на насиље,
злостављање и занемаривања

2

Усклађивање постојећих
подзаконских аката школе

3

Формирање Тима и унутрашње
заштитне мреже за заштиту
ученика од насиља и
дискриминације Избор нових
чланова тима и подела улога и
одговорности запослених у току
реализације програма

4

Дефинисање улога и одговорности
у примени процедура и поступака

5

Организовање дежурства
запослених

ОДГОВОРНА ЛИЦА

УЧЕСНИЦИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

Директор школе

Ученици,
Наставничко веће,
Савет родитеља,
Школски одбор,

Септембар

Секретар школе

Школски одбор,
Директор школе

Континуирано
током школске
године

Директор школе

Ученици,
Наставници,
Родитељи,
Представници
локална самоуправа

Почетак школске
године

Директор школе

Вршњачки тим,
Наставничко веће,
Савет родитеља,
Школски одбор,
Локална самоуправа

Септембар

Помоћник директора школе

Наставници, помоћни
радници

Континуирано
током школске
године
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6

7

8

9

10

Допуна/измена Програма заштите
ученика од насиља, злостављања,
занемаривања и дискриминације
Ажурирање огласне табле у
матичној школи и свим издвојеним
одељењима:-дефинисање нивоа
насиља-законска регулатива,-опис
различитих форми насиља и
дискриминације, списак-именован
школски тим за заштиту
ученика,-надлежне институције,СОС телефони
Упознавање ученика са правима и
обавезама и законском
регулативом, Информисање
ученика о њиховим правима и
обавезама, одговорност ученика и
запослених у школи
Упознавање родитеља са
Правилником о протоколу
поступања у установи у одговору
на насиље, злостављање,
занемаривање и дискриминацију
Упознавање чланова Савета
родитеља са Протоколом о
поступању у ситуацијама
насиља...

Координатор Тима за
заштиту ученика од
дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања

Стручни актив за
развој шкослког
програма

По потреби

Координатор Тима за
заштиту ученика од
дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања

Секретар школе,
Наставници
издвојених одељења
који су чланови Тима
за заштиту ученика
од дискриминације,
насиља, злостављања
и занемаривања

Септембар

Одељењске старешине

Сви ученици

Септембар

Одељењске старешине

Родитељи

Почетак школске
године

Секретар школе

Родитељи

Почетак школске
године
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Сарадња са локалним саветом
родитеља – информисање,
дискусије, трибине о наведеним
темама, предлог превентивних
мера

Представник Савета
родитеља

12

Стручно усавршавање запослених,

Координтаор Тима за
стручно усавршавање

13

Организовање разговора и
трибина о безбедности и
заштити ученика од насиља,
злостављања и занемаривања

14

Инструктивни и саветодавни рад
са наставницима

15

Евидентирање и разврставање
ситуација насиља

16

Састанци Тима за заштиту
ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања

17

Праћење и саветодавни рад са
ученицима који су у потенцијалном

11

Координатро Тима за
заштиту ученика од
дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања
Стручни сарадници
психолог и педагог
Одељењски старешина,
Дежурни наставник,
Координатро Тима за
заштиту ученика од
дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања
Координатор Тима за
заштиту ученика од
дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања
Одељењске старешине
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Родитељи, Стручни
сарадници

У току школске
године

Наставници

Континуирано
током школске
године

Вршњачки тим,
Наставничко веће,
Савет родитеља,

Континуирано
током школске
године

Наставници

У току школске
године

Наставници, ученици

У току школске
године

Чланови тима за
заштиту

Ученици , Родитељи

Најмање 4 пута
годишње, на
класификационим
периодима месечном
нивоу или чешће
У току школске
године

18

ризику ( жртве или актери
насиља и дискриминације,)
Евиденција и вођење записника о
реализацији превентивних
активности за сва одељења: Дечја
недеља, Пекарски дани, спорт у
школе, новогодишње чаролије,
ускршње чаролије, , недеља лепих
порука, међународни дан
толеранције, међународни дан
дечијих права, ,
масленица,европски дан језика,
светски дан рома реални сусрети
са светом рада, недеља
солидарности...

Стручни сарадник –
библиотекар лице задужено
за вођење летописа

Ученици, наставници

У току школске
године

Координатор Тима за
заштиту ученика од
дискриминације, насиља,
злостављања и
занемаривања

Директор школе

Два пута у току
школске године

Два пута у току
школске године

У току школске
године по потреби

19

Извештај о реализацији
превентивних мера и активности
и предузетих интервентних мера и
ефекта њиховог деловања

20

Извештавање о остваривању
програма заштите од насиља,
злостављања и занемаривања

Директор школе

Школски одбор,
Савет родитеља,
Ученички парламент,
Шкослка управа

Интервентне активности

Директор школе,
Координатор Тима за
заштиту ученика од
дискриминације, насиља,
злостављања и

Спољашња мрежа

21
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22

23

24

25

Извештавање о мерама
друштвено – корисног односно
хуманитарног рада
Анкетирање о безбедносном
стању у школи
Реализација и функционисање
„Кутије поверења“ оснаживање
ученика за пријаву насиља и
информисање свих ученика о
функционисању кутије поверења,
задужење одређене особе из
ученичког парламента за
отвраање кутије у матичној
школи и свим издвојеним
одељењима сваког петка.
Рад са ученицима на часовима
одељенске заједнице:
- Рад на групној кохезији са децм у
групи (игре из приручника са
семинара) ненасилна комуникација
и конструктивно решавање
сукоба- Модели превенције ученика
-Уважавање различитости, полна,
етничка, верска и др. ТолеранцијаДигитално насиље – превенција и

занемаривања, Одељењске
старешине, дежурни
наставниц
Одговорна лица задужена за
праћење обављања
друштвено корисног
односно хуманитарног рада
Стручни сарадници
психолог и педагог

Ученички парламент,
Стручни сарадници
психолог и педагог

Одељењске старешине,
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Одељењско веће,
Директор школе

На
класификационим
периодима

Ученици, родитељи,
наставници

Два пута у току
школске године

Ученици

На почетку школске
године и
континуирано
током школске
године

Ученици

Континуирано
током школске
године

26

27

28

29

30

реаговање (радионице из
приручника УНИЦЕФ и МПНТР
РС)
Ликовни и литерарни конкурс(од I
до IV ликовни, а од V до VIII
литерарни конкурс) са темом о
дечијим правима

Стручни сарадници
психолог и педагог,

Ученици

Представе за ученике у оквиру
школе или Центра за културу и
уметност општине Алексинац

Стручни сарадник библиотекар,сарадник из
друге институције

Ученици, наставници

Реализовање радионица, разредног
такмичења са темом „Интернет
бонтона“Безбедности деце на
интернету за пети разред
Организовање слободних
активности према предлозима
Ученичког парламента
Школска спортска такмичења/
недеља спортских активности
посвећен безбедном и сигурном
школском окружењу и развијању
фер-плеј игре

Стручни сарадници
психолог и педагог,
Вршњачки тим и Ученички
парламент

Ученици петог
разреда

Ученички парламетн
преседник

Директор школе,
стручни сарадници,
наставници

Актив наставника физичке
културе

Ученици
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Прва недеља у
октобру током
дечије недеље
Континуирано
током школске
године у складу са
могућностима
Фебруар за
међународни дан
борбе против
дигиталног насиља
Континуирано
током школске
године
Два пута током
школске године
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Предавања и радионице на тему
здравог стила живљења, заштита
од алкохоа, дувана, наркотичких
средстава у сарадњи са Домом
здравља. Предавање за ученике у
организацији МУП-а

Стручни сарадници педагог
и психиолог

Ученици и
наставници

Континуирано
током шкослке
године
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Радионице и активности
професионалне орјентације у
оквиру пројекта „Заједно ка
средњој школи“

Координатор Пројектног
тима за
релаизацијупројекта

Ученици којима је
потребна додатна
подршка

Континуирано
током шкослке
године
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17.

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА

У школи је уочено осипање броја ученика у протекле четири године.
Квалитетно образовање прилагођено потребама сваког ученика је најбоља мера која ученика спречава да промени
школу или напусти образовање.
МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ:
Систем каријерног вођења – Важно је радити на ученичким вештинама за каријерно вођење, да ученик уме да
препозна своје способности и интересовања, и да препозна самостално или уз саветодавну помоћ образовни пут и
жељенозанимање.
Пружање системске подршке наставницима за рад са ученицима са проблемима у понашању како би изградили
додатне вештине за суочавање са изазовима у учионици. Вештинама квалитетне, конструктивне комуникације се много
оваквих ситуација може избећи
Јачање сарадње са родитељима – Улога родитеља у образовању јенезаобилазна. У овиру Пројекта ИКО Клуб –
Превазилажење сегрегативног мултикултурализма: родитељи и наставници ка интеркултурализму радимо на јачању
отворености према културним различитостима и другим интеркултуралним вредностима као што су толеранција,
солидарност, антидискриминација укључујући ученике, наставнике, родитеље и представнике локалних заједница.Родитељи
имају највише утицаја на учеников став према школи, образовању, занимању итд. Школа мора константно радити на јачању
сарадње са родитељима различитим иницијативама иактивностима.
Праћење ученика са високим ризиком да би могли одустати од редовног школовања. То су ученици који често
изостају са наставе, ученици са лошим успехом, са проблемима у понашању, ученици из маргинализованих средина, са
проблемима у породици, итд. Прелазак у пети разред је прекретница на којој долази до осипања деце из основне школе, и то
у значајном проценту деце са села и, посебно, ромске деце. У оквиру пројекта „Заједно ка средњој школи – подршка деци из
депривираних средина при преласку у средњу школу“ констатно се пружа подршка деци којима је подршка потребна с
циљем наставка школовања.
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РЕДНИ
БРОЈ

АКТИВНОСТ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН ПРАЋЕЊА

1.

Помоћ родитељима при упису
деце у 1.разред ОШ

Стручни сарадници,
секретар школе,
педагошки асистент

Април-јунсептембар

Списак уписаних ученика у
1.разред ОШ

2.

Обезбеђивање потребних
уџбеника

Стручни сарадници,
секретар школе,
педагошки асистент

Август-септембар

Евиденција позајмљених
уџбеника

3.

Снабдевање ученика школским
прибором

НВО „Нада“,одељењске
старешине. социјални
радник, педагошки
асистент

Септембар

Евиденција, списак ученика
који су добили прибор

4.

Подршка у учењу (поред
допунске наставе, по потреби,
у договору са родитељима,
организовати часове учења,
израде домаћих задатака и др.)

Наставници обухваћени
семинаром „Ромско дете
у школи“

Током целе године

Евиденција присуства, успех
ученика на класификационим
периодима, полугођу и на
крају школске године

5.

Мотивисање за редовно
похађање наставе
(индивидуални и групни
саветодавни рад)

Стручни сарадници,
одељењске старешине

Током целе године

Дневници рада стручних
сарадника и одељењских
старешина

6.

Инеграција у школску средину

Сви запослени

Током целе године

Евиденција о изостајању из
школе
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7.

8.
9.

10.

Помоћ родитељима приликом
остваривања прва на дечији
додатак и материјалну помоћ

Стручни сарадници,
педагошки асистент,
секретар школе

Организовање хуманитарних
акција у оквиру одељења и на
нивоу школе
Обележавање 8.априласветског дана Рома
Допунска настава за ученике из
депривираних средина, у оквиру
пројекта „Допунска настава за
све“

Одељењске старешине,
стручни сарадници,
Ученички парламент
Тима за подршку и
предметни наставници
Педагошки асистент и
Хуманитарна
организација Каритас
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Током целе године

Евиденција и документација
школе и фонда дечје
заштите и Центра за
социјални рад

По потреби

Обавештења и евиденција

Април
Континуирано
током школске
године

Евиденција

18.
ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА КОЈИ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈЕ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ
ПРЕДМЕТА
18.1.

АКТИВНОСТИ

 Идентификација ученика који показују посебна интересовања за поједине области или предмете
 Израда плана додатне наставе и ИОП3
 У плану додатне наставе и Личном плану стручног усавршавања предвидети часове припреме ученика за такмичења,
консултација са ментором, рада у истраживачкојделатности
 Презентацијa истраживачких радова – јавни час надаренихученика
 Организована посета Сајму књига, Сајму науке и технике... (ученици инаставници)
 Унапређивање културне и јавне делатностишколе
 Унапређење сарадње са културним и научниминституцијама
 Промовисање спортских активности и развојспорта
 Повећање броја хуманитарних акција у сарадњи са локалном заједницом и организовање еколошке едукације ученика
 Организовање акција у којима ће се развијати различита интересовањаученика
 Организовање школских свечаности поводом пригодних датума Учешће на ликовним и литерарнимконкурсима
 Мере за унапређење квалитета наставе
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АКТИВНОСТИ
Организовање семинари из
области наставе и учења
Организација и спровођење
угледних иогледних часова

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ

НОСИОЦИ

Унапређен квалитет наставе;
директор,Тим за
ојачане компетенције
самовредновање, Тим за СУ
наставника
Повећан бројугледних и
Директор, стручни
огледних часова;промоција
сарадници, наставници,
иновативних метода и
ученици
наставнихсредстава

Директор,ИКТ тим,
Обука за рад на примени ИКТ Наставници су обучени за рад
Пројектни тим за дигиталне
у настави
са применом ИКТ у настави
учионице
Покривеност свих учионица
Сви кабинети покривени
стабилном интернет
стабилном интернет мрежом
мрежом и опремање
и пројекторима
кабинета пројекторима

Директор

Проширивање Програма
Родитељи едуковани и
сарадње са родитељима
оспособљени да адекватно Тим за реализацију пројекта
увођењем едукације о њиховој
подстичу напредовање своје
ИКО КЛУБ
улози у ученичким
деце; боља постигнућа ученика
постигнућима
Коришћење електронског
дневника

Унапређен увид у оцене и успех
ученика
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Директор, наставници

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Током школске

Током школске

Током школске

Током школске

Током школске

Током школске

18.2.

ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и очувања природних ресурса. За
остваривање плана заштита животне средине задужени су сви наставници који у оквиру садржаја наставних и ваннаставних
активности конципирају активности са ученицима намењене развоју еколошке свести неопходне за очување природних
ресурса.
СЕПТЕМБАР
Упознавање ученика са потребом очувања животне средине и природе
ОКТОБАР
Радови на уређењу школског дворишта и околине
НОВЕМБАР
Посете организацијама које брину о одржавању хигијене града
ДЕЦЕМБАР
Организовање акција прикупљања секундарних сировина
ФЕБРУАР
Предавање на тему: Екологија и њен значај
МАРТ
Уређење школског двориштаи околине
АПРИЛ
Рад на уређењу парка
МАЈ
Традиционална акција: Очистимо свет
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18.3.

ПРОГРАМ ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВТОГ И ШЕСТОГ
РАЗРЕДА

Програм Основи безбедности деце реализује се сваке године, у укупном трајању од осам месеци, кроз један час
одељенског старешине на месечном нивоу, за ученике четвртог и шестог разреда. На часовима одељењског старешине
обрађиваће се теме: безбедност деце у саобраћају, Полиција у служби грађана, насиље као негативна појава, превенција и
заштита деце од опојних дрога и алкохола, безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце
од трговине људим, заштита од пожара као и заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода. Програм
ће реализовати предавачи који поседују знања и вештине из области које се изучавају и који су запослени у у Министарству
унутрашњих послова.

18.4.

ПРОГРАМ „ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“

Пилот програма «Покренимо нашу децу» који је реализован у другом полугодишту школске 2016/2017.године показао
је да активности свакодневног вежбања у школама доприносе промовисању здравља и физичких активности ученика у првом
циклусу образовања. Министарство просвете, науке технолошког развоја препоручује основним школама да обезбеде одрживост
квалитетно започетих активности и да се планирају и наредних школских година.

18.5.

ПРОЈЕКАТ СПОРТ У ШКОЛЕ

Реализација пројекта „Спорт у школе" је под покровитељством и уз финансијску помоћ и подршку Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Савеза за школски спорт Србије и Савеза за школски спорт Општине Алексинац.
Намењен је деци узраста од 1. до 4. разреда основне школе. Реализација подразумева тренинге за ученике два пута недељно,
односно два школска часа. Предвиђено је да пројектом буде обухваћено 60 ученика, који иначе нису полазници школа
спорта, не тренирају у локалним клубовима и немју могућности за додатно бављење спортским активностима. Тренинзи ће
се одржавати 2 пута недељно у две групе са по 30 полазника.
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18.6. ПРОЈЕКАТ „ЗАЈЕДНО КА СРЕДЊОЈ ШКОЛИ“
ПРОЈЕКТНЕ
АКТИВНОСТИ
РАЗРАДА И
ФИНАЛИЗАЦИЈ
А ПЛАНА
ИЗВОЂЕЊА
АКТИВНОСТИ И
БУЏЕТА

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
НАСТАВНИКА -

ИДЕНТИФИКАЦ
ИЈА УЧЕНИКА

ПЛАН АКТИВНОСТИ
ПРИМЕРИ СПЕЦИФИЧНИХ
СПЕЦИФИЧНИ
АКТИВНОСТИ НА НИВОУ ШКОЛЕ
ЦИЉ (ЕВИ)
Дефинисање активности и рокова,
расподела дужности, уклапање у
Годишњи план школе; развијање буџета
у складу са планом (израда плана се
ослања на резултате идентификације).

Ускладити пројектне
активности у
годисњи план рада
школе

ОДГОВОРНЕ
ОСОБЕ/ТИМОВИ

УЧЕСНИЦИ

Координатор
Пројектног тима

Чланови
тима

Одабрати семинар за
стручно усавршавање
запослених према
анализи компетенци
Координатор
и приоритетних
пројектног тима
области из које су
најмање заступњене
у усавршавању
Разредне старешине
седмог и осмог
разреда попуњавају
Инструмент за
Координатор
индетификацију а
Пројектног тима и
Наставници српског
Педагошки асистент
и математике за
осми разред
попуњавају
инструмент за

Одабир акредитованих обука за текућу
школску годину и укључивање обука у
буџет.

Наставници српског и математике
попуњавају инструмент; разредне
старешине попуњавају инструмент;
обрада података; уграђивање
резултата у план спровођења
активности.
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Директор и
стручни
сарадници,
Тим за
стручно
усавршавање
Разредне
старешине
седмог и
осмог
разреда и
наставнице
математике
и српског
језика које
предају

ИЗРАДА
ПЛАНОВА
ТРАНЗИЦИЈЕ
(ПТ)

Развијање педагошког профила,
постављање циљева и исхода, креирање
мера, расподела одговорности,
укључивање родитеља и других
професионалаца по потреби.

ПРАЋЕЊЕ И
РЕВИЗИЈА ПТ

Током године разредни старешина и
тим прате примену ПТ и по потреби
ревидирају ПТ.

АКТИВНОСТИ
ПРОФЕСИОНАЛ
НЕ
ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

ПЛАНИРАЊЕ
ПРИПРЕМЕ ЗА
ЗАВРШНИ

процену
остварености
образовних исхода
Чланови ИКТ тима
са спољним
сарадником праве
педагошке профиле и
план активности за
спровођење подршке
ученицима који су
идентификовани

Планирање активности у оквиру ПО и
укључивање ПО у ПТ; Индивидуално
саветовање; Пружање подршке у
откривању и изградњи сопствених
потенцијала и капацитета за
остварење највиших постигнућа
(Коучинг- активности успеха и
радионице); Повезивање са светом рада
(интервјуисање, представљање
професионалаца, информисање,
радионице).
Прављење плана за сваку област за
сваки предмет (српски језик и
математика): дефинисање циљева,
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осмом
разреду

Спољни сарадник

Чланови
Пројектног
тима

Прати се подршка за
сваког ученикао
индивидуално

Разредне старешине

Чланови
Пројектног
тима

Стручни сарадник
школе пружа
индивидуално
саветовање сваком
ученику и са
ученицима ради
радионице

Координатор
Пројектног тима
Стручни сарадник –
психолог

Тим
Професионал
не
орјентације

Израда плана
припремне наставе за
ученике који не

Наставнице
математике и
српског језика

Стручни
сарадник педагог

ИСПИТ

СПРОВОЂЕЊЕ
И ПРАЋЕЊЕ
ПРИПРЕМЕ ЗА
ЗАВРШНИ
ИСПИТ

задатака и рокова - 4 часа по области
(2 часа: обнављање кључних појмова, 1
час демонстрација решавања задатака,
1 час извођење од стране ученика испод
основног нивоа); дефинисање система
награђивања и давање повратне
информације.

остварују основни и
средњи ниво

Фронтални рад у групи; рад у паровима;
процењивање напретка; давање
повратне информације; примена
награђивања.

Припремна настава
за ученике којима је
потребна додатна
подршка

САРАДЊА СА
ЛОКАЛНОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ

Састанци на локалу; нпр. активи
директора зарад представљања
пројекта, са представницима
различитих занимања и компаније
поводом ПО, хуманитарне акције итд.

САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА

Састанци са родитељима; нпр. поводом
ПТ, ПО, припреме за завршни испит,
информисање, радионице итд.

САРАДЊА СА
СРЕДЊИМ

Комуникација поводом транзиције
ученика са ПТ, представљање
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Организовано
предавање и
саветовање са
радницима
Националне службе
за запошљавање и
организовање
хумантиране акције
за помоћ ученицима
којима је помоћ
потребна
Предавање
родитељима ученика
којима је потребна
додатна подршка
Обилазак неких
средњих школа на

Наставнице
математике и
српског језика

Педагошки
асистент

Коодинатор
Пројектног тима

Чланови
Пројектног
тима

Коодинатор
Пројектног тима

Разредне
старешине

Коодинатор
Пројектног тима

Чланови
Пројектног

ШКОЛАМА

ХОРИЗОНТАЛН
О УЧЕЊЕ
НАСТАВНИКА

ПРИКУПЉАЊЕ
ПОДАТАКА
(МОНИТОРИНГ
И ЕВАЛУАЦИЈА)

18.7.

образовних профила, најава нових
ученика итд.

територији општине
Алексинац
Сасатанци се
редовно једном
месечно одржавају и
проверавају се исходи
подршке и размењују
искуства

Редовни састанци наставника - једном
месечно

Упитници које ЦОП
шаље редовно и у
року се попуњавају са
релевантним
подацима

Попуњавање упитника, разговори са
спољним сарадником, посете
просветних саветника

тима

Чланови Пројектног
тима

Разредне
старешине

ЦОП

Коодинатор
Пројектног
тима

УКЉУЧИВАЊЕ ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ
ПРОЈЕКТЕ

Школа учествује у међународним испитивањима на основу међународних уговора, уз сагласност Министарства.
Школа резултате користи за унапређивање свог развојног плана, школског програма, плана стручног усавршавања и
напредовања наставника.
Оствареност стандарда постигнућа ученика у току основног образовања и васпитања проверава се и националним
испитивањем на узорку школа и ученика.
Резултати међународних испитивања користе се за процену стања и напретка образовања.У нашој школи се активно
реализују активности националних и међународних развојних пројеката:
 Пројекат „Заједно ка средњој школи – подршка деци из депривираних средиона при преласку у средњу школу“
 Пројекат „Покренимо нашу децу“
 Пројекат „Спорт у школе“
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 ПројекатИКО КЛУБ – превазилажење сегрегативног мултикултурализма, родитељи и наставници
интекрултурализму
 Пројекат Каритаса бесплатне ужине
 Пројекат Безбедности у саобраћају МУП-а Републике Србије
 Пројекат „Допунска настава за све“ Каритас
 Под покровитељством Локалне самоуправе одлични ученици добијају књиге за крај школске године
 Пројекат Дигиталне учионице
 Пројекат Школе за 21. век
 Периодично учешће на ПИСА тестирањима

ка

Осим наведених, школа ће се у складу са својим могућностима, ресурсима и потребама прикључивати и другим локалним
и међународним пројектима.Школа активно спроводи пројекте: Професионална орјентација, Инклузивно, Школско
развојнопланирање и Самовредновање рада школе. У предходном периоду била је укључена у пројекте ДИЛС и
пројекат„Превенција трговине децом и младима у образовању“, чији је реализатор Министартво просвете, науке и
технолошког развоја, Центар за заштиту трговине људима. Неопходно је редовно праћење конкурса који се објављују и
пријављивање за њих у циљу побољшања материјално-техничких услова школе.
АКТИВНОСТИ

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ

НОСИОЦИ

Повећан број предлога
законкурисање за развојне Наставничко веће, Диектор
пројекте
Школа аплицира на пројекте
Утврђивање критеријума за
за којепостоје реална
Стручни сарадници,
аплицирање за пројекте и
очекивања да „прођу“ на
директор школе
формулисање показатеље успеха
конкурсу
Праћење и увид у актуелне
Претраживање објављених
конкурсе и отварање
Тим за развојне пројекте
конкурсана интернету
могућности
Проширивање Тима за развојне
пројекте
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ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Континуирано

Континуирано

Континуирано

за благовремено конкурисање
пројектима
Аплицирање на објављене
Праћење пројеката на
пројекте; повећан број
страницама фондација чији је
наставника учествује на
циљ подршка у унапређењу
семинарима из области
образовања
образовања
Похађање семинара везаних за Боља обученост наставника за
писање развојних пројеката
писање развојних пројеката;
Умрежавање са другим
Развијена мрежа сарадње са
националним ииностраним
другим школама у држави и
школама и институцијама
окружењу
Више информација о
Укључивање родитеља за
пројектима, Школа аплицира
информације ипомоћ око
за пројекте за које постоје
проналажења пројеката
реална очекивања
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Стручни сарадници

Континуирано

Директор школе

Континуирано

Директор школе

Континуирано

Савет родитеља

Континуирано

19.

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ
САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА

19.1.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА,
СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА

Наставник,стручнисарадникидиректорсалиценцомибезлиценце,дужанједасесталноусавршаварадиуспешнијег остваривања
и унапређивања образовно-васпитног рада и стицања компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и за
постизање циљева образовања и стандарда постигнућа.Наставник има право и дужност да сваке школске године учествује у
остваривању различитих облика стручног усавршавања и то:
 Одржи огледни час наставе, присуствује огледним часовима
 Присуствује стручним састанцима
 Учествује у изради развојног плана установе
 Поседује основну информатичку писменост
Припремање почетника за успешан васпитно-образовни рад и полагање стручногиспита. Професионална дужност сваког
наставника је да се информише о новостима у струци, односно у методици свог предмета. Наставнику-приправнику ће на
почетку рада до полагања стручног бити одређен ментор. Директор истручни сарадник посетиће законом предвиђени број
часова и организовати полагање пред комисијом.Допунско образовање за педагошки рад одређених категорија наставника,
сарадника и васпитача кроз акредитоване програме
 Стално стручно усавршавање после положеног стручног испита:
 Стручна теоријска и практичнапредавања;
 Праћење стручне литературе;
 Учествовање на семинарима;
 Укључивање наставника у педагошко-психолошка истраживања
Наставно – васпитно особље ће учествовати на акредитованим семинарима из Каталога програма стручног усавршавања
запослених у образовању, саветовањима и предавањима која се организују уз сагласност Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. План стручног усавршавања саставни је део плана рада стручних већа.
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19.2.

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И
ДИРЕКТОРА

Стучно усавршавање планира се у складу са приоритетима образовања и васпитања деце, а на основу сагледавања нивоа
развијености свих компетенција за професију наставника. Потребе и приоритете установа планира на основу исказаних
личних планова професионалног развоја, резултата самовредновања и вредновања рада Школе, извештаја о остварености
стандарда постигнућа. Годишњи план Стручног усавршавања установе саставни је део Годишњег плана рада Школе.
АКТИВНОСТИ

Самовредновањекомпетенција
наставника;попуњавање упитника о самопроцени

Израда личног планапрофесионалног развоја
наставника

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ
Постојање анализе са
утврђеним
компетенцијама за које је
потребно стручно
усавршавање
Усавршавање је планско и
перманентно, постоје
лични планови

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Тим за стручно
усавршавање

Септембар2019-2023.

Наставници

Септембар2019-2023.

Израда предлога Годишњег плана стручног
Годишњи план стручног
Тим за стручно
усавршавања са семинарима који имају приоритет на
усавршавања (ван
усавршавање,струч
Септембар2019-2023.
основу плана стручних усавршавања ипредвиђених
установе) на нивоу
на служба и
финанс. средстава
установе
директоршкол
Израда Плана стручног усавршавања унутар
установе ангажовањем сопствених ресурса
Организовање

Тим за стручно
Годишњи план стручног
усавршавање,струч
усавршавања унутар
Септембар2019-2023.
на служба и
установе
директор школе
Тим за
Повећан број
Септембар
стручноусавршавањ
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е,
Интерних семинара у оквиру установе (на пример
обука наставника за коришћење савремених
технологија унастави)

Интерних семинара;
Стручна служба и
Настава освежена
директор школе
савременим технологијама

2019-2023.

Вођење евиденције о планирању, праћењу и
вредновању стручног усавршавања у установи и ван
установе који попуњава наставник, стручних
сарадник и директор школе

Стицање увида у
реализацију плана
стручногусавршавања

Тим за стручно
усавршавање,
Стручни активи

Септембар
2019-2023.

Редовно и ситематско информисање запослених у
вези са стручним усавршавањем

Повећан број наставника
савишим нивоима
компетенција као
резултат похађања
семинара

Тим за стручно
усавршавање и
директор школе

Септембар
2019-2023.

Благовремено планирање
Израда Плана реализације угледних часова за школску
стручног усавршавања у
годину
оквиру установе

Тим за стручно
усавршавање,
стручни активи,
ПП служба

Септембар
2019-2023.

Публиковање и презентовање примера добре праксе

Већи број наставника
учествује на конкурсима
(Дигитални час, Час за Наставници,стручн Током школске2019углед, Научено на
и активи
2023.
семинару, примењено у
пракси)
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20.
20.1.

ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И
СТРУЧНИХ САРАДНИКА
ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА

У току свог рада и континуираним стручним усавршавањем наставник или стручни сарадник може да напредује и
стекне звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педгошки саветник.
Школа ће у складу са правилником омогућити и подстицати даље напредовање у струци заинтерсованих наставника.
Обезбедиће им неопходне услове и омогућити коришћење расположиве техничке опреме.

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ

2019-2023.

Тим за Развојно
планирање
Стручни
сарадници,
директор

Извештаји, записници,
мишљење релевантни
школских тела

2019-2023.

Данијела
Стефановићсамостални
педагошки
саветник и Весна
Миленовићпедагошки
саветник

Извештај и записник са
реализоване активности

Израда плана активности у вези са
напредовањем и стицањем звања
Аплицирање заинтересованих наставника и
стручних сарадника за напредовање и
покретање процедуре

Преношење искуства наставника који су
стекли звање заинтересованим колегама, и
њихов заједнички рад на припремању
документације

90

Припрема угледних часова
Организовање рада ученичких организација и
подстицање учешћа ученика у њима
Креирање програма стручног усавршавања у
школи
Подизање информатичке културе у школи са
циљем размене информација
Извођење и анализа угледних часова
Присуство на семинарима, зимским школама,
стручним скуповима
Организовање одласка ученика у
биоскоп,позорише, музеј...
Извођење наставе на којој је присутан
студент или приправник и заједничко
анализирање наставе
Израда наставног средства и његово
приказивање стручном органу школе
Припреме ученика за општинска, градска и
републичка такмичења
Подстицање, учествовање укључивање школе
у међународне образовне пројекте
Евалуација остварености планираних
активности

Септембар

Октобар
Октобар-јун

Наставници
Координатори
Ученичког
парламента и
Вршњачког тима
Школски стручни
сарадници
Наставници
информатике
Наставници,
стручни
сарадници

Извештаји, записници

Извештаји, записници
Извештаји, записници

Децембар

Учитељи,
разредне

Извештаји

Јануар,фебруар

Учитељи

Извештаји, записници

Март
Април
Мај
Јун
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Учитељи,
наставници
Предметни
наставници
Учитељи и
наставници
Тим за развојно
планирање

Извештаји, записници
Извештаји, записници
Извештаји, записници
Анализа

21.

МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И
ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА

 Упознавање наставника са иновативним методама наставе и учења (учење путемистраживања, интегративна настава и
увођење метода рада по тематским целинама у разредној настави, интерактивна настава, диференцирана настава,
активна настава, вишефронтална настава...)
 Утврђивање списка стручних семинара везаних за иновативне методе наставе и учења
 Презентација наставника о одслушаном семинару на Наставничком већу и Стручним већима
 Примена иновативних наставних метода
 Реализација угледних и огледних часова
 Сакупљање припрема са угледних часова као примера добре праксе
 Израда базе података – примери добре праксе
 Укључивање родитеља у одржавање јавних часова
 Стицање нових знања, размена искуства
 Сарадња са стручним сарадником у изради планова и у процесу припремања за наставу – избор метода и облика рада
 израда дидактичког материјала за иновирање образовно-васпитног рада
 Постављање на Сајт линкова едукативних сајтова
 Коришћење друштвених мрежа у образовне сврхе
 Упућивање ученика на коришћење других извора информација осим уџбеника (књиге, часописи, енциклопедије)
 Увођење ученика у разне методе и технике ефикасног учења
 Иновативне методе наставе и учења се примењују кроз:
 држање угледних часова, часова замењених улога, тимскенаставе примену стечених знања са семинара
 менторски рад
 редовно праћење напредовања ученика и њихових постигнућа
 примена формативног оцењивања
 мини пројекти ученика као део портфолија ученика
 корелација ваннаставнихактивности
 Континуирано се припремати за извођење наставе уважавајући:
 -различитости код ученика (јаке стране ученика и потреба за додатном подршком)
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 -посебне и опште стандарде
 -примену облика и метода наставе, наставних средстава и дидактичког материјала који у највећој мери доприносе
активном учењу, трајнијем памћењу и развијању интересовања и мотивације за учење
 -занимљивост наставног процеса
 -задовољства ученика
 -планирање провере остварености прописаних образовних стандарда и циљева учења
Спроводити писане провере постигнућа ученика (тестове, писане вежбе, контролне задатке и сл.) у функцији учења и
исправљања грешакаучења. Повремено проверавати базична знања ученика (основниниво). На крају првог и другог
полугодишта спровести тестове оријентисане на исходе/стандардеи извршити анализу истих према оставрености нивоа
стандарда (препорука Тима за наставу и учење је да се ови тестовиоцењују). Спровођење иницијалног процењивања
постигнућа ученика на почев од сваке школске године са нагласком на базична знања (ови тестови се не оцењују и путоказ су
наставнику и ученику за даљи образовно-васпитнирад). Испитивање ставова ученика о задовољству наставом и школом на
крају наставне године (анализа резултата испитивања је оквир за планирање стручног усавршавања корекција у овраду).
Уједначавање критеријума оцењивања и развијање процедура праћења ученика према Правилнику о оцењивању. Праћење
постигнућа ученика интерним тестовима који су усмерени на исходе иСтандарде. Сви наставници предметне наставе који ће
реализовати наставу у 5. разреду изводе часове у 4. разреду и ев. у осталим млађим разредим два пута у току године. Појавом
и развојем информационо-комуникационих технологија (ИКТ) промењене су околности под којима се развијају друштвене
заједнице. Ове промене имају утицај и на образовање па је дигитална писменостуврштена у скуп кључних компетенција
савременог човека. Један од главних циљева савремене школе је развој способности проналажења, анализирања и примене
информација уз вешто и ефикасно коришћењеинформационо-комуникационих технологија.У складу са законом о основама
система образовања и васпитања једно од приоритетних места у Годишњем плану рада школе заузима управо примена ИКТ у
настави и организацији рада школе.
Циљ јесте да, у сарадњи са свим учесницима образовно-васпитног процеса, родитељима и локалном заједницом
обезбеди увођење ИКТ у наставни процес и организацију рада школе.
ЗАДАЦИ:
 информисање ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима тражења подршке и
помоћи
 учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција наставног особља потребних за увођење ИКТ у наставу
 електронски дневник
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прати и процењује ефекте предузетих мера за увођење ИКТ
сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија
води и чува документацију
извештава стручна тела и органе управљања
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22.

МЕРЕ ЗА УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У РАД
ШКОЛЕ

ЗАДАЦИ :
 информисање родитеља о њиховим правима и обавезама, те начинима укључивања у рад Школе,
 задовољавање потреба породице и њенихциљева,
 едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног моделаваспитања и образовања,
 развијање партнерског деловања породице и школе у образовању и васпитању ученика,
 обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и Школе,
 остваривање позитивне интеракције наставник-родитељ,
 обезбеђивање информисаности родитеља о променама у образовању које се остварују у школи и код ученика, као и о
свим дешавањима у животу Школе
ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕ: Побољшана сарадња школе и родитеља и веће ангажовање и укљученост родитеља у животу и
раду школе
ИНСТРУМЕНТ:увид у записнике са родитељских састанака, увид у појединачне посете родитеља, извештаји са
екскурзија, упитник за родитеље
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: члан стручног актива за ШРП из редова родитеља, одељењски старешина, стручни
сарадник, директор
ЕВАЛУАЦИЈА: крај првог и другог полугодишта
Поспешити комуникацију међу ученицима на нивоу одељењске заједнице и смањен број васпитно-дисциплинских
поступака и мера
ИНСТРУМЕНТ: евиденција из дневника образовно- васпитног рада, евиденција школе о васпитно- дисциплинској
одговорности ученика, анкета за ученике
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: одељењски старешина, стручни сарадник, директор
ЕВАЛУАЦИЈА: на крају сваког класификационог периода
Побољшати мере превенције при боравку ученика ушколи
ИНСТРУМЕНТ: увид родитеља у опремљеност наше школе, квалитет радника и постигнути резултати
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: одељењски старешина, предметни наставник, стручни сарадници
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ЕВАЛУАЦИЈА: септембра
ПРЕДВИЂЕНИ ОБЛИЦИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/ПОРОДИЦОМ
ОБЛИЦИ САРАДЊЕ

САДРЖАЈ

ВРЕМЕ

НОСИОЦИ

ЕВОЛУЦИЈА

Септембар

одељењске старешине
школски психолог

Извештај

Родитељски састанци

Упознавање са условима и
организацијом живота и рада Септембар
у школи Права и дужности
Децембар
Одељењске старешине
родитеља Упзнавање са
Фебруар Мај
програмом рада у целини

Извештај

Трибине за
родитеље/Разговори у
мањим групама

Обрадиће се теме везане за
Психолог и стручњаци
развојне тешкоће у
Два пута
са стране (психолог,
одрастању детета, полазак у
годишње и
педијатар, социјални
школу, теме из области
према потреби
радник)
педијатрије

Извештај

Дани отворених врата

Праћење активности детета
према редовном васп.програму
васпитача

Извештај

Састанак са родитељима
Упознавање са условима и
новоуписаних ученика у први програмом рада Упознавање
разред
са процесом адаптације

Два пута
годишње
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Наставници Директор

Индивидуални контакти са
родитељима /Пријемни
часови за родитеље/

На иницијативу родитеља
Наставника и психолога

Кутак за родитеље

Пано са месечним планом,
темама недељне активности
и осталимважним
информацијама

Индиректни контакти са
родитељима

Телефонски позив, писана
обавештења

Радионице за родитеље

Школски психолог

Садржај

Учешће родитеља у
заједничким активностима

Улепшавање и уређивање
дворишта

Извештај

Током године Одељењске старешине

Извештај

Током године

Извештај

Наставници

Обрадиће се теме везане за
развојне тешкоће у
одрастању детета, полазак у Током године Одељењске старешине
школу, теме из области
педијатрије

Облици сарадње

Учешће родитеља
уускршњем/новогодишњем
вашару

По плану
месечно, током
године и према
потреби

Време

Носиоци

Извештај

Евалуација

Април-Светски
дан планете Одељењске старешине
Земље

Извештај

Добровољно ангажовање
родитеља у израдиукрасних
Децембар април Одељењске старешине
предмета и честитки у
добротворне сврхе

Извештај
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Добровољно ангажовање
Учешће родитеља у
Током године Одељењске старешине
родитеља и њихова помоћ при
заједничким активностима
према потреби
Наставници
јавних наступања деце /
Савет родитеља

Комисије у које су укључени
родитељи

Седнице током године

Током године

Тим за израду Развојног плана
установе / Педагошки
Током године
колегијум
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Извештај

Директор, психолог

Извештај

Директор, заменик
директора, Психолог,
васпитачи

Извештај

23. САРАДЊА И УМРЕЖАВАЊЕ ШКОЛЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И
УСТАНОВАМА
Један од стратешких циљева реформе образовања је сарадња и умрежавање основних и средњих школа како би се
свим ученицима омогућили исти, оптимални услови за реализацију свих видова наставе.
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Октобар

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТ

Повезивање школа партнера из пројекта „ Заједно к средњој администратори
школи „
профила

Новембар

Регионални састанак мреже подршке инклузивном
образовањуПредавање лекарског особља из Дома здравља

Током године

Сарадња са НВО “Нада ”

Током године

Сарадња са Хуманитарном организацијом “Каритас ”

Јануар

Чланови тима за
инклузивно
образовањелекарс
ко особље
Директор,стручни
сарадник
Директор,стручни
сарадник

Учешће родитеља и представника свих интересних група у
Сви запослени
презентацијама стваралаштва и активности ученика и
Центар
наставника Саветодавни рад са родитељима чија деца имају
засоцијални рад
тешкоће у понашању и учењу
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ЕВАЛУАЦИЈА
Извештај

Извештај

Извештај
Извештај

Извештај

Март

Презентације различитих средњих стручних школа у оквиру
професионалне оријентације

Наставници
средњих школа
тим за проф.
оријентацију

Април

Припрема ученика за општинска ирепубличка такмичења

Наставници

Извештај

Мај

Учешће у активностима поводом Дана града и Учешће
родитеља и представника свихинтересних група у
презентацијама стваралаштва и активности ученика и
наставника Реални сусрети ученика осмог разреда у
оквирупрофесионалне оријентације

, Наставници тим
за проф.
Оријентацију,
тим за
реализацију
пројекта „Заједно
ка средњој школи“

Извештај

Јун

Евалуација остварених активности

Тим за развојно
планирање

Извештај
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Извештај

24.

ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛЕ

Школа жели да већину садржаја који су сведени само на учионицу и међусобну комуникацију, јасног разграничења
између ученика и наставника, преусмери на иновативне облике рада. Предлог је да наставни предмети могу међусобним
прожимањем садржаја, заједнички обрадити неку тематску област и применити другачије методе и амбијент. Интегративна
настава, где више предмета учествује, може најбоље одговорити на овакав захтев.
Општи циљ, чија су циљна група наставници предметне и разредне наставе у школи, јесте унапређивање
наставничких компетенција за коришћење иновативног, практичног, тематског, интердисциплинарног приступа планирању
наставног процеса. Тематска настава ће имати и за циљ да допринесе развоју способности учесника да разумеју, креирају и
имплементирају практичне задатке којима ће подржавати тематско планирање наставе у школи и проналазити ефикасне
начине сарадње свих наставника. Уједно наставници ће бити оспособљени даподстичу и развијају различите менталне
процесе ученика и омогућавају лакше стицање функционалних знања коришћењем тематског, интегративног приступа
настави.

24.1.

МЕРИЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

У оквиру рада Актива за школско развојно планирање разматраће се динамика реализације Школског развојног плана,
на полугодишту и на крају школске године. Чланови Актива пратиће оствареност Развојног плана, на основу следећих
извора: усвојених извештаја о раду Школе и извештаја о раду директора; записника са Наставничких већа, Савета родитеља,
Педагошког колегијума и Стручних већа; извештаја о раду тимова који постоје у школи; извештаја о самовредновању рада
школе.

101

АКТИВНОСТИ

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ЕВАЛУАЦИЈА

Самовредновање
реализације Акционог плана
затекућу школскугодину

Повећан сензибилитет
наставника за реализацију
активности планираних
Развојним планом

Стручни
актив за
развојно
планирање,

Мај – јун, сваке
године

Извештај Записник

Акциони план је саставни део
Годишњег плана рада

Стручни
актив за
развојно
планирање,
директор

Септембар

Годишњи план Извештај
оСамовредновању
Извештај о реализавији
Годишњег плана

Током године

Извештај
осамовредновању Предлог
акционог плана за даље

Израда плана активности
Актива за школско
развојнопланирање за
наредну школску годину

Активности из ШРП
Самовредновање
имплементиране у Годишњи
реализације активности за
планрада Активности из ШРП
школску у односу на
прихваћене од стране свих
Стандарде квалитета рада
наставника и запослених
установе
имплементиране у планове рада
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Стручни
актив за
развојно
планирање
Директор

Допуна Развојног плана на
основу резултата
самовредновања и
вредновања РПШ

Стручни
актив
директор

Анекс РШП
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Августсептембар

Извештај, Анекс

25. ПЛАН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
Праћење реализације Школског развојног плана првенствено је задатак Актива за школско развојно планирање који
једном годишње анализира реализацију планираних активности и извештава о томе релевантне школске органе.
Будући да се активности планиране Школским развојним планом уграђују у Школски програм и Годишњи план рада,
анализом њихове реализацијом ће се бавити и Актив за развој школског програма, али и други органи школе који учествују у
реализацији активности кроз своје извештаје који су део Годишњег извештаја о раду школе.
ПЛАН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
ПРИОРИТЕТНА
ОБЛАСТ

ОДГОВОРНЕ ОСОБЕ/ШКОЛСКИ
ОРГАНИ

РАЗВОЈНИ ЦИЉ

Унапређивање
садржаја,
функционалности и доступности Стручни актив за школско развојно
и Годишњег плана рада, Школског планирање, руководство школе, Актив
програма и осталих докумената за развој школског програма
школе
Стручни актив за школско развојно
Неговање и увођење иновативних
планирање, Актив за развој школског
Настава и учење
метода
наставе,
учења
и
програма, стручна служба, стручна
оцењивања ученика
већа, Педагошки колегијум
Стручни актив за школско развојно
Образовна постигнућа Подићи
ниво
образовних планирање, Актив за развој школског
ученика
постигнућа ученика
програма, Наставничко веће, стручна
већа, Педагошки колегијум
Стручни актив за школско развојно
Унапређење подршке ученицима у планирање, Тим за безбедност и
Подршка ученицима
области
учења,
развоја
и заштиту
ученика
од
насиља,
безбедности
злостављања и занемаривања, Тим за
инклузију, стручни сарадници
Побољшање
сарадње
међу
Стручни актив за школско развојно
Етос
ученицима,
наставницима
и
планирање, руководство школе
родитељима
Програмирање,
планирање
извештавање
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ВРЕМЕНСКА
РЕАЛИЗАЦИЈА
једном
годишње
(август- септембар)

једном годишње
два пута годишње
(на полугодишту и
на крају школске
године)
једном годишње

једном годишње

Унапређење организације рада
Организација
рада школе и руковођења.
школе,
управљање Унапређење
капацитета
и
Стручни актив за школско развојно
људским
и квалитета школског простора и
једном годишње
планирање, руководство школе
материјалним
материјално-техничких
услова
ресурсима
рада
(у
зависности
од
финансијских могућности)

Председник Школског одбора

Директор школе

---------------------------------------

----------------------------------
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