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На пснпву члана 57. став 1. тачка 2, а у вези са чланпм 49. Закпна п
пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РСˮ бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 – аутентичнп тумачеое и 68/2015)
Шкплски пдбпр Оснпвне шкпле „Иван Вушпвић“ у Ражоу,

.

на седници пдржанпј 15.09.2016 гпдине
дпнеп је

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКЕ 2016/2017, 2017/2018 И 2018/2019. ГОДИНЕ

кпји је заведен ппд брпјем 126/2016 у делпвпдник шкпле

пд дана 15.09.2016.

Пплазне пснпве планираоа развпја шкпле
Развпјни план је стратешки план развпја устанпве кпји садржи припритете у пствариваоу
пбразпвнп-васпитнпг рада, план и нпсипце активнпсти, критеријуме и мерила за вреднпваое
планираних активнпсти и друга питаоа пд значај за развпј устанпве и дпнпси се за перипд пд три
дп пет гпдина.
Пплазне пснпве при изради развпјнпг плана, а на пснпву Закпна п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа, Закпна п пснпвнпм пбразпваоу и важећих ппдзакпнских аката биле су:
1. извештај п сампвреднпваоу рада шкпле
2. извештај п реализацији претхпднпг Развпјнпг плана
3. резултати сппљашоег вреднпваоа рада шкпле
Развпјни план рада Оснпвне шкпле „Иван Вушпвићˮ у Ражоу за шкплске 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019. гпдине дпнет је на пснпву следећих правних аката:
1. Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РСˮ бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентичнп тумачеое и 68/2015);
2. Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу („Службени гласник РСˮ, бр. 55/2013);
3. Статут шкпле (159/2013 пд 13.11.2013. гпд.);
4.
Правилник п нпрмативима шкплскпг прпстпра, ппреме и наставних средстава за пснпвну
шкплу („Службени гласник СРС – Прпсветни гласникˮ, бр. 4/90);
5. Правилник п прпграму завршнпг испита у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу („Службени
гласник РС – Прпсветни гласникˮ, бр.1/2011, 1/2012, 1/2014 и 12/2014);
6. Правилник п прптпкплу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и
занемариваое („Сл. гласник РС – Прпсветни гласник“ бр. 30/10);
7. Правилник п сталнпм стручнпм усавршаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпитача и
стручних сарадника („Сл. гласник РС 85/2013);
8. Правилник п стандардима кпмпетенција директпра устанпва пбразпваоа и васпитаоа („Сл.
гласник РС, бр. 38/2013);
9. Правилник п стандардима кпмпетенција за прпфесију наставника и оихпвпг
прпфесипналнпг развпја („Сл. гласник РС – Прпсветни гласник“ бр. 5/2011);
10. Правилник п стандардима квалитета рада устанпве („Сл. гласник“ бр. 7/2011 и 68/2012);
11. Правилник п ближим упутствима за утврђиваое права на индивидуални пбразпвни план,
оегпву примену и вреднпваое („Сл. гласник РС“, бр.76/2010);
12. Правилник п дпдатнпј пбразпвнпј, здравственпј и спцијалнпј ппдршци детету и ученику
(„Сл. гласник РС“, бр.63/2010);
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I Пснпви ппдаци п шкпли
1.1. Прпфил шкпле
Пснпвна щкпла „Иван Вущпвић“ је једна пд две пснпвне щкпле на теритприји
ппщтине Ражао, а једина у сампм граду. Ппстпји већ 180 гпдина и тај јубилеј ћемп прпславити
у щкплскпј 2016/2017. Гпдини.
Матишна щкпла у Ражоу налази у щирем центру града, ппдједнакпј удаљенпсти пд
аутпбуске станице, центра града, Дпма културе, градске библиптеке и Дпма здравља. Шкплу
ппхађа 234 ушеника кпји су ппдељени у 17 пдељеоа. У матишнпј щкпли ппстпји 11 пдељеоа ( пп
једнп у првпм, другпм, трећем, шетвртпм и петпм разреду и пп два у щестпм, седмпм и псмпм).
Ппред матишне щкпле, щкпла ради и у издвпјеним пдељеоима у Липпвцу, Мађеру, Праскпвшу,
Рујищту, Црнпм Калу и Шетки где се настава извпди у кпмбинпваним пдељеоима.
У прпстпријама матишне щкпле свпј рад прганизује и Пснпвна музишка щкпла
„Владимир Ђпрђевић“ из Алексинца. Пва щкпла извпди наставу клавира, хармпнике,
кларинета, виплине са ушеницима наще и ПШ „Вук Карачић“ из Витпщевца. Настава се извпди у
специјализпванпј ушипници за музишку културу и 3 маое ушипнице кпје су прилагпђене
индивидуалнпм раду са ушеницима.

1.2. Истпријат и развпј шкпле дп данас
Наща щкпла спада у ред щкпла са дугпм трацијпм. Према неким ппдацима, щкпла
ппстпји пд 1836. гпдине, а пд 1838. щкпла ради непрекиднп све дп данас.
Пп пслпбпђеоу, пд щкплске 1945/1946. гпдине щкпла је радила кап нижа гимназија
све дп 1954/1955, а пд 1955/1956. кап псмпгпдищоа щкпла, ппстепенп се развијала, да би дп
данас израсла у развијену пснпвну щкплу. Име је дпбила пп Ивану Вущпвићу, судији из
Видрпвана кпд Никщића кпји је радип у Ражоу.
Пснпвна щкпла „Иван Вущпвић“ данас је устанпва кпја пбухвата ппдрушја месних
заједница Браљина, Варпщ, Липпвац, Мађере, Малетина, Ппслпн, Чубура, Праскпвше, Маћија,
Церпвп, Црни Кап, Рујищте, Шетка и Ражао. Шкплу ппхађа 279 ушеника ппдељених у 18
пдееоа.
Рад щкпле се прганизује у матишнпј щкпли у Ражоу (пд првпг дп псмпг разреда) и
издвпјеним пдељеоима у Липпвцу, Мађеру, Праскпвшу, Рујищту, Црнпм Калу и Шетки. У
издвпјеним пдељеоима извпди се разредна настава, у кпмбинацији два, три или шетири
разреда.
Шкпла данас заузима знашајнп местп у лпкалнпј заједници. Шкпла је преппзнатљива у
граду пп ушещћу у разлишитим прпјектима кпјима се битнп унапређује рад щкпле пд кпјих су
највећи ППППС Дпнација Амбасаде Јапана и ДИЛС Пружаое унапређених услуга на лпкалнпм
нивпу у пбласти пбразпваоа - „Пснаживаое щкпла за инклузивнп пбразпваое“. Активнпсти
кпје щкпла иницира или ушествује у оима знашајне су какп за пствариваое циљева пбразпваоа
и васпитаоа, такп и за едукацију рпдитеља и других актера щкплскпг живпта. Ппсебна пажоа
ппклаоа се прганизацији разлишитих пблика културних активнпсти у щкпли, а нащи ушеници
ушествују и у културним манифестацијама у прганизацији лпкалне сампуправе. У щкпли се
прганизује рад културнп-уметнишких, сппртских и технишких секција. Сппртска такмишеоа
(Шкплска плимпијада, турнири, крпс...) су знашајни деп рада щкпле, ушеници радп ушествују у
оима и ппстижу пдлишне резултате у свим дисциплинама. Шкпла издаје свпј лист Ражоићи пд
знаоа једнпм гпдищое.
Пснпвна щкпла „Иван Вущпвић“ Ражао
7

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

Шкпла нема прпблем псипаоа ушеника (пдлажеое у другу щкплу или напущтаое
щкплпваоа), већ се мпже ппхвалити тиме да ушеници са ппдрушја других щкпла шестп пети
разред уписују у нащпј щкпли.
Брига свих заппслених п ушеницима са ппдрушја других щкпла изразита и, између
псталпг, пгледа се у прилагпђаваоу расппреда шаспва ушеницима путницима и укљушиваоу
ушеника са сметоама у развпју у целпкупни живпт щкпле (планираое и реализација
индивидуалних пбразпвних планпва, прилагпђаваое наставнпг рада и материјала
индивидуалним карактеристикама ушеника, укљушиваое ушеника са сметоама у развпју у
ваннаставне активнпсти щкпле). Ппред сталнпг унапређиваоа пбразпваоа и васпитаоа, щкпла
велику пажоу ппклаоа раду на безбеднпсти ушеника и негпваоу дпбрих сараднишких пднпса
са институцијама у Ражоу кпје мпгу дппринети бпљем и квалитетнијем раду щкпле. Ушеници
щкпле активни су у клубпвима и културнп-уметнишким друщтвима – ФК „Букпвик“, КУД „Сава
Јеремић“ (фплклпр и фрула), щахпвскпм и карате клубу.
Резултати сппљащоег вренпваоа пбављенпг марта 2014, пстварени резултати у
претхпднпм перипду за пбласти такмишеоа ушеника кпје прганизује Министарствп прпсвете
Републике Србије (сваке щкплске гпдине већи брпј ушеника на такмишеоима на пкружнпм и
републишкпм нивпу, псвајаое награда), кап и заврщнпг испита и уппредне студије успеха
нащих ушеника у даљем щкплпваоу указују на квалитет и кпнтинуитет знаоа ушеника. Шкпла
прати рад и успехе ушеника, ппхваљује и награђује ушенике са најбпљим резултатима.

Пснпвна щкпла „Иван Вущпвић“ Ражао
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II Ресурси
2.1. Материјалнп – технички ресурси шкпле
Шкпла у Ражоу:
 13 специјализпваних ушипница
 4 ушипнице за разредну наставу
 библиптека
 дигитални кабинет
 канцеларије за наставнике, управу щкпле, администрацију, ппмпћне раднике,и струшнпг
сарадника
 мпкри швпрпви за ушенике и наставнике
 3 ушипнице за извпђеое индивидуалне наставе ПМШ „Владимир Ђпрђевић“
 радипница и кптларница
 прпстприје у кпјима је смещтема архива, пптрпщни материјал и ппједина наставна средства
 щкплскп двприщте са зеленпм ппврщинпм и сппртским теренима
 щкплска трпезарија – свешана сала щкпле.
Хплпви и ушипнице су естетски уређени, све ушипнице имају тракасте завесе, ппдпве пд
ламината, пдлишну расвету, намещтај је у већини ушипница нпв и функципналан. Све щкплске
прпстприје у матишнпј щкпли греју се на сппственп централнп грејаое на тешнп гпривп.

Шкплски прпстпр
Матична шкпла
брпј
ппвршина*
2
2815
1
6100
1
1000

Намена прпстпра
Шкплске зграде
Двприщте
Сппртски терени

Издвпјена пдељеоа
брпј
ппвршина*
6
1407
6
10825
3
1500

Шкплска зграда

Намена прпстпра
Шкплска зградa
Шкплска кухиоа
Ушипнице ппщте намене
Специјализпване ушипнице
Библиптека
Сппртски терени
Двприщте щкпле
Пстале прпстприје кпје щкпла
кпристи (кптларница, хплпви,
хпдници и степенищта, архиве,
пставе, санитарне прпстприје,
канцеларије)
*ппврщина је изражена у m2

У матичнпј
шкпли
брпј
ппвршина*
2
2507
1
308
4
192
14
672
1
48
1
1000
1
6100
81
1903

Пснпвна щкпла „Иван Вущпвић“ Ражао
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Уиздвпјеним пдељеоима
брпј
6

ппвршина*
1407

6

275

3

1500

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

РАППСРЕД ПРПСТПРИЈА У МАТИЧНПЈ ШКПЛИ

Пснпвна щкпла „Иван Вущпвић“ Ражао
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ИЗДВПЈЕНА ПДЕЉЕОА

Пснпвна щкпла „Иван Вущпвић“ Ражао
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2.2. Наставна средства
Шкпла има дигитални кабинет кпји се кпристи за извпђеое наставе Инфпрматике и
рашунарства и Технишкпг и инфпрматишкпг пбразпваоа, али пп пптреби и за друге наставне
предмете. Кабинет је ппремљен у пквиру прпјекта „Дигитална щкпла“ и садржи 25 радних
места, 4 серверска рашунара.
Специјализпване ушипнице у кпјима се извпди предметна настава ппремљене су сплиднп
и пружају адекватне услпве за квалитетан пбразпвни рад. Кабинети су ппремљени белим
магнетним таблама, рашунарима и интернет везпм. Ппједини кабинети имају прпјектпр
ппвезан на рашунар, а у щкпли ппстпји један прпјектпр кпји наставници мпгу кпристити пп
пптреби. У наставнишкпј канцеларији налази се рашунар са интернет кпнекцијпм,
мултифункцијски уређај (скенер, фптпкппир апарат и щтампаш) и прпјекципнп платнп щтп
пмпгућава наставницима лакще планираое и припремаое наставе и щтампанпг материјала
кпји кпристе у наставним и ваннаставним активнпстима, али и функципналнп струшнп
усаврщаваое.
Шкпла има два графпскппа и један дијапрпјектпр, 4 касетпфпна са ЦД плејерпм, видеп
камеру и дигитални фптпапарат.
Свих щест издвпјених пдељеоа ппремоена су касетпфпнпм са ЦД плејерпм, рашунарпм,
телевизпрпм, ДВД плејерпм, лаптпппм и прпјектпрпм, а пдељеоа у Праскпвшу и Рујищту и
белим магнетним таблама.
Шкплска библиптека 6437 коига, пд тпга у матишнпј щкпли 5690 (5606 укоижених и 84
неукоиженп), у издвпјеним пдељеоима 747 (у Шетки 300, у Црнпм Калу 168, у Рујищту 117, у
Праскпвшу 91, у Мађеру 30 и у Липпвцу 41), и у пптпунпсти мпже да пдгпвпри пптребама
ушеника. Сва издвпјена пдељеоа ппремљена су щкплскпм лектирпм за ушенике пд 1. дп 4.
разреда. Један деп литературе за наставнике смещтен је у канцеларији педагпга и сви
наставници је несметанп мпгу кпристити.
Кабинет за Музишку културу је ппремљен делпм Прфпвпг инструментарија,
синтисајзерпм, ЦЕ-ДЕ плејерпм, и пианинпм.
У кабинету за биплпгију налази се један нпви и три стара микрпскппа, скелет шпвека,
мпдели пргана људскпг прганизма, анатпмске карте биљака, живптиоа и шпвека, дијапрпјектпр
са дијаппзитивима и енциклппедије.
Кабинет за физику и хемију ппремљен је пснпвним ппсуђем, прибпрпм и хемикалијама
пптребним за извпђеое вежби из хемије, нпвим щкплским извпрпм наппна и репарираним
наставним средствима пптребним за извпђеое пгледа и вежби из физике.
Издвпјена пдељеоа ппремљена су дидактишким материјалпм (слпварице, ппстери, слике,
друщтвене едукативне игре и сл.) кпји је адекватан и за рад са ушеницима кпјима је пптребна
ппсебна пбразпвна ппдрщка.
Зграда матишне щкпле и деп двприщта ппкривени су видеп надзпрпм. У матишнпј щкпли
ппстпји разглас.
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2.3. Људски ресурси
Пд 50 заппслених у щкпли ппред директпра, ради секретар, рашунпвпђа, ушитељи,
наставници, прпфеспри, један струшни сарадник – педагпг, библиптекари, дпмари и ппмпћнп
пспбље. Дпсадащоа пракса щкпле је била кпнтинуиранп струшнп усаврщаваое заппслених.
Наставници се едукују у пквиру семинара ван устанпве и других пблика усаврщаваоа у
устанпви.
Ред.
брпј
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Опис-извршилац



Директпр щкпле
Наставници
Струшни сарадници
Секретар щкпле
Рашунпвпђа
Дпмар
Хигијенишар
Укупнп извршилаца:

1
22,26
1,50
1
1
2
8
36,76

Степен стручне спреме
ОШ НК
КВ
ВКВ ССС

ВШС ВСС
1
1,77 4,29 15,5
0,20 1,30
1
1
2

8
8

4,77

4,49

18,8

МР

ДР

0,7

0,7

III Пбразпвнп – васпитни прпцес
Настава се пстварује у тпку два пплугпдищта, уз ппщтпваое щкплскпг календара
Министарства прпсвете за текућу гпдину. Ушеници наставу ппхађају у преппдневнпј смени.
Шкплу тренутнп ппхађа 234 ушаника кпји су расппређени у 17 пдељеоа. У наставни прпцес
укљушени су и ушеници са сметоама у развпју кпјима се прилагпђава наставни план и прпграм,
пднпснп пбразпваое стишу пп индивидуалнпм пбразпвнпм плану Дппунска и дпдатна настава
је предвиђена и извпди се у пквиру Плана рада щкпле и гпдищоих радних листа наставника.
Велика пажоа ппклаоа се припреми ушеника за пплагаое заврщнпг испита.
Наставници предметне наставе и пдељеоске старещине плански, кпнтинуиранп и активнп
реализују шаспве припремне наставе са ушеницима псмпг разреда (увек већи брпј шаспва пд
пбавезнпг и планиранпг), а са ушеницима псталих разреда припрема се пдвија крпз шаспве
редпвне, дппунске и дпдатне наставе.
Ппщти успех ушеника пп пдељеоима, успех на класификаципним перпдима, на крају
щкплске гпдине, заврщни испит, кап и прплазнпст и успеси на такмишеоима представљају
дпбре резултате рада наставника и ушеоа ушеника. Ипак, накпн свих спрпведених анализа и
упшених недпстатака у пвпј пбласти исту смп ставили кап припритетну, јер схватамп знашај и
пптребу за сталним усаврщаваоем и напредпваоем у наставнпм прпцесу.
Наставни радници имају мпгућнпст кпнтинуиранпг струшнпг усаврщаваоа крпз
семинаре кпји су акредитпвани пд стране Завпда за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа,
али и крпз друге пблике усаврщаваоа у щкпли. П заврщеним семинарима и будућим
усаврщаваоима наставника впди се детаљна евиденција.
Ваннаставне активнпсти су заступљене у раду щкпле и базирају се на интереспваоима
ушеника, али и ресурсима щкпле. Планираое и реализација регулисани су Шкплским
прпграмима и Гпдищоим планпм рада щкпле.
Хпр щкпле има традицију ушещћа на свим манифестацијама у прганизацији щкпле, али
и на манифестацијама кпје прганизује лпкална сампуправа. Хпр пкупља ушенике пд петпг дп
псмпг разреда, а у рад се укљушују и ушеници са сметоама у развпју.
Драмска секција щкпле сваке гпдине, у сарадои са хпрпм и мещпвитпм секцијпм
млађих разреда, припрема приредбе ппвпдпм Дана щкпле, Светпг Саве, 8. марта. Мпже се
рећи да се сваке гпдине примећује знашајан ппмак у квалитету приредбе.
Ушествпваоем на разлишитим сппртским манифестацијама наща щкпла негује
сппртски дух и тиме задпвпљава жеље и афинитете нащих ушеника. Сада већ традиципналнп, у
Пснпвна щкпла „Иван Вущпвић“ Ражао
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сарадои са Канцеларијпм за младе прганизује се ппщтинска плимпијада на кпјпј ушествује
наща и ПШ „Вук Карачић“ из Витпщевца. Ппред тпга, нащи ушеници радп ушествују на
крпсевима и разлишитим турнирима.
Нпвинарска секција пкупља ушенике пд петпг дп псмпг разреда са припритетним
задаткпм издаваоа щкплскпг шаспписа Ражоићи пд знаоа. Часппис прпмпвище резултате рада
ушеника и щкпле у целини, бави се питаоима пд знашаја за рпдитеље, прпмпвище бивще
ушенике, а има и странице ппсвећене млађим ушеницима.
Иакп су наще ваннаставне активнпсти вепма разнпврсне и присутне међу ушеницима
ппредељеое тима јесте рад на унапређиваоу ваннаставних активнпсти – прпграмски, већа
ппнуда и већи пбухват ушеника.

IV Лпкални фактпри
Ппщтина Ражао спада у неразвијене ппщтине. У ппщтини Ражао живи 49.2%
ппљппривреднпг у пднпсу на укупнп станпвнищтвп. Тај брпј се ппследоих гпдина знатнп
смаоује и меоа старпсна структура, углавнпм пстају старци и старице на селу (пкп 32% сепскпг
станпвнищтва има прекп 60 гпдина,а маое пд 25 гпдина свега 22.4% станпвнищтва).
Демпграфска кретаоа ппщтине Ражао карактерище кпнстантна и релативнп интензивна
миграција
и
ппгпрщаое
виталних
карактеристика
станпвнищтва.
2
На ппврщини пд 289 км живи 11.369 станпвника. Ппстпји негативни прирпдни приращтај. Пд
укупнпг брпја станпвника радни кпнтигент брпји 6613 станпвника (58,17%), псталп шине деца и
лица старија пд 65 гпдина.
На теритприји ппщтине највище ппслују микрппредузећа кпја заппщљавају 1-5
радника, затим мала предузећа пд 5-50 радника. Средоих (50-250 радника) и великих
предузећа (прекп 250 радника) нема на теритприји ппщтине.
Нивп заппсленпсти, мерен брпјем заппслених на 1000 станпвника (96 заппслених),
ппказује изразитп запстајаое ппщтине Ражао у пднпсу на на друге ппщтине централне Србије
и Нищавскпг пкруга.
Шкплу ппхађа велики брпј ушеника путника. Превпз ђака финансира лпкална
сампуправа а услуге превпза пружа „Нищ-експрес“. Линије превпза ушеника углавнпм су
прилагпђене пптребаама ушеника, али је пптребнп пдређенп прилагпђаваоа расппреда шаспва.
У пбарзпвнпј структури рпдитеља препвладава средоа струшна спрема, али је знашајан
брпј рпдитеља кпји има заврщену самп пснпвну щкплу. Велики је брпј незаппслених рпдитеља,
а и међу заппсленима препвладавају пни са нижим лишним дпхпткпм.

Културни, пбразпвни и други ресурси кпје шкпла кпристи:















Градска библиптека
Дпм културе
Дпм здравља
ПМШ „Владимир Ђпрђевић“ Алексинац
ПШ „Вук Карачић“ Витпщевац
ПУ „Лептирићи“
Средое щкпле и гимназије из Алексинца, Параћина, Нища
Пплицијска станица
Центар за спцијални рад
Културнп-уметнишкп друщтвп „Сава Јеремић“
Фудбалски клуб „Букпвик“, карате клуб „Младпст“, щахпвски клуб
Канцеларија за младе ппщтине Ражао
„Нищ-експрес“
Излетищта Букпвик, Варница Свети Рпман
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V ЕВАЛУАЦИЈА
Прпцес планираоа је ускп ппвезан са евалуацијпм. Пд квалитета евалуације и резултата
дпбијених пвим прпцеспм у највећпј мери зависи квалитет развпјнпг планираоа за наредни
циклус. За анализу стаоа систематски су кприщћени ппдаци дпбијени у прпцесу евалуације
Развпјнпг плана и сампвреднпваоа рада щкпле, извещтај п екстернпј евалуацији щкпле и
разлишите друге анкете, фпрмални и нефпрмални интервјуи кпје су наставници и струшни
сарадник впдили са ушеницима, рпдитељима ушеника и другим сарадницима щкпле.

5.1. Извештај п евалуацији претхпднпг Развпјнпг плана
У претхпдне три гпдине реализпван је Развпјни план кпји третирап пет припритетних
пбласти: Шкплски прпграми и Гпдищои план рада, Настава и ушеое, Ппдрщка ушеницима, Етпс
и Ресурси. Скпрп све активнпсти пщредвиђене акципним планпм су реализпване у пптпунпсти,
неке делимишнп, а пне за пне кпје нису реализпване ппстпји дпкументпвана аргументација.
Неке пд нереализпваних активнпсти биће планиране нпвим Развпјним планпм.
У пбласти Шкплски прпграм и Гпдишои план рада шкпле пстварен је циљ:
 Шкплски прпграм и Гпдищљи план рада щкпле сашиоени су у складу са прпписима.
 Елементи щкплскпг прпграма и Гпдищоег плана рада щкпле међуспбнп су усклађени.
 Гпдищои план рада щкпле пмпгућава пствариваое циљева и стандарда пбразпваоа и
васпитаоа.
 Шкплским прпграм и Гпдищои план рада щкпле усмерени сау на задпвпљаваое разлишитих
пптреба ушеника.
У пбласти Настава и учеое ппстигнут је видан напредак:
 Путем кпрпщћеоа инпвативних метпда и техника рада на шасу и аудипвизуелних средстава
кпјима щкпла распплаже;
 Применпм групнпг рада и истраживашкпг рада ушеника у настави;
 Кприщћеоем ресурса ван щкпле за извпђеое наставе и ваннаставних активнпсти,
 Извпђеоем мултидисциплинарне наставе;
 Планираоем и извпђеоем наставе на пснпву индивидуалних пптреба, интереспваоа и
мпгућнпсти ушеника,
 Унапређиваоем прпцеса вреднпваоа ппстигнућа ушеника и применпм самппцеоиваоа
ушеника.
У пквиру Ппдршке ученицима унапређене су ваннаставне активнпсти, спцијалне
вещтине ушеника, укљушен је већи брпј ушеника у прпмпцију здравих стилпва живпта, защтите
живптне средине и пдрживпг развпја, укљушен је већи брпј наставника у реализацију прпграма
прпфесипналне пријентације.
Припритетна пбласт Етпс је унапређена крпз активнп укљушиваое рпдитеља и ушеника у
живпт щкпле, усппстављаое система редпвнпг инфпрмисаоа рпдитеља п активнпстима и
делатнпстима щкпле, крпз унапређиваое прилагпђаваоа нпвппридпщлих ушеника и
наставника на нпву средину, прпмпвисаоа резултата ушеника са сметоама у развпју, рада
ушенишкпг парламента, кап и кприщћеоем ушенишких радпва у естетскпм уређеоу щкпле.
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Ресурси щкпле унапређени су ппкретаоем рада библиптеке и медијатеке, набавкпм
разгласа, ппремаоем специјализпваних ушипница, пбнављаоем щкплскпг намещтаја,
изградопм сппрских терена у издвпјеним пдељеоима, ппдизаоем нивпа кпмпетенција
наставника за ппдушаваое и ушеое, ппдрщку развпју лишнпсти ушеника и кпмуникацијуи
сарадоу.

5.2. Извештај п сппљашоем вреднпваоу
Од укупнп 30 стандарда квалитета рада устанпве , Шкпла је пстварила 29
стандарда, штп представља 96,7% (23,3% свих стандарда на нивпу 3 и 73,3% на нивпу 4),
укључујући 100% стандарда кпји су укључени у вреднпваое.
Шкпла има један непсттварен стандард у пбласти Образпвна ппстигнућа ученика.
Међутим, у већини пбласти квалитета идентификпвани су елементи на кпјима треба
радити какп би се квалитет рада шкпле у целини унапредип. Упчене јаке стране рада шкпле,
пднпснп успешнп пстварени стандарди квалитета, дпбра су пплазна пснпва за даљи развпј.
На пснпву наведенпг, ппшти квалитет Шкпле пцеоује се пценпм 4.
Активности из Плана за унапређивање квалитета рада школе у областима дефинисаним
стандардима квалитета рада установе које нису реализоване или је планирано да се реализују
континуирано кроз више година биће уграђене у нови Развојни план школе.

5.3. Сампвреднпваое рад шкпле
Сампвреднпваоу рада щкпле ппсвећује се ппсебна пажоа у нащпј щкпли. Заппслени су
уппзнати за пбавезпм и сврхпм сампвреднпваоа рада щкпле. Сваке щкплске гпдине у щкпли
се фпрмира тим за сампвреднпваое кпји има пбавезу да извщи прпцес сампвреднпваоа рада
щкпле и сашини Акципни план накпн прпцеса сампвреднпваоа. За испитиваое сe кпристе
упитници, шек-листе, интервјуи. Накпн испитиваоа, тим за сампвреднпваое рада щкпле врщи
анализу дпбијених ппдатака, издваја јаке стране щкпле и ппдрушја у раду кпја је пптребнп
унапредити.

ПБЛАСТ 1: Шкплски прпграм и Гпдишои план рада
ЈАКЕ СТРАНЕ
Шкплски прпграм и Гпдищљи план рада щкпле сашиоени су у складу са прпписима.
Елементи щкплскпг прпграма и Гпдищоег плана рада щкпле међуспбнп су усклађени.
Гпдищои план рада щкпле пмпгућава пствариваое циљева и стандарда пбразпваоа и
васпитаоа.
Шкплским прпграм и Гпдищои план рада щкпле усмерени су на задпвпљаваое разлишитих
пптреба ушеника.

ПБЛАСТ 2: Настава и учеое
ЈАКЕ СТРАНЕ
Наставници примеоују пдгпварајућа дидактишкп-метпдишка рещеоа на шасу.
Наставници прилагпђавају рад на шасу пбразпвнп-васпитним пптребама ушеника.
Ушеници стишу знаоа на шасу.
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Наставници ефикаснп управоају прпцеспм ушеоа на шасу.
Наставници стварају ппдтицајну атмпсферу за рад на шасу.
ППТРЕБНП ЈЕ УНАПРЕДИТИ
Резултати анализа испитиваоа
Унапредити
У раду наставника на шасу ппстпји сплиднп Истицаое кљушних ппјмпва кпје ушеници
прганизпван заврщни деп шаса у кпме се треба да науше.
претежнп извпди рекапитулација садржаја.
Настава се скпрп у пптпунпсти извпди у Кприщћеое ресурса ван щкпле, па и града, за
ушипницама, сппрадишнп у лпкалним извпђеое
наставе
или
ваннаставних
институцијама или другим пбјектима.
активнпсти.
У наставнпм раду препвладава један пблик
презентације садржаја на једнпм шасу и шестп Ушити ушенике разлишитим техникама ушеоа
један нашин рещаваоа прпблема и дплажеоа на шасу.
дп пдгпвпра.
Наставници истишу да ли је рещеое/пдгпвпр Ппдстицати ушенике да сами прпцеоују
ташан или неташан, шестп уз пбразлпжеое ташнпст пдгпвпра/рещеоа.
защтп је тп такп.
Пцеоиваое ппстигнућа ушеника углавнпм Кприщћеое ппступака вренпваоа кпји су у
има функцију прпцеоиваоа стешенпг знаоа.
функцији даљег ушеоа.
Ппједини наставници не пбавещтвају ушенике
п напредпваоу и пценама кпје уписују у Унапредити
извещтаваое
ушеника
п
дневник; не пбразлажу јавнп пцену или ппстигнутпм
резултату
у
ушеоу
и
пбразлпжеое ушеници немају јасам увид у пбразлагаое пцена.
свпје напредпваое.
Ушеницима се не пружа мпгућнпст за
самппцеоиваое и не упућују се да Увести ппступке самппцеоиваоа ушеника.
сампстланп прате свпј напредак и ппстављају
себи циљеве у ушеоу.
У
наставнпм
раду
препвлађују Кприщћеое разлишитих ппступака за
традиципнални
ппступци
мптивације мптивисаое ушеника на ушеое.
ушеника.
Ушеници кпристе пгранишен брпј извпра Упућивати ушенике на разлишите извпре
знаоа, углавнпм учбенике или друге коиге инфпрмација и знаоа кпји нису деп
из учбенишких кпмплета.
учбенишких кпмплета.
Ушеници уше такп щтп следе упутства Развијати кпд ушеника сппспбнпст ушеоа.
наставника и памте презентпвани садржај.
Ушеници памте и ппнпве пнп щтп прпшитају.
Радити на развијаоу разумеваоа прпшитанпг.

ПБЛАСТ 3: Пбразпвна ппстигнућа ученика
ЈАКЕ СТРАНЕ
Шкпла кпнтинуиранп дппринпси већпј успещнпсти ушеника.
Шкплске пцене су у складу са резултатима на завщнпм испиту.
Шкпла примеоује ппступке кпјима прати успещнпст ушеника.
Брпј ушеника кпји су напустили щкплпваое је исти или маои у пднпсу на прпщлу щкплску
гпдину.
Ушеници кпји су укљушени у дпдатни рад пстварују напредак у складу са ппстављеним
циљевима.
Прпсешни резултати на заврщнпм испиту бпљи су у пднпсу на претхпдну гпдину.
Ушеници кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка у пбразпваоу пстварују ппстигнућа у складу са
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индивидуалним циљевима ушеоа/прилагпђеним пбразпвним стандардима.
Ушеници за кпје је сашиоен ИПП пстварују напредак у складу са циљевима ппстављеним у
плану.
ППТРЕБНП ЈЕ УНАПРЕДИТИ
Резултати анализа испитиваоа
Унапредити
Резултати ушеника на заврщнпм испиту
ппказују да щкпла у претхпдним гпдинама
није пстваривала резултате на нивпу прпсека
Републике, а да јесте у щкплскпј 2015/2016.
Резултати ушеника на заврщнпм испиту
ппказују да щкпла није пстварен пснпвни Унапредити припремну наставу ушеника за
нивп пбразпвних стандарда у претхпдним пплагаое заврщнпг испита.
гпдинама, , а да јесте у щкплскпј 2015/2016.
Резултати ушеника на заврщнпм испиту
ппказују да щкпла није пстварен средои нивп
пбразпвних
стандарда
у
претхпдним
гпдинама, , а да јесте у щкплскпј 2015/2016.
Резултати ушеника на заврщнпм испиту
ппказују да щкпла није пстварен напредни
нивп пбразпвних стандарда у претхпдним
гпдинама, , а да јесте у щкплскпј 2015/2016.

ПБЛАСТ 4: Ппдршка ученицима
ЈАКЕ СТРАНЕ
У щкпли функципнище систем пружаоа ппдрщке ушеницима.
У щкпли се ппдстише лишни, прпфесипнални и спцијални развпј ушеника.
У щкпли функципнище систем ппдрщке деци из псетљивих група
ППТРЕБНП ЈЕ УНАПРЕДИТИ
Резултати анализа испитиваоа
Унапредити
Ппнуда ваннаставних активнпсти је у складу Пптребнп је ппнуду ваннаставних активнпсти
са мпгућнпстима щкпле.
ускладити са интереспваоима ушеника.
У щкпли се сппрадишнп прганизују активнпсти Прганизација и реализација прпграма за
за
развијаое
спцијалних
вещтина развпј спцијалних вещтина ушеника.
(кпнструктивнп рещаваое сукпба, ненасилна
кпмуникација и сл.), углавнпм пп указанпј
пптреби или на шаспвима пдељеоскпг
старещине.
Шкплу ппхађа маои брпј ушеника из Предузети мере кпје ће ппдстаћи ушенике из
псетљивих група и пни углавнпм редпвнп псетљивих група да редпвнп дплазе у щкплу
дплазе у щкплу. Маои брпј ушеника из или не касне на први шас.
псетљивих група нередпвнп дплази у щкплу
или касни на први шас.

ПБЛАСТ 5: Етпс
ЈАКЕ СТРАНЕ
Регулисани су међуљудски пднпси у щкпли.
Резултати ушеника и наставника се ппдржавају и прпмпвищу.
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Шкпла је безбедна средина за све.
Шкплски амбијент је пријатан за све.
У щкпли је развијена сарадоа на свим нивпима.
ППТРЕБНП ЈЕ УНАПРЕДИТИ
Резултати анализа испитиваоа
Унапредити
Резултати ушеника се награђују и прпмпвищу. Унапредити прпмпвисаое резултата ушеника
са сметоама у развпју.
Ушеници и наставници щкпле кпји ппстижу се Израдити интерни систем награђиваоа за
награђују за ппстигнуте резултате.
ушенике и наставнике кпји ппстижу резултате.
У щкпли се прганизују разлишите активнпсти Пбпгатити (брпј и разнпврснпст) ппнуду
(квизпви, игре без граница, приредбе, активнпсти кпје се прганизују у щкпли какп би
Плимпијада и сл.)
свакп пд ушеника имап прилику да да
ппстигне успех или запажен резултат.
Шкпла сарађује са рпдитељима ушеника у Активније укљушити рпдитеље у живпту
фпрми
рпдитељских
састанака, щкпле (ппсета шаспвима, укљушиваое у рад
индивидуалних разгпвпра, прекп Савета ваннаставних активнпсти или реализацију
рпдитеља щкпле и ппвременпг укљушиваоа ппсебних
прпграма
–
прпфесипнала
рпдитеља у неке активнпсти щкпле.
пријентација, защтита пд насиља, щкплскпг
сппрта, здравствене защтите и др.)
Улазни
прпстпр
щкпле
пбезбеђује
дпбрпдпщлицу,
у
уређеоу
щкплскпг
прпстпра препвлађују ушенишки радпви.
У щкпли није мпгуће пбезбедити ппсебан
прпстпр за пбављаое индивидуалних
разгпвпра наставника са рпдитељима, али се
приватнпст пбезбеђује такп щтп се разгпвпри
пбављају у кабинетима (сваки пдељеоски
старещина има свпј кабинет у кпме извпди
наставу).
Шкпла сарађује са рпдитељима ушеника у
фпрми
рпдитељских
састанака,
индивидуалних разгпвпра, прекп Савета
рпдитеља щкпле и ппвременпг укљушиваоа
рпдитеља у неке активнпсти щкпле.

Кпнстантнп радити на функципналнпм и
естетскпм уређеоу щкплскпг прпстпра.
Шкплски прпстпр уредити и другим
ушенишким радпвима (псим ликпвних и
макета).
Пбележити щкплски прпстпр на улазу у
щкплу какп би сналажеое билп лакще.

Активније укљушити рпдитеље у живпту
щкпле (ппсета шаспвима, укљушиваое у рад
ваннаставних активнпсти или реализацију
ппсебних
прпграма
–
прпфесипнала
пријентација, защтита пд насиља, щкплскпг
сппрта, здравствене защтите и др.)
У щкпли не ппстпји ппсебна прпстприја за Ппдстаћи наставнике да индивидуалне
индивидуалне разгпвпре наставника са разгпвре пбављају у свпм кабинету.
рпдитељима и ушеницима, али сваки
наставник има кабинет за извпђеое наставе у
кпме мпже да пбавља индивидуалне
разгпвпре и пбезбеди приватнпст.
Шкпла нема лпгп и мемпрандум.
Израдити лпгп и мемпрандум щкпле.
Шкпла има сајт.
Унапредити изглед и садржај сајта.

Пснпвна щкпла „Иван Вущпвић“ Ражао
19

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

ПБЛАСТ 6: Прганизација рада шкпле и рукпвпђеое
ЈАКЕ СТРАНЕ
Планираое и прпграмираое у щкпли међуспбнп су усклађени
Директпр ефективнп и ефикаснп прганизује рад щкпле
Рукпвпђеое директпра је у функцији унапређиваоа рада щкпле.
У щкпли функципнище систем за праћеое и вреднпваое квалитета рада
Лидерскп делпваое директпра пмпгућава развпј щкпле.

ПБЛАСТ 7: Ресурси
ЈАКЕ СТРАНЕ
У щкпли су пбезбеђени пптребни људски ресурси
Људски ресурси су у функцији квалитета рада щкпле
Ущкпи су пбезбеђени/ппстпје материјалнп-технишки ресурси (прпстпр, ппрема и наставна
средства)
Материјалнп-технишки ресурски се кпристе функципналнп
ППТРЕБНП ЈЕ УНАПРЕДИТИ
Резултати анализа испитиваоа
Унапредити
Настава свих наставних предмета, извпди се у
специјализпваним ушипницама кпје су
сплиднп ппремљене наставним средствима.
Настава физишкпг васпитаоа се извпди у Изградоа фискултурне сале.
щкплскпм двприщту, а када временске
прилике тп не дпзвпљавају у прпстприји на Ппремаое ушипница (кпје се не кпристе за
ппследоем спрату щкпле.
пстале наставне предмете) у издвпјеним
У издвпјеним пдељеоима настава физишкпг пдељеоима ппремпм за наставу физишкпг
васпитаоа се пбавља у двприщтима, на васпитаоа.
сппртским теренима и у ушипницама кпје се
не кпристе за пстале наставне предмете
(свакп издвпјенп пдељеое има пп две
ушипнице).
Замена
дптрајалих
или
неисправних
Наставна средства су дпступна наставицима и електрпнских уређаја; набавка наставних
кпристе их пп пптреби, а и циљу ппдизаоа средстава кпнтинуиранп, пп исказаним
квалитета наставе.
пптребама наставника и мпгућнпстима
щкпле.
Сви заппслени се кпнтинуиранп струшнп
усаврщавају у складу са планпм струшнпг Унапредити примену и нашин праћеоа
усаврщаваоа и мпгућнпстима щкпле. примене нпвпстешених знаоа из пбласти у
Редпвнп се врщи презентација струшних кпјима су се заппслени усаврщавали.
усаврщаваоа кпја се пбављају ван устанпве.
Шкплска зграда је велика, складу са Планира се замена електришне инсталације
нпрамативима и задпвпљава здравственп- нискпг наппна у старпм делу щкпле, уређеое
хигијенске услпве.
фасаде щкпле и ренпвираое ппдрумских
прпстприја.
Шкплски намещтај је углавнпм нпв, свуда Ппправка и замена намещтаја кпји је
функципналан.
дптрајап или пщтећен.
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VI SWOT АНАЛИЗА
СНАГЕ

СЛАБПСТИ

 Већи деп наставнпг кадра кпји ради у нащпј щкпли је
струшан и мптивисан.
 Већина наставника кпристе и примеоују рашунар у
планираоу, припреми и
реализацији
наставнпг прпцеса, кап и у размени
инфпрмација
 Наставни кадар се кпнтинуиранп струшнп усаврщава
 Релативнп мали брпј ушеника у пдељеоу пружа
пптималне услпве за рад
 Ушеници щкпле сваке гпдине ппстижу све бпље резултате
на такмишеоима кпја прганизује Министарствп прпсвете,
науке и технплпщкпг развпја и ппстигнут успех у нащпј
щкпли задржавају у даљем щкплпваоу
 Виспк степен безбеднпсти ушеника
 Шкпла је спремна да сарађује са рпдитељима, бивщим
ушеницима и устанпвама у граду.
 Шкпла распплаже адекватним прпстпрним мпгућнпстима
за реализпваое свих наставних и ваннаставних активнпсти
 Шкпла свпј рад прганизује самп у преппдневнпј смени
 Брига п свакпм ушенику и прилагпђаваое наставе
индивидуалним мпгућнпстима ушеника
 Предметна настава се извпди у специјализпваним
ушипницама кпје су ппремљене рашунарпм и прпјектпрпм и
другим средствима пптребним за извпђеое наставе
 Шкплске зграде у кпјима раде издвпјена пдељеоа щкпле
су ренпвиране, ппседују мпкре швпрпве и пружају пдлишне
услпве за рад
 Шкпла је ппкривена видеп надзпрпм
 Ппстпјаое щкплскпг шаспписа и сајта
 Наставнишка канцеларија је ппремљена рашунарпм,
прпјектпрпм, прпјекципним платнпм и мултифункцијским
уређајем щтп пмпгућава наставницима планираое и
припремаое наставе кап и струшнп усаврщаваое
 Сарадоа са ПМШ „Владимир Ђпрђевић“ Алексинац,
Дпмпм здравља, Центрпм за спцијални рад, пплицијскпм
станицпм, ПШ „Вук Карачић“ Витпщевац, ПУ „Лептирићи“,
Дпмпм културе и „Нищ експреспм“, градскпм библиптекпм
 Директпр ппдржава креативне идеје наставника и
ушеника
 Дпбри међуљудски пднпси кпји пмпгућавају сарадљу и
ппвпљну климу за рад
 Шкпла је ппремљена разгласпм
 Цела щкплска зграда матишне щкпле ппкривена је
интернетпм

 Ппједине
специјализпване
ушипнице нису у пптпунпсти
ппремљене
наставним
средствима
 Шкпла нема фискултурну салу
 Велики брпј ђака и наставника
путника
У
ппјединим
ушипницама
щкплски намещтај је стар и
дптрајап
 Немају сви наставници лаптпп
кпји
би
им
пмпгућип
квалитетније припремаое и
извпђеое наставе
 Фрпнтални пблик рада и
традиципналне
метпде
су
најзаступљеније у наставнпм
прпцесу
 Један
брпј
ушеника
и
наставника не ппказује дпвпљнп
пдгпвпрнпсти за резултате свпг
рада
 Кпд једнпг дела ушеника није у
дпвпљнпј
мери
развијена
екплпщка свест и свест п пптреби
пшуваоа щкплске импвине
 Интернет веза је сппра и
дпступна самп у дигиталнпм
кабинету, канцеларијама и две
ушипнице у приземљу
 Већи брпј наставника ради у 2
или 3 щкпле щтп птежава
реализацију мнпгих активнпсти у
щкпли израду пптпунп педагпщки
пправданпг расппреда шаспва
 Разуђенпст щкпле и неппвпљне
сапбраћајне везе са издвпјеним
пдељеоима
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МПГУЋНПСТИ

ПРЕТОЕ

 Укљушиваое у разлишите прпграме за
ушенике, рпдитеље и лпкалну заједницу
 Налажеое мпгућнпсти за дпнатпрским
средствима
 Рефпрмски прпцеси у пбласти пбразпваоа
кпји пружају мпгућнпст да се наставни прпцес
инпвира и унапређује
 Активна сарадоа са лпкалнпм влащћу кпја
пмпгућава средства за унапређеое квалитета
рада наще устанпве
 Наща
ппредељенпст
ка
сталнпм
унапређиваоу наставнпг прпцеса
 Упис ушеника са теритприја других щкпла

 Миграција станпвнищтва и низак наталитет
щтп прузрпкује смаоеое брпја ушеника и
пдељеоа
 Низак пбразпвни и материјални статус
рпдитеља
 Изграђен систем вреднпсти кпји је шестп у
супрптнпсти са циљевима и принципима
пбразпваоа и васпитаоа
 Мали брпј културних и пбразпвних
устанпва и дещаваоа у граду (ппстпји
фудбалски, щахпвски и карате клуб и
културнп-уметнишкп друщтвп)
 Шкпла ради у ппщтини кпја је пп
званишним ппдацима најнеразвијенија и са
прпцентуалнп највећим брпјем неписменпг
станпвнищтва

VII ВИЗИЈА
Сигурна школа са савременом и квалитетном
наставом која мотивише сваког ученика за стицање
знања, подстиче пун и усклађен развој ученика и школа
која тежи активној улози у друштвеном окружењу.

VIII МИСИЈА
Подстицање
развоја
личности
ученика,
индивидуалности, и развијање свести о потреби
образовања као услова за развој средине у којој школа
ради.
Оснаживање наставника у професионалној улози
повећањем њихове осетљивости и компетенција за
потребе и развој ученика.

Пснпвна щкпла „Иван Вущпвић“ Ражао
22

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

IX ПРИПРИТЕТНА ППДРУЧЈА РАЗВПЈА
ПБЛАСТ ПРПМЕНЕ
Настава и учеое

Пбразпвна ппстигнућа ученика

Ппдршка ученицима

Етпс

Ресурси

ПРИПРИТЕТИ РАЗВПЈА
Унапређиваое наставнпг прпцеса
активнијим укљушиваоем ушеника у
стицаое знаоа и вреднпваое
ппстигнућа.
Успех ушеника на заврщнпм испиту
кпји ппказује да су пстварени
пбразпвни стандарди.
Развпј спцијалних вещтина ушеника
и ппдрщка деци из псетљивих група.
Израда
интернпг
система
награђиваоа ушеника и заппслених
и ствараое прилика да сваки ушеник
ппстигне успех и унапређиваое
идентитета щкпле.
Изградоа фискултурне сале, замена
електришне инсталације и уређеое
фасаде.
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X РАЗВПЈНИ ЦИЉЕВИ
10.1. Ппшти циљ шкплскпг развпјнпг плана:
ПТВПРЕНА ШКПЛА У КПЈПЈ СЕ ППДСТИЧЕ РАЗВПЈ ЛИЧНПСТИ СВАКПГ УЧЕНИКА, ГДЕ СУ УЧЕНИЦИ АКТИВНИ УЧЕСНИЦИ У НАСТАВНПМ
ПРПЦЕСУ ЧИМЕ СЕ УНАПРЕЂУЈУ РЕЗУЛТАТИ УЧЕОА И ДРУГА ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА.

ПРИПРИТЕТНЕ ПБЛАСТИ

Настава и учеое

Пбразпвна ппстигнућа
ученика

Ппдршка ученицима

Етпс

Ресурси

Ппшти циљ припритетне
пбласти 1:

Ппшти циљ припритетне
пбласти 2:

Ппшти циљ припритетне
пбласти 3:

Ппшти циљ припритетне
пбласти 4:

Ппшти циљ припритетне
пбласти 5:

Активније укљушиваое
ушеника у прпцес стицаоа
знаоа, развпја вещтина и
вреднпваоа резултата
ушеоа.

Ппбпљщаое резултата
ушеника на заврщнпм
испиту у свакпј нареднпј
щкплскпј гпдини.

Развпј спцијалних вещтина
ушеника и системске
ппдрщке ушеницима из
псетљивих група у наредне
три гпдине.

Унапређиваое система
ппдрщке и прпмпције
резултата рада ушеника,
наставника у наредне три
гпдине.

Ппдизаое нивпа
ппремљенпсти щкпле кап
услпва за квалитетну
наставу.
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10.2. Специфични циљеви за припритетне пбласти
ПРИПРИТЕТНА ПБЛАСТ 1: НАСТАВА И УЧЕОЕ
ППШТИ ЦИЉ ПРИПРИТЕТНЕ ПБЛАСТИ:

Активније укључиваое ученика у прпцес
стицаоа знаоа, развпја вештина и
вреднпваоа резултата учеоа.
ЗАДАЦИ
1.1. Истицаое кључних ппјмпва кпје ученици
треба да науче

1.2. Учеое ученика различитим техникама
учеоа на часу

1.3. Примена самппцеоиваоа у настави

1.4.
Унапређеое
прпцеса
вреднпваоа
ппстигнућа ученика и извештаваоа ученика

ИНДИКАТПРИ УСПЕШНПСТИ:
 Брпј реализпваних угледних шаспва са применпм метпда и техника кпје активнп укљушују ушенике у
наставни прпцес;
 Брпј шаспва прпјектне наставе/брпј реализпваних прпјекта у настави;
 Брпј ппсећених шаспва на кпјима су ушеници упућивани у технике уишеоа, усвајаое кљушних ппјмпва и
сампвреднпваоа резултата ушеоа;
 Брпј ппсећених сајмпва науке, кпнцерата, излпжби и сл.
ПЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ИНДИКАТПРИ
1.1.1. Ушеници знају кљушне ппјмпве из садржаја кпји уше;
Брпј ппсећених шаспва на кпјима се
1.1.2. Ушеници сами издвајају кљушне ппјмпве садржаје.
истишу кљушни ппјмпви на разлишите
нашине.
1.2.1. Активнп ушещће ушеника у прпцесу ушеоа;
Брпј ппсећених шаспва на кпјима су
1.2.2. Трајнија и применљивија знаоа ушеника.
ушеници упућивани у разлишите
1.2.3. Ушеници ппзнају разлишите типпве ушеоа;
технике ушеоа.
1.2.4. Наставници у настави кпристе ппступке кпји пмпгућавају
разлишите типпве ушеоа ушеника;
1.2.5. Ушеници примеоују тип ушеоа кпји им пдгпвара;
1.3.1. Ушеници су псппспбљени да сампсталнп прпцене и прате
Брпј пцена у пбрасцима за праћеое
свпја ппстигнућа;
вреднпваоа ушеника кпје су прпдукт
1.3.2. Ушеници су мптивисани и псппспбљени да ппстављају
самппцеоиваоа.
себи циљеве у ушеоу.
1.4.1. Пцеоиваое ппстигнућа ушеника кпје је пбјективнп, јавнп,
Евиденција наставника за праћеое
без дискриминације, у складу Правилникпм, индивидуалним
ппстигнућа и напредпваоа ушеника.
карактеристикама и претхпдним ппстигнућима ушеника;
1.4.2. У настави се кпристе ппступци вреднпваоа ппстигнућа
Брпј угледних шаспва на кпјима је
ушеника кпји су у функцији даљег ушеоа;
примеоена нека пд техника праћеоа
1.4.3. Вреднпваое ппстигнућа ушеника је сасатвни деп наставе;
напредпваоа и вреднпваоа
1.4.4. Примена разлишитих ппступака извещтаваоа ушеника п
ппстигнућа ушеника.
ппстигнутим резултатима;
1.4.5. Ушеници у свакпм тренутку знају свпје пцене кпје су им
Брпј техника праћеоа напредпваоа
благпвременп пбразлпжене и пбразлпжеое је јаснп;
примеоених на ппсећеним шаспвима.
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1.5. Пмпгућити ученицима да имају увид у свпј
напредак и дати смерницу за даљи рад

1.6. Развијаое сппспбнпсти
прпчитанпг кпд ученика

разумеваоа

1.7. Развијаое сппспбнпсти учеоа кпд ученика

1.8. Кпришћеое ресурса ван шкпле за
извпђеое наставе и ваннаставних активнпсти
1.9. Креираое средине ппдстицајне за учеое и
примена инпвативних метпда рада на часу

1.4.6. Ушеници су уппзнати са критеријумима и ппступцима
пцеоиваоа.
1.5.1. Ушеници мптивисани за напредак;
1.5.2. Активнп ушещће ушеника у прпцесу ушеоа;
1.5.3. Ушеници знају кпја знаоа треба да унапреде и какп;

Писане ппвратне инфпрмације накпн
писмених прпвера знаоа ушеника.
Писане прпвере знаоа ушеника.
Евиденција наставника п
ппстигнућима ушеника.

1.6.1. Ушеници разумеју инструкције дате писаним путем;
1.6.2. Ушеници разумеју захтеве кпји су прецизнп дати у
задацима;
1.6.3. Ушеници ташнп рещавају задатке.

Прпценат ушеника кпји на заврщнпм
испиту ташнп рещи задатке кпји
захтевају разумеваое прпшитанпг (из
свих наставних предмета).
Прптпкпли за праћеое шаса
намеоенинаставницима, ушеницима,
педагпгу и директпру щкпле.

1.7.1. Ушеници мпгу да сампсталнп из разлишитих извпра извуку
пптребну инфпрмацију;
1.7.2. Ушеници извлаше закљушке, ппвезују шиоенице и практишнп Резултати тестираоа ушеника п
их примеоују;
сппспбнпсти за ушеое.
1.7.3. Наставници упућују ушенике у разлишите извпре знаоа;
1.7.4. Наставници ппдстишу ушенике да кпристе разлишите нашине Резултати тестираоа типпва ушеоа.
за рещаваое прпблема/задатака .
Евиденција п типпвима ушеоа у
евиденцији п праћеоу напредпваоа
ушеника.
1.8.1. Ушеое у кпнкретним ситуацијама;
Брпј ваннаставних активнпсти кпје су
1.8.2. Трајнија и применљивија знаоа.
изведене ван ушипнице.
1.9.1. Настава кпја је ушеницима занимљива и мптивище на рад; Брпј шаспва прпјектне наставе (брпј
1.9.2. Трајнија и примнљивија знаоа ушеника;
реализпваних прпјеката у щкпли).
1.9.3. Рещаваое преппзнатих кпнкретних прпблема.
1.9.4. Ушеници су заинтереспвани за рад на шасу
1.9.5. Ушеници прихватају активнпсти кпје им се нуде на шасу
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ПРИПРИТЕТНА ПБЛАСТ 2: ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА
ППШТИ ЦИЉ ПРИПРИТЕТНЕ ПБЛАСТИ:

ИНДИКАТПРИ УСПЕШНПСТИ:

Ппбпљшаое
резултата
ученика
на
завршнпм испиту у свакпј нареднпј шкплскпј
гпдини.

 80% ушеника је рещилп задатке на пснпвнпм нивпу пбразпвних стандарда на заврщнпм испиту;
 50% ушеника је рещилп задатке на средоем нивпу пбразпвних стандарда на заврщнпм испиту;
 20% ушеника је рещилп задатке на напреднпм нивпу пбразпвних стандарда на заврщнпм испиту.

ЗАДАЦИ

2.1. Унапређиваое
завршни испит

припремне

наставе

за

2.2. Ппдизаое мптивације ученика за ппстизаое
дпбрих резултата на завршнпм испиту

ПЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
2.1.1. Припремна настава је у пптпунпсти прилагпђена
пптребама ушеника (знаоу, мпгућнпстима, ппстављеним
циљевима ушеоа);
2.1.2. Задаци за заврщни испит прилагпђени су
индивидуалним карактеристикама ушеника и у складу су са
индивидуалним пбразпвним планпвима
2.1.3. 80% ушеника рещава пплпвину задатака са пснпвнпг
нивпа стандарда ппстигнућа;
2.1.4. 50% ушеника рещава пплпвину задатака са средоег
нивпа стандарада ппстигну;
2.2.5. 20% ушеника рещава пплпвину задатака са напреднпг
нивпа стандарад ппстигнућа.
2.2.1. Ушеници имају свест п знашају лишних резултата
ппстигнутих на заврщнпм испиту
2.2.2. Рпдитељи ушеника знају важнпст резултата заврщнпг
испита за даље щкплпваое свпг детета
2.2.3. Рпдитељи су активнп укљушени у прпцес мптивације
ушеника за ппстизаое дпбрих лишних резултата на заврщнпм
испиту
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ИНДИКАТПРИ
Брпј пдржаних шаспва припремне
наставе из свакпг наставнпг предмета.
Брпј ушеника кпји је ппхађап
припремну наставу.
Брпј ушеника кпји за кпје је прилагпђен
заврщни испит (у пднпсу на брпј
индивидуалних пбразпвних планпва
кпји су реализпвани у 8. разреду).

Званишни резултати заврщнпг испита.
Записници са рпдитељских састанака
Евиденција п индивидуалним
кпнтактима рпдитеља са струшним
сарадникпм и пдељеоским
старещинпм.
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ПРИПРИТЕТНА ПБЛАСТ 3: ППДРШКА УЧЕНИЦИМА
ППШТИ ЦИЉ ПРИПРИТЕТНЕ ПБЛАСТИ:

Развпј спцијалних вештина ученика и
системске
ппдршке
ученицима
из
псетљивих група у наредне три гпдине.
ЗАДАЦИ
3.1. Прганизпваое прпграма за развијаое
спцијалних вештина ученика

3.2. Увпђеое ппдстицајних мера за редпвнп
ппхађаое наставе ученика из псетљивих група

3.3. Пбпгаћиваое ппнуде
ваннаставне активнпсти

и

унапређиваое

ИНДИКАТПРИ УСПЕШНПСТИ:
 Брпј планираних прпграма за развпј спцијалних вещтина у Гпдищоем плану рада щкпле
 Брпј планираних ваннаставних активнпсти у щкпли
 Брпј изпстанака ушеника из спцијалнп нестимулативних средина
ПЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
3.1.1. Ушеници мпгу кпнструктивнп да реще сукпб
3.1.2. Ушеници знају какп да развпјне тещкпће и прпблеме
рещавају на адекватнији и за даљи развпј кприснији нашин
3.1.3. Ушеници примеоују принципе ненасилне кпмуникације
у свакпдневним кпнтактима са пдраслима и врщоацима
3.1.4. Ушеници имају развијену тплеранцију
3.2.1. Сви ушеници из псетљивих група редпвнп дплазе у
щкплу и не касне на шаспве
3.2.2. Ушеници из псетљивих група се не исписују из щкпле
3.3.1. Ппнуда ваннаставних активнпсти кпја се базира на
интереспваоима ушеника и мпгућнпстима щкпле
3.3.2. Већи прпценат ушеника кпји се укљушује у ваннаставне
активнпсти
3.3.3. Већи прпценат наставника кпји реализује разлишите
пблике ваннаставних активпсти
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ИНДИКАТПРИ
Брпј реализпваних прпграма.
Брпј реализпваних
радипница/активнпсти.
Брпј ушеника кпји је ппхађап
прпграме/радипнице.
Евиденција п изпстајаоу ушеника.

Листа секција у Гпдищоем плану рада
щкпле.
Прпграм рада секција.
Евиденција п присуству ушеника на
шаспвима секција.
Планпви реализације разлишитих
прпграма васпитнп-пбразпвнпг рада.
Извещтаји п реализацији активнпсти из
прпграма васпитнп-пбразпвнпг рада.
Евиденција п изведеним ппсетама,
излетима, кпнцертима, сајмпвима,
представама и сл.
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ПРИПРИТЕТНА ПБЛАСТ 4: ЕТПС
ППШТИ ЦИЉ ПРИПРИТЕТНЕ ПБЛАСТИ:

Унапређиваое
система
ппдршке
и
прпмпције резултата рада ученика,
наставника и свих заппслених у наредне три
шкплске гпдине.
ЗАДАЦИ
4.1. Унапређиваое и прпмпвисаое резултата
ученика са сметоама у развпју
4.2. Израда интернпг Правилника п награђиваоу
ученика, наставника и других заппслених за
ппстигнуте резултате

4.3.Прганизпваое већег
активнпсти за ученике

брпја

разнпврсних

ИНДИКАТПРИ УСПЕШНПСТИ:
 Усвпјен Правилник п награђиваоу ушеника, наставника и других заппснеих за ппстигнуте
резултате са кпјим су уппзнати сви актери щкплскпг живпта
 Израђен лпгп и мемпрандум щкпле кпји се кпристе у кпмуникацији и прпмпцији щкпле
 Брпј и врста активнпсти кпје щкпла прганизује за ушенике
ПЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
4.1.1. Развијаое жеље за напредпваоем кпд ушеника са
сметоама у развпју
4.1.2. Бпље укљушиваое ушеника са сметоама у развпју у
кплектив
4.2.1. Јаснп дефинисанп награђиваое кап ппдстицај за даље
напредпваое у раду
4.2.2. Примена мера дефинисаних Правилникпм
4.3.1. Велики брпј ушеника има прилику да се искаже или
ппстигне запажен резултат, успех
4.3.2. Интензивније укљушиваое ушеника и наставника у живпт
щкпле

4.4. Израда лпга и мемпрандума шкпле

4.4.1. Шкпла је преппзнатљива у лпкалнпј и щирпј заједници

4.5. Пбележаваое и уређеое шкплскпг прпстпра
такп да ппказује дпбрпдпшлицу

4.5.1. Лакще сналажеое у щкплскпм прпстпру свих кпји дплазе
у щкплу
4.5.2. Пријатан амбијент за бправак у щкпли
4.6.1. Рпдитељи кпнструктивнп и сврсисхпднп ушествују у
активнпстима щкпле
4.7.1. Бпља инфпрмисанпст ушеника, рпдитеља и јавнпсти п
раду щкпле
4.7.2. Шкпла је преппзнатљива у лпкалнпј и щирпј заједници

4.6. Активније укључиваое рпдитеља ученика у
живпт и рад шкпле
4.7. Унапређиваое шкплскпг сајта
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ИНДИКАТПРИ
Пгласна табла.
Шкплски шасппис.
Сајт щкпле.
Правилник кпји је усвпјип Шкплски
пдбпр.
Листа активнпсти крпз из разлишитих
прпграма рада (Гпдищои план рада
щкпле).
Евиденција п ушещћу ушеника у
активнпстима (брпј ушеника,
евентуални ппбедници, ушесници и сл.
У зависнпсти пд врсте активнпсти).
Лпгп щкпле се налази у Гпдищоем плану
рада щкпле и другим дпкументима щкпле.
Израђен лпгп и мемпрандум кпји се
кпристе у раду и прпмпцији щкпле.

Пбележен прпстпр

Евиденција реализацији прпграма
сарадое са ппрпдицпм.
Ппстављен сајт, ппсећенпст сајта.
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ПРИПРИТЕТНА ПБЛАСТ 5: РЕСУРСИ
ППШТИ ЦИЉ ПРИПРИТЕТНЕ ПБЛАСТИ:
Ппдизаое нивпа ппремљенпсти шкпле кап
услпва за квалитетну наставу

ИНДИКАТПРИ УСПЕШНПСТИ:

ЗАДАЦИ
5.1. Изградоа фискултурне сале

ПЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
5.1.1. Квалитетнија настава Физишкпг васпитаоа извпђеоем у мпдернпј
и савременп ппремљенпј фискултурнпј сали.
5.2.1. Квалитетнија настава Физишкпг васпитаоа извпђеоем у
адекватним услпвима

ИНДИКАТПРИ
Упптребна дпзвпла.

5.3.1. Безбеднпст ушеника и заппслених у щкпли
5.3.2. Већа енергетска ефикаснпст зграде щкпле
5.3.3. Уређене и функципналне прпдрумске прпстприје
5.3.4. Уређена и функципнална свешана сала

Прпјектна дпкументација
Угпвпри
Рашуни за струју
Температура ваздуха у
щкпли
Ппрема у кабинету.
Рашуни.
Рашуни

5.2. Ппремаое учипница у издвпјеним
пдељеоима ппремпм за наставу физичкпг
васпитаоа
5.3. Замена електричне инсталације нискпг
наппна у старпм делу шкпле, уређеое фасаде
шкпле и ренпвираое ппдрумских прпстприја и
свечане сале шкпле
5.4.Ппремаое
кабинета
за
Техничкп
инфпрматичкп пбразпваое
5.5. Пбнављаое шкплскпг намештаја

и

5.6. Замена дптрајале и застареле електрпнске
ппреме
5.7. Набавка интерактивне табле и ппремаое
мултимедијалне учипнице
5.8. Интензивније презентпваое часпва, примера
дпбре праксе и различитих радпва наставника

5.9. Праћеое и учешће у наципналним и
међунарпдним развпјним прпјектима






Изграђена фискултурна сала
Замеоена електришна инсталација и уређена фасада матишне щкплещаваоа у устанпви
Кплишина нпвих наставних средстава и електрпнске ппреме(рашуни)
Брпј угледних шаспва и псталих видпва струшнпг усаврщаваоа у устанпви

5.4.1. Пбезбеђени услпви за безбедан и сврсисхпдан рад ушеника
5.4.2. Квалитетна настава Технишкпг и инфпрматишкпг пбразпваоа
5.5.1. Ппвећана функципналнпст старпг щкплскпг намещтаја ппправкпм.
5.5.2. Замеоен дптрајали щкплски намещтај нпвим.
5.6.1. Савремена, сврсисхпдна, кпнкретна и интересантна настава
5.6.2. Ефикасан нашин планираоа и реализације наставе
5.7.1. Наставни прпцес псавремеоен инпвативним наставним
средствпм.
5.7.2. Настава кпја је ушеницима занимљива и кпја мптивище на ушеое.
5.8.1. Штп већи брпј наставника укљушен у размену примера дпбре
праксе, презентпваоа шаспва и разлишитих радпва нставника.
5.8.2. Размена идеја и искустава
5.8.3. Мптивисанпст наставника за примену креативних идеја
5.9.1. Ппвећан квалитет наставнпг прпцеса и щкплскпг живпта крпз
ушещће у наципналним и међунарпдним развпјним прпјектима.
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Рашуни

Рашуни
Рашун, ппремљена
мултимедијална ушипница
Записници са седница Струшних
већа и Наставнишкпг већа п
презентпваоу шаспва, примера
дпбре праксе и радпва
наставника.

Апликације за прпјекте
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АКЦИОНИ ПЛАН

1.1. Истицаое кључних ппјмпва кпје
ученици треба да науче

Задатак:

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

Очекивани резултат:
1.1.1. Ученици знају кључне ппјмпве из садржаја кпји уче;
1.1.2. Ученици сами издвајају кључне ппјмпве садржаје.

Активнпст
Стручнп усавршаваое у устанпви:
Презентација пбласти
Структурираое са семинара
Квалитетна настава 2
Презентација/угледни час:
Начини истицаоа кључних ппјмпва
У прптпкпл за праћеое часа убацити
праћеое истицаоа кључних ппјмпва на
часу (да ли су и какп истакнути)

Индикатпри:
Брпј ппсећених часпва на кпјима се истичу кључни ппјмпви на
различите начине.
Брпј наставника кпји на часпвима на различите начине истичу
кључне ппјмпве.

Очекивани резултат за
активнпст

Средствп верифакиције

Одгпвпрна
пспба

Наставници знају
важнпст истицаоа
кључних ппјмпва за
учеое ученика
Наставнци ппзнају више
начина за истицаое
кључних ппјмпва.

Записник са седнице
Наставничкпг већа, пптврде
п стручнпм усавршаваоу у
устанпви

Бебица
Спасић

Видеп снимци угледних
часпва

Владан
Mладенпви
ћ, учитељи

Прецизнп праћеое
истицаоа ппјмпва на
часу.

Прптпкпли за праћеое часа
пд стране наставника и
педагпга/директпра

Александра
Петкпвић,
педагпг
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Партнери/
сарадници

Време реализације
IX-II
II-VI
16/17 16/17

*

*

*

IX-II
17/18

II-VI
IX-II
II-VI
17/18 18/19 18/19

1.2. Учеое ученика различитим техникама учеоа на часу

Задатак:
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Очекивани резултат:
1.2.1. Активнп учешће ученика у прпцесу учеоа;
1.2.2. Трајнија и применљивија знаоа ученика.
1.2.3. Ученици ппзнају различите типпве учеоа;
1.2.4. Наставници у настави кпристе ппступке кпји пмпгућавају различите типпве учеоа ученика;
1.2.5. Ученици примеоују тип учеоа кпји им пдгпвара.

Активнпст

Очекивани резултат за активнпст

Испитиваое дпминантнпг типа учеоа кпд
свакпг ученика

Ученици и наставници су
уппзнати са дпминантним
типпм учеоа и кпристе га кап
пплазну пснпву за планираое
наставнпг рада и учеоа

Уппзнаваое наставника са дпминантим типпм
учеоа ученика и евидентираое у инструмент за
праћеое напредпваоа ученика
Стручнп усавршаваое у устанпви:
Типпви учеоа;
Мнемптехнике
Стручнп усавршаваое у устанпви:
Презентација пбласти
Оријентација
са семинара Квалитетна настава
Радипница са ученицима:
Мпј тип учеоа

НТЦ систем учеоа,
кат.бр.290 (К2, П1)

У прптпкпл за праћеое часа убацити праћеое
ппступака учеоа ученика различитим
техникама учеоа

Наставници ппзнају различите
типпве учеоа и ппступке
наставе кпји им пдгпварају
Наставници знају важнпст
пријентације садржаја у
настави.

Средствп верифакиције
Инструмент за
испитиваое, резултати
испитиваоа
Инструмент за праћеое
напредпваоа ученика

Записник са седнице
Наставничкпг већа,
пптврде п стручнпм
усавршаваоу у
устанпви

Индикатпри:
Резултати тестираоа ученика п сппспбнпсти за учеое;
Резултати тестираоа типпва учеоа;
Евиденција п типпвима учеоа у евиденцији п праћеоу
напредпваоа ученика;
Брпј ппсећених часпва на кпјима су ученици
упућивани у различите технике учеоа.
Одгпвпрна
пспба

Александра
Петкпвић,
педагпг

Одељеоске
старешине

*

Наставници имају дидактичкпметпдичке кпмпетенције за
индивидуализацију,
диференцијацију наставнпг рада и
ангажпваое мисапних сппспбнпсти
ученика.

Увереоа са едукације

Драгана
Миленкпвић
,
директпр
шкпле

Прецизнп праћеое учеоа ученика
различитим техникама учеоа.

Прптпкпли за праћеое
часа пд стране наставника
и педагпга/директпра

Александра
Петкпвић,
педагпг

*
*

наставници

*
*

*

Слпбпданк
а
Рпганпвић
Александра
Петкпвић,
педагпг
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Време реализације
IX-II
II-VI IX-II II-VI IX-II II-VI
16/17 16/17 17/18 17/18 18/19 18/19

Александра
Петкпвић,
педагпг

Синппсис за
радипницу, дневник
пбразпвнп-васпитнпг
рада

Оснаживаое ученика да
кпристе свпј дпминантни тип
учеоа

Партнери/
сарадници

*

Одељеоске
старешине

*

*

*

*

*

1.3. Примена самппцеоиваоа у настави

Задатак:
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Очекивани резултат:
1.3.1. Ученици су псппспбљени да сампсталнп прпцене и прате свпја ппстигнућа и ппстигнућа
других ученика;
1.3.2. Ученици су мптивисани и псппспбљени да ппстављају себи циљеве у учеоу.

Индикатпри:
Брпј пцена у пбрасцима за праћеое вреднпваоа ученика кпје
су прпдукт самппцеоиваоа;
Брпј наставника кпји примеоује ппступке самппцеоиваоа.

Активнпст

Очекивани резултат за активнпст

Средствп верифакиције

Одгпвпрна
пспба

Стручнп усавршаваое у устанпви:
Презентација пбласти
Вреднпваое
са семинара Квалитетна настава

Наставници знају значај и
ппступке вреднпваоа у
настави.

Записник са седнице
Наставничкпг већа,
пптврде п стручнпм
усавршаваоу у устанпви.

Владимир
Анђелкпвић

Стручнп усавршаваое ван устанпве:
Шкплскп пцеоиваое у пснпвнпј и
средопј шкпли 2,
кат. бр. 476 (К2, П2)
8 бпдпва

Примена и праћеое наученпг на
семинару
Шкплскп пцеоиваое у пснпвнпј и
средопј шкпли 2,

У прптпкпл за праћеое часа убацити
праћеое ппступка пцеоиваоа
наставника и самппцеоиваоа ученика

Наставници разумеју значај
псппспбљаваоа ученика за
пбјективну прпцену
сппствених ппстигнућа и
ппстигнућа других ученика;
знају преднпсти и недпстатке
кпришћеоа различитих
метпда и техника пцеоиваоа
кап и впђеоа квалитетне
педагпшке дпкументације

Увереоа п стручнпм
усавршаваоу.

Партнери/
сарадници

Време реализације
IX-II
II-VI
16/17 16/17

Прптпкпл за праћеое
часпва педагпга/директпра
и наставника, евиденција п
праћеоу напредпваоа
ученика, интервјуи са
ученицима, видеп снимци
угледних и свакпдневних
часпва

Александра
Петкпвић,
педагпг

Прецизнп праћеое ппступака
пцеоиваоа у тпку часа.

Прптпкпли за праћеое
часа пд стране
наставника и
педагпга/директпра

Александра
Петкпвић,
педагпг
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II-VI
IX-II
II-VI
17/18 18/19 18/19

*

Драгана
Миленкпвић,
директпр
шкпле

Наставници пмпгућавају
ученицима да прпцеоују
сппствена ппстигнућа, кпристе
различите технике и метпде
пцеоиваоа и впде педагпшку
дпкументацију

IX-II
17/18

*

Рукпвпдип
ци
Стручних
већа
шкпле

*

*

1.4. Унапређеое прпцеса вреднпваоа ппстигнућа ученика и
извештаваоа ученика

Задатак:

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

Очекивани резултат:
1.4.1. Оцеоиваое ппстигнућа ученика кпје је пбјективнп, јавнп, без дискриминације, у складу
Правилникпм, индивидуалним карактеристикама и претхпдним ппстигнућима ученика;
1.4.2. У настави се кпристе ппступци вреднпваоа ппстигнућа ученика кпји су у функцији даљег
учеоа;
1.4.3. Вреднпваое ппстигнућа ученика је сасатвни деп наставнпг прпцеса;
1.4.4. Примена различитих ппступака извештаваоа ученика п ппстигнутим резултатима;
1.4.5. Ученици у свакпм тренутку знају свпје пцене кпје су им благпвременп пбразлпжене и
пбразлпжеое је јаснп;
1.4.6. Ученици су уппзнати са критеријумима и ппступцима пцеоиваоа.
Активнпст

Стручнп усавршаваое ван устанпве:
Шкплскп пцеоиваое у пснпвнпј и
средопј шкпли 1,
кат бр. 475 (К2, П2)
16 бпдпва

Примена и праћеое наученпг на
семинару
Шкплскп пцеоиваое у пснпвнпј и
средопј шкпли 1
(свакпдневни наставни рад и
угледни часпви)

Очекивани резултат за активнпст

Наставници имају знаоа п
функцијама, принципима и
врстама пцеоиваоа; знају важнпст
и упптребљивпст такспнпмија у
настави и пцеоиваоу; знају да
фпрмулишу критеријуме
пцеоиваоа на пснпву пбразпвних
кпмпетенција;
Занју да направе задатке
пбјективнпг типа.

Наставници примеоују технике и
ппступке пцеоиваоа у складу са
фпрмираним критеријумима,
Правилникпм п пцеоиваоу са
циљем ппдтицаоа напредпваоа
ученика.

Средствп верифакиције

Увереоа п стручнпм
усавршаваоу.

Прптпкпл за праћеое
часпва
педагпга/директпра и
наставника,
евиденција п
праћеоу
напредпваоа
ученика, интервјуи са
ученицима, видеп
снимци угледних и
свакпдневних часпва

Индикатпри:
Евиденција наставника за праћеое ппстигнућа и напредпваоа
ученика;
Брпј угледних часпва на кпјима је примеоена нека пд техника
праћеоа напредпваоа и вреднпваоа ппстигнућа ученика;
Брпј техника праћеоа напредпваоа примеоених на ппсећеним
часпвима;
Брпј пцена и предвиђених техника пцеоиваоа у евиденцијип
напредпваоу ученика.
Одгпвпрна
пспба

Партнери/
сарадници

Драгана
Миленкпвић,
директпр
шкпле

Александра
Петкпвић,
педагпг
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Време реализације
IX-II
II-VI
16/17 16/17

*

Рукпвпдипц
и Стручних
већа шкпле

*

IX-II
17/18

II-VI
IX-II
17/18 18/19

II-VI
18/19

1.5. Омпгућити ученицима да имају увид у свпј напредак и дати
смерницу за даљи рад

Задатак:

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

Очекивани резултат:
1.5.1. Ученици мптивисани за напредак;
1.5.2. Активнп учешће ученика у прпцесу учеоа;
1.5.3. Ученици знају кпја знаоа треба да унапреде и какп;

Активнпст
Писаое кпментара наставника са
преппрукпм за даље учеое на свакпј
писанпј прпвери знаоа ученика

Стручнп усавршаваое у устанпви:
Фпрмативнп пцеоиваое и начини
прпвере знаоа и праћеоа напредпваоа
ученика

Примена различитих начина прпвере
знаоа ученика
Даваое јасне инфпрмације ученику
накпн сваке прпвере знаоа (шта је знап,
шта није знап и на чему треба да настави
да ради), не самп у фпрми „бравп“,
„пдличнп“, „није тп дпвпљнп“ и сл.

Индикатпри:
Писане прпвере знаоа ученика;
Евиденција наставника п ппстигнућима ученика.

Очекивани резултат за активнпст

Средствп верифакиције

Одгпвпрна
пспба

Ученицима је јеснп кпје
циљеве учеоа су ппстигли а
на кпјима треба да раде

Писане прпвере знаоа
ученика

наставници

Наставници су уппзнати са
неупбичајеним и
нетрадиципналним начинима
за прпверу знаоа ученика и
знају ппјам и значај
фпрмативнпг пцеоиваоа
Ученици имају мпгућснпт да
искажу свпје знаое у складу
са свпјим афинитетима;
ученици имају јасан увид у
знаоа кпја ппседују и пна кпја
треба унапредити
Ученицима је јеснп кпје
циљеве учеоа су ппстигли а
на кпјима треба да раде

Записник са седнице
Наставничкпг већа,
пптврда п стручнпм
усавршаваоу у
устанпви

Планпви рада
наставника
Прптпкпли за праћеое
наставнпг часа (за
наставнике, стручнпг
сарадника, директпра,
рпдитеља и ученика)

Партнери/
сарадници

Време реализације
IX-II
II-VI
16/17 16/17

*

Владан
Младенпви
ћ

IX-II
17/18

II-VI
IX-II
II-VI
17/18 18/19 18/19

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

наставници

Педагпг,
директпр
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1.6. Развијаое сппспбнпсти разумеваоа прпчитанпг кпд ученика

Задатак:

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

Очекивани резултат:
1.6.1. Ученици разумеју инструкције дате писаним путем;
1.6.2. Ученици разумеју захтеве кпји су прецизнп дати у задацима;
1.6.3. Ученици тачнп решавају задатке.

Индикатпри:
Прпценат ученика кпји на завршнпм испиту тачнп реши задатке
кпји захтевају разумеваое прпчитанпг (из свих наставних
предмета).

Очекивани резултат за
активнпст

Средствп верифакиције

Угледни часпви кпји имају за циљ да
прикажу ппступке у настави кпји развијају
спппсбнпст разумеваоа прпчитанпг
(сваки учитељ)

Наставници ппзнају
ппступке кпјима се
развијају сппспбнпсти
разумеваоа прпчитанпг
кпд ученика

Видеп снимци угледних
часпва

Примена приказаних ппступака ппсле
свакпг угледнпг часа са свим ученицима пд
1. дп 4. разреда

Ученици развијају
сппспбнпст разумеваоа
прпчитанпг

Успешнпст у решаваоу
задатака

Испитиваое сппспбнпсти разумеваоа
прпчитанпг кпд ученика 3. разреда

Наставници знају кпликп
ученици разумеју пд
прпчитанпг
Ппдигнут је нивп
разумеваоа прпчитанпг
кпд ученика
Наставници знају кпликп
ученици разумеју пд
прпчитанпг, мпгућнпст
ппређеоа са претхпдним
испитиваоем

Активнпст

Упптреба научених техника за развпј
разумеваоа прпчитанпг са ученицима
трећег разреда и тпкпм четвртпг разреда
Испитиваое сппспбнпсти разумеваоа
прпчитанпг кпд ученика 4. разреда

Извештај п испитиваоу
Писане припреме
учитеља, извештаји

Извештај п испитиваоу

Одгпвпрна
пспба

Партнери/
сарадници

Време реализације
IX-II
16/17

II-VI
IX-II
16/17 17/18

Сви учитељи

Рукпвпдилац
стручнпг већа
разредне
наставе
Александра
Петкпвић,
педагпг
Учитељи

Александра
Петкпвић,
педагпг
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II-VI
IX-II
17/18 18/19

*

*

*

*

*

II-VI
18/19

*
*

*

*

*

*

Задатак:

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

Очекивани резултат:
1.7.1. Ученици мпгу да сампсталнп из различитих извпра извуку пптребну инфпрмацију;
1.7.2. Ученици извлаче закључке, ппвезују чиоенице и практичнп их примеоују;
1.7.3. Наставници упућују ученике у различите извпре знаоа;
1.7.4. Наставници ппдстичу ученике да кпристе различите начине за решаваое
прпблема/задатака.
Очекивани резултат за
активнпст

Средствп верифакиције

Стручнп усавршаваое у устанпви:
Презентација пбласти
Ппстављаое питаоа
са семинара Квалитетна настава

Наставници су
пвладали техникама
ппстављаоа питаоа у
складу са
такспнпмијпм
циљева.

Записник са седнице
Наставничкпг већа,
пптврда п стручнпм
усавршаваоу у
устанпви

Стручнп усавршаваое у устанпви:
Презентација пбласти
Мпделпваое
са семинара Квалитетна настава

Наставници знају да
израђују семантичке
таблице

Записник са седнице
Наставничкпг већа,
пптврда п стручнпм
усавршаваоу у
устанпви

1.7. Развијаое сппспбнпсти учеоа кпд ученика

Aктивнпст

Угледни часпви са применпм
ппстављаоа питаоа и мпделпваоа
У прптпкпл за праћеое часа убацити
праћеое ппступка развијаоа
сппспбнпсти учеоа кпд ученика кпје
наставници примеоују

Наставници
примеоују стечена
знаоа и размеоују са
кплегама.
Прецизнп праћеое
ппступака развијаоа
сппспбнпсти учеоа
ученика на часу.

Видеп снимци часпва
Прптпкпли за праћеое
часа пд стране
наставника и
педагпга/директпра

Индикатпри:
Прптпкпли за праћеое часа намеоенинаставницима, ученицима,
педагпгу и директпру шкпле.

Одгпвпрна
пспба

Драгана
Ђпкић

Партнери/
сарадници

Време реализације
IX-II
16/17

II-VI
16/17

IX-II
17/18

*

Владан
Младенпвић

*

Рукпвпдипци
стручних већа

*

Александра
Петкпвић,
педагпг

*
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II-VI
17/18

*

IX-II
18/19

II-VI
18/19

Задатак:

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

Очекивани резултат:
1.8.1. Учеое у кпнкретним ситуацијама;
1.8.2. Трајнија и применљивија знаоа.

1.8. Кпришћеое ресурса ван шкпле за извпђеое
наставе и ваннаставних активнпсти

Активнпст

Ппсета сајму науке
„Науке није баук“

Учешће на сајму науке
„Науке није баук“
Кпнцерт нишкпг Симфпнијскпг
пркестра
Ппзпршна представа у
Нарпднпм ппзпришту у Нишу
(за ученике старијих разреда)
Ппсета Нарпднпм ппзпришту
на дан птвпрених врата
Ппзпршна представа у
Луткарскпм ппзпришту
(за ученике млађих разреда)
Учешће на смптри „Читалићи“
Учешће на наципналним и
међунарпдним шкплским кпнкусима
и прпјектима

Индикатпри:
Брпј ваннаставних активнпсти кпје су изведене ван учипнице.
Брпј ученика кпји је учествпвап у активнпстима.

Очекивани резултат за
активнпст

Ученици су уппзнати са
различитим научним
дпстигнућима и
заинтереспвани за
бављеоем наукпм.
Ученици су заинтереспвани
за примену и прпмпцију
стечених знаоа.
Ученици су заинтереспвани
за музички жанр кпји немају
мпгућнпст честп да прате.
Ученици су уппзнати са
ппзпришнпм уметнпшћу

Средствп
верифакиције

Време реализације

Партнери/
сарадници IX-II

II-VI
16/17 16/17

Владан
Младенпвић

IX-II
17/18

*

Владан
Младенпвић
Сагласнпст
рпдитеља за
путпваое,
фптпграфије, угпвпр
п превпзу

Ученици су уппзнати са свим
фазама рада на ппзпришнпј
представи и занимаоима
људи кпји учествују у раду.
Ученици су уппзнати са
ппзпришнпм и луткарскпм
уметнпшћу.
Кпд ученика је развијена
култура читаоа.
Ученици развијају
креативнпст, инпвативнпст,
размеоују искуства.

Одгпвпрна пспба

*

Предраг
Барјактарпвић

*

Снежана
Радисављевић

*
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II-VI
18/19

*

*

*
*

Предраг
Барјактарпвић

Владан
Младенпвић

IX-II
18/19

*

Бебица Спасић

Предраг
Барјактарпвић
Прпдукти ученичких
радпва.

II-VI
17/18

*
*

*

*
*

*

*
*

*

1.9. Креираое средине ппдстицајне за учеое и
примена инпвативних метпда рада на часу

Задатак:

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

Очекивани резултат:
1.9.1. Настава кпја је ученицима занимљива и мптивише на рад;
1.9.2. Трајнија и примнљивија знаоа ученика;
1.9.3. Решаваое преппзнатих кпнкретних прпблема;
1.9.4. Ученици су заинтереспвани за рад на часу;
1.9.5. Ученици прихватају активнпсти кпје им се нуде на часу.

Индикатпри:
Брпј часпва прпјектне наставе (брпј реализпваних
прпјеката у шкпли).
Прпценат ученика кпји активнп учествују у активнпстима
на часу (пд брпја ппсећених часпва пд стране наставника,
директпра и педагпга шкпле).

Активнпст

Очекивани резултат за активнпст

Средствп верифакиције

Стручнп усавршаваое у устанпви:
Презентација пбласти
Средина ппдстицајна за учеое
са семинара Квалитетна настава
Стручнп усавршаваое у устанпви:
Презентација пбласти
Вежбаое
са семинара Квалитетна настава
Угледни часпви са применпм вежбаоа
и креираоем средине ппдстицајне за
учеое
Прпјектна настава:
I – IV: Шећер у газираним пићима
V – VIII:Одлагаое птпада

Наставници су пвладали
знаоима пптребним за
креираое ппдстицајне средине
за учеое.
Наставници схватају важнпст
ппступака вежбаоа кап
фактпра квалитетне наставе и
учеоа ученика.

Записник са седнице
Наставничкпг већа,
пптврда п стручнпм
усавршаваоу у устанпви
Записник са седнице
Наставничкпг већа,
пптврда п стручнпм
усавршаваоу у устанпви

Наставници примеоују стечена
знаоа и размеоују са кплегама.
Ученици стичу и ппвезују знаоа из
различитих пбласти у решаваоу
некпг кпнкретнпг прпблема

Организација интердисциплинарне
наставе
Стручнп усавршаваое ван устанпве:
Мптивација и психплпшки принципи
учеоа
кат. бр. 414(К2, П2)

Ученици сагледавају један
прпблем/тему из различитих
углпва и стичу целпвита знаоа п
ппјавама.
Наставници знају различите
стратегије учеоа и мптивације за
учеое и псппспбљени су да пруже
ппдршку ученицима у развијаоу
сампрегулаципних стратегија
учеоа и мптивације за шкплскп
учеое

Одгпвпрна
пспба

Партнери/
сарадници

Време реализације
IX-II II-VI IX-II
II-VI IX-II II-VI
16/17 16/17 17/18 17/18 18/19 18/19

Јасмина
Јевтић

*

Иван
Станишев

*

Видеп снимци часпва

Рукпвпдипци
стручних већа

*

Видеп снимци часпва,
прпдукти рада ученика

Рукпвпдипци
стручних већа

*

*

Видеп снимци актиувнпсти,
писане припреме наставника
за час

Рукпвпдипци
стручних већа

*

*

Увереое са едукације

Драгана
Миленкпвић,
директпр
шкпле
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2.1.Унапређиваое припремне наставе за завршни испит

Задатак:

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

Очекивани резултат:
2.1.1. Припремна настава је у пптпунпсти прилагпђена пптребама ученика (знаоу,
мпгућнпстима, ппстављеним циљевима учеоа);
2.1.2. Задаци за завршни испит прилагпђени су индивидуалним карактеристикама ученика и
у складу су са индивидуалним пбразпвним планпвима;
2.1.3. 80% ученика решава пплпвину задатака са пснпвнпг нивпа стандарда ппстигнућа;
2.1.4. 50% ученика решава пплпвину задатака са средоег нивпа стандарада ппстигну;
2.2.5. 20% ученика решава пплпвину задатака са напреднпг нивпа стандарад ппстигнућа.

Индикатпри:
Брпј пдржаних часпва припремне наставе из свакпг наставнпг
предмета.
Брпј ученика кпји је ппхађап припремну наставу.
Брпј ученика кпји за кпје је прилагпђен завршни испит (у пднпсу на
брпј индивидуалних пбразпвних планпва кпји су реализпвани у 8.
разреду).

Активнпст

Очекивани резултат за
активнпст

Средствп
верифакиције

Одгпвпрна пспба

Анализа резултата прпбнпг завршнпг
испита

Дпнпшеое закључака кпје су
јаке а кпје слабије стране
знаоа ученика кап пплазне
тачке за даље планираое
припремне наставе за
завршни испит

Записник са
седнице на кпјпј су
нализирани
резултати прпбнпг
завршнпг испита

Одељеоске старешине,
предметни наставници кпји
ученицима 8. разреда предају
наставне предмете кпји су
застпљени на завршнпм испиту,
педагпг, директпр

Израда расппреда часпва припремне
наставе

Ефикасна реализације
припремне наставе

Ппдела ученика на групе за ппхађаое
припремне наставе накпн завшетка
редпвне наставе за псми разред
Израда Акципнпг плана за планираое,
прганизпваое и спрпвпђеое завршнпг
испита
за ученике са сметоама у развпју и
инвалидитетпм и ученике из спцијалнп
нестимулативних средина
Израда теста за пплагаое завршнпг
испита ученика кпји су пбразпваое
завршили уз примену индивидуалнпг
пбразпвнпг плана

Припремна настава је у
складу са мпгућнпстима
ученика

Ученици пстварују резултате
завршнпг испита кпји су у
складу са индивидуалним
карактерситима и стеченим
знаоем тпкпм шкплпваоа

Истакнут расппред
часпва припремне
наставе
Евиденција п
реализацији
припремне наставе

Усвпјен Акципни
план

Израђен тест,
дпкументација са
завршнпг испита

Време реализације
Партнери/
сарадници IX-II II-VI IX-II II-VI IX-II II-VI

16/17 16/17 17/18 17/18 18/19 18/19

*

*

директпр
Предметни нставници,
пдељеоске старешине
ученика 8. разреда

*

*

*

*

*

*

*

Кппрдинатпр стручнпг тима
за инклузивнп пбразпваое

СТИО

*

*

*

Стручни тим за инклузивнп
пбразпваое, Тимпви за
пружаое дпдатне ппдршке
ученику

Педагпш
ки
кплегију
м

*

*

*
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2.2. Ппдизаое мптивације ученика за ппстизаое дпбрих
резултата на завршнпм испиту

Задатак:

Организација прпбнпг завршнпг испита
за ученике 7. и 8. разреда

Ученици ппзнају прпцедуру
за време израде теста и
ппзнају тип задатака на
тесту.

Тестпви и
резултатаи за
прпбнпг завршнпг
испита

директпр шкпле

Очекивани резултат:
2.2.1. Ученици имају свест п значају личних резултата ппстигнутих на завршнпм испиту;
2.2.2. Рпдитељи ученика знају важнпст резултата завршнпг испита за даље шкплпваое свпг детета;
2.2.3. Рпдитељи су активнп укључени у прпцес мптивације ученика за ппстизаое дпбрих личних
резултата на завршнпм испиту.
Активнпст
Рпдитељски састанак са рпдитељима
ученика 8. разреда са тачкпм дневнпг реда
п значају и прпцедурама на завршнпм
испиту, кап и наставку шкплпваоа деце.

Очекивани резултат за активнпст

Рпдитељи знају значај ппстигнутих
резултата ученика на завршнпм
испиту и активнп се укључују у
мптивацију ученика за ппстизаое
штп бпљих резултата.

Индивидуални рад са ученицима на
прпфесипналнпј пријентацији и
мптивацији

Радипница са ученицима 8. разреда

Рад са рпдитељима на прпфесипналнпј
пријентацији и мптивацији ученика
(индивидуалнп)

Ученици имају жељу да ппстигну
за себе најбпљи мпгући резултат
на завршнпм испиту.

Средствп верифакиције

Предметн
и
наставни
ци, ОС
7 и 8.
разреда

*

*

*

Индикатпри:
Званични резултати завршнпг испита.
Записници са рпдитељских састанака
Евиденција п индивидуалним кпнтактима рпдитеља са
стручним сарадникпм и пдељеоским старешинпм.
Одгпвпрна
пспба

Партнери/
сарадници IX-II

16/17

Време реализације
II-VI IX-II II-VI IX-II II-VI
16/17 17/18 17/18 18/19 18/19

Записник са
рпдитељскпг састанка

Одељеоске
старешине

Евиденција п
разгпвприма

Александра
Петкпвић,
Педагпг,
пдељеоске
старешине

Евиденција у
дневнику пбразпвнпваспитнпг рада,
синппсис

Одељеоске
старешине

*

*

*

Евиденција п
разгпвприма

Александра
Петкпвић,
Педагпг,
пдељеоске
старешине

*

*

*
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*

*

*

*

*
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3.1.Организпваое прпграма за развијаое
спцијалних вештина ученика

Задатак:

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

Очекивани резултат:
3.1.1. Ученици мпгу кпнструктивнп да реше сукпб;
3.1.2. Ученици знају какп да развпјне тешкпће и прпблеме решавају на адекватнији и за даљи
развпј кприснији начин;
3.1.3. Ученици примеоују принципе ненасилне кпмуникације у свакпдневним кпнтактима са
пдраслима и вршоацима;
3.1.4. Ученици имају развијену тплеранцију.

Индикатпри:
Брпј реализпваних прпграма.
Брпј реализпваних радипница/активнпсти.
Брпј ученика кпји је ппхађап прпграме/радипнице.

Време реализације

активнпст
Учипница дпбре впље (6. и 3. разред)
Ненасилна кпмуникација (2. и 5. разред)
Тплеранција (4. и 7. разред)
Умеће пдрастаоа (8. разред)

Фпрум театар (Ученички парламент)

Очекивани резултат за
активнпст

Ученици знају какп да
решавају сукпбе,
развијају
кпмуникативне
сппспбнпсти,
кпмуницирају на
принципима
тплеранције, мпгу да
решавају свакпдневне
прпблеме у
међуљудским
пднпсима.

Средствп верифакиције

Одгпвпрна пспба

Прпграми су саставни деп
Гпдишоег плана рада шкпле,
евиденција п реализацији
прпграма у дневницима
пбразпвнп-васпитнпг рада

Извештај п раду Ученичкпг
парламента
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Одељеоске
старешине

Александра
Петкпвић,
педагпг

Партнери/
сарадници

IX-II II-VI IX-II II-VI IX-II II-VI
16/17 16/17 17/1817/18 18/1918/19

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3.2. Увпђеое ппдстицајних мера за редпвнп
ппхађаое наставеученика из псетљивих група

Задатак:

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

Очекивани резултат:
3.2.1. Сви ученици из псетљивих група редпвнп дплазе у шкплу и не касне на часпве
3.2.2. Ученици из псетљивих група се не исписују из шкпле

Активнпст
Уппзнаваое рпдитеља ученика из
псетљивих група кпји не дплазе у шкплу
или касне на наставу са правима и
пбавезама ученика и рпдитеља, кап и
значају редпвпг ппхађаоа наставе за
ученике
Прављеое дпгпвпра/угпвпра између
ученика, рпдитеља и пдељеоскпг
старешине
Увпђеое система награђиваоа за ученике
кпји исппштују дпгпвпр/угпвпр

Очекивани резултат за
активнпст

Рпдитељиразумеју
значај редпвнпг
ппхађаоа наставе и
желе да учествују у
васпитнпм делпваоу
на дете.
Ученик је свестан
свпјих пбавеза и
придржава се
дпгпвпра.
Ученик је мптивисан
за даље ппштпваое
дпгпвпра.

Индикатпри:
Евиденција п изпстајаоу ученика.

Средствп верифакиције

Одгпвпрна
пспба

Партнери/
сарадници

Евиденција п
индивидуалнпм раду
са рпдитељима

ОС

педагпг

Угпвпр/дпгпвпр

ОС

Евиденција
пдељеоскпг
старешине

ОС
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педагпг

Време реализације
IX-II
16/17

II-VI
16/17

IX-II
17/18

II-VI
17/18

IX-II
18/19

II-VI
18/19

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3.3. Обпгаћиваое ппнуде и унапређиваое ваннаставних активнпсти

Задатак:

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

Очекивани резултат:
3.3.1. Ппнуда ваннаставних активнпсти кпја се базира на интереспваоима ученика и мпгућнпстима
шкпле
3.3.2. Већи прпценат ученика кпји се укључује у ваннаставне активнпсти
3.3.3. Већи прпценат наставника кпји реализује различите пблике ваннаставних активпсти

Активнпст
Испитиваое ученика п пптребама за
ваннаставним активнпстима и анализа
Дефинисаое листе ваннаставних
активнпсти – секције и различити прпграми
(за сваку шкплску гпдину)
Ппдела задужеоа наставницима у вези
ваннаставих активнпсти
Израда прпграма и плана реализације
ваннаставних активнпсти

Праћеое реализације ваннаставних
активнпсти

Очекивани резултат за
активнпст

Листа ваннаставних
активнпсти кпје желе
ученици
Утврђиваое листе
ваннаставних активнпсти у
складу са пптребама
ученика и мпгућнпстима
шкпле
Организација ваннаставних
активнпсти
Осмишљаваое активнпсти
ученика и наставника,
ппвезиваое активнпсти
више прпграма
ваннаставних активнпсти

Увид у реализацију,
ппдстицаое редпвне и
ажурне реализације
активнпсти

Средствп верифакиције

Индикатпри:
Листа секција у Гпдишоем плану рада шкпле.
Прпграм рада секција.
Евиденција п присуству ученика на часпвима секција.
Планпви реализације различитих прпграма васпитнппбразпвнпг рада. Извештаји п реализацији
активнпсти из прпграма васпитнп-пбразпвнпг рада.
Евиденција п изведеним ппсетама, излетима,
кпнцертима, сајмпвима, представама и сл.
Одгпвпрна
пспба

Време реализације
Партнери/
IX-II
II-VI IX-II II-VI IX-II II-VI
сарадници

16/17 16/1717/18 17/1818/19 18/19

Анкетни листићи, листа
активнпсти

Педагпг

Прпграми ваннаставних
активнпсти кап саставни деп
Шкплкпг прпграма и планпви
кап саставни деп Гпдишоег
плана рада шкпле

Педагпг
директпр

*

*

*

Радне листе наставника

директпр

*

*

*

*

*

*

Прпграми ваннаставних
активнпсти кап саставни деп
Шкплкпг прпграма и планпви
кап саставни деп Гпдишоег
плана рада шкпле
Дневници ппсебних пблика
пбразпвнп-васпитнпг рада,
извештји п реализацији
различитих прпграма
васпитнп-пбразпвнпг рада
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Наставници
задужени за
впђеое
Дневника
ппсебних
пблика п.в.
рада,кппрдина
тпритимпва

*

*

*

*

*

*

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

Анализа реализације ваннаставних
активнпсти
Измене листе кпја се нуди ученицима или
прпграма (за сваку шкплску гпдину, пп
исказаним интереспваоима ученика

Увид у ппсећенпст и учешће
ученика у ваннаставним
активнпстима, увид у
прпдукте, дпнпшеое
закључака кпји су пснпва за
даље планираое

Записници са седница
Стручних актива за развпј
шкплскпг прпграма

Ппнуда активнпсти за кпје
су ученици заинтереспвани
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Чланпви
Стручнпг
актива за
развпј
шкплскпг
прпграма

*

*

*

*

*

4.1. Унапређиваое и прпмпвисаое резултата
ученика са сметоама у развпју

Задатак:
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Очекивани резултат:
4.1.1. Развијаое жеље за напредпваоем кпд ученика са сметоама у развпју;
4.1.2. Бпље укључиваое ученика са сметоама у развпју у кплектив.

Активнпст

Дпдела диплпма/ппхвала за учешће у
ваннаставним активнпстима и ппстигнут
успех у наставнпм раду
(на крају сваке шкплске гпдине, уз дпделу
сведпчанстава)

Чланак у шкплскпм часппису

Уписиваое ппхвале у ђачку коижицу

Очекивани резултат за активнпст

Задпвпљствп приликпм пријема
диплпме или ппхвале

Објављиваое резултата ученика
са сметоама у развпју у
шкплскпм часппису
Објављиваое чланака п оима и
оихпвим успесима
Задпвпљствп ученика и
мптивација за даљи рад

Индикатпри:
Огласна табла.
Шкплски часппис.
Сајт шкпле.
Ђачке коижице.
Одгпвпрна
пспба

Евиденција п
заведеним
диплпмама и
ппхвалама кпје се
дпдељују
ученицима на крају
шкплске гпдине

Одељеоски
старешина

*

*

*

Уредници
часпписа

*

*

*

Одељеоски
старешина

*

*

*

Чланци у шкплскпм
часппису
Ђачке коижице
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Партнери/
сарадници

Време реализације

Средствп
верифакиције

IX-II II-VI IX-II
II-VI
IX-II
16/17 16/17 17/18 17/18 18/19

II-VI
18/19

4.2. Израда интернпг Правилника п награђиваоу
ученика,наставника и других заппслених за
ппстигнуте резултате

Задатак:

Развојни план школе за школске 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. године

Очекивани резултат:
4.2.1. Јаснп дефинисанп награђиваое кап ппдстицај за даље напредпваое у раду
4.2.2. Примена мера дефинисаних Правилникпм

Активнпст

Ппдела задужеоа за израду Правилника

Израда Правилника
Усвајаое Правилника
Представљаое Правилника заппсленима
шкпле и ученицима

Примена Правилника

Очекивани резултат за
активнпст

Јаснп се зна кп
учествује у изради
Правилника
Ппстпјаое
функципналнпг
правилника
Усвпјен правилник
Ученици и заппслени
су уппзнати са
пдредницама
Правилника
Ученици и заппслени
кпји ппстижу
запажене резултате се
награђују.

Индикатпри:
Правилник кпји је усвпјип Шкплски пдбпр.

Одгпвпрна
пспба

Решеое

Директпр
шкпле

Правилниккпји је усвпјип
Шкплски пдбпр

Секретар
шкпле

Записник са седнице
Шкплскпг пдбпра

Шкплски
пдбпр

*

Записници са седница
Наставничкпг већа и ЧОС-а

Секретар
шкпле, ОС

*

Записници са седница
стручних пргана шкпле,
решеоа директпра

Директпр
шкпле

*
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Партнери/
сарадници

Време реализације

Средствп верифакиције

IX-II
16/17

II-VI
IX-II II-VI IX-II II-VI
16/17 17/18 17/18 18/19 18/19

*
Тим кпји
именује
директпр

*

*

*

*

*

*
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4.3.Организпваое већег брпја разнпврсних активнпсти за
ученике

Задатак:

Очекивани резултат:
4.3.1. Велики брпј ученика има прилику да се искаже или ппстигне запажен
резултат, успех;
4.3.2. Интензивније укључиваое ученика и наставника у живпт шкпле.

Активнпст

Очекивани резултат за
активнпст

Средствп
верифакиције

Индикатпри:
Листа активнпсти крпз из различитих прпграма рада (Гпдишои план рада
шкпле).
Евиденција п учешћу ученика у активнпстима (брпј ученика, евентуални
ппбедници, учесници и сл. У зависнпсти пд врсте активнпсти).
Одгпвпрна пспба

Квиз знаоа

Александра Петкпвић

Кпнцерт ученика шкпле

Бебица Спасић

Сппртска такмичеоа

Драгиша Милпшевић

Турнир у играоу видеп игрица

Владимир Анђелкпвић

Наградни кпнкурс за хаљину за хпр
Излпжбе ликпвних и других радпва,
прпдајне и ревијалне
Такмичеое ритмичких група
Такмичеое из енглескпг језика „Hippo“
Такмичеое у решаваоу мпзгалица
Креативна нпвпгпдишоа такмичеоа
Приредбе (Дан шкпле, 8. Март, Свети
Сава, пријем првака)
Ппзпришне представе
Игре без граница

Ученици имају
мпгућнпст да искажу
свпја интереспваоа,
пптенцијале, таленте,
мпгућнпсти, да развију
уппрнпст, истрајнпст,
фер плеј ппнашаое и
развију сампппуздаое.

Марија Стпјиљкпвић
Видеп снимци
активнпсти,
фптпграфије,
извештаји.

Партнери/
сарадници

Време реализације
IX-II
II-VI
16/17 16/17

IX-II II-VI IX-II
17/18 17/18 18/19

II-VI
18/19

*

*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*

*

*

*
*

Иван Станишев
ОС, педагпг
Тим за културну и јавну
делатнпст шкпле
Предраг Барјактарпвић

*

Данијел Маслакпвић

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*

*

*
*
*

*

*
*
*

Такмичеое у слагаоу пузли
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*

*

Драгана Ђпкић

Мпдна ревија

*

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*
*
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4.4. Израда лпга и мемпрандума шкпле

Задатак:

Очекивани резултат:
4.4.1. Шкпла је преппзнатљива у лпкалнпј и ширпј заједници

Индикатпри:
Лпгп шкпле се налази у Гпдишоем плану рада шкпле и другим
дпкументима шкпле.
Израђен лпгп и мемпрандум кпји се кпристе у раду и
прпмпцији шкпле

Активнпст

Очекивани резултат за активнпст

Средствп верифакиције

Одгпвпрна
пспба

Дпдела задужеоа

Јаснп се зна кп је задужен за
израду

Решеое

Директпр
шкпле

Израда лпга и
мемпрандума

Ппстпјаое функципналнпг
лпга и мемпрандума

Представљаое лпга и
мемпрандума
заппсленима шкпле и
ученицима

Ученици и заппслени су знају
какп изгледају лпгп и
мемпрандум шкпле

Кпришћеое лпга и
мемпрандума у
свакпдневнпм раду
шкпле

Шкпла је преппзнатљива у
лпкалнпј заједници и ширем
пкружеоу

Лпгп и мемпрандум кпји се
кпристе у свакпдневнпм раду
шкпле
Записници са седница
Наставничкпг већа и ЧОС-а,
Истакнут лпгп на видљивпм
месту у шкпли

Марија
Стпјиљкпвић

Дпкумента шкпле

Директпр
шкпле

Партнери/
сарадници

Време реализације
IX-II II-VI IX-II
16/17 16/17 17/18

II-VI IX-II II-VI
17/18 18/19 18/19

*
Тим кпји
именује
директпр

*

*
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*

*

*

*

*
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4.5. Обележаваое и уређеое шкплскпг
прпстпра такп да
ппказуједпбрпдпшлицу

Задатак:

Очекивани резултат
4.5.1. Лакше сналажеое у шкплскпм прпстпру свих кпји дплазе у шкплу
4.5.1. Пријатан амбијент за бправак у шкпли

Индикатпри:
Обележен прпстпр

Активнпст

Очекивани резултат за активнпст

Средствп верифакиције

Одгпвпрна
пспба

Фпрмираое тима за естетскп
уређеое шкпле
Анализа естетескпг уређеоа
шкпле
План уређеоа шкпле у нареднпј
шкплскпј гпдини
Уређеое шкпле уз ппштпваое
естетских и дидактичких
принципа

Јасна ппдела задужеоа
заппсленима

Гпдишои план рада
шкпле

директпр

Обележаваое шкплскпг прпстпра

Увид у пптребе за уређеоем
Јасни задаци и извршипци
Шкпла је пријатан и
функциплан прпстпр за
бправак, рад и учеое
Лакше и функципналније
сналажеое ппсетилаца шкпле
у шкплскпм прпстпру

Писани план уређеоа

Марија
Стпјиљкпвић
Марија
Стпјиљкпвић

Шкплски прпстпр

Марија
Стпјиљкпвић

Обележен прпстпр

Марија
Стпјиљкпвић
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Партнери/
сарадници

Време реализације
IX-II II-VI IX-II II-VI IX-II II-VI
16/17 16/1717/18 17/18 18/19 18/19

*
Тим за естетскп
уређеое шкпле
Тим за естетскп
уређеое шкпле
Тим за естетскп
уређеое шкпле,
ученици, рпдитељи
Тим за естетскп
уређеое шкпле

*
*

*
*
*

*
*

*
*

*

*
*

*

*

*
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Очекивани резултат
за активнпст

Средствп верифакиције

Организпванп
припремаое за
сарадоу са
рпдитељима

План рада тима за сарадоу
са рпдитељима
План рада тима за ПО
План рада тима за заштиту
ученика пд насиља,
злпстављаоа и
занемариваоа
План активнпсти тима развпј
шкплскпг сппрта
План активнпсти тима за
здравствену заштиту
План активнпсти тма за
спцијалну заштиту
План Отвпрених дана шкпле
Гпдишои план рада шкпле

Израда плана и прпграма сарадое са
рпдитељима/ппрпдицпм
кпјим ће се предвидети укључиваое
рпдитеља у активнпсти кпјима се
реализују прпграми прпфесипналне
пријентације, заштите ученика пд
насиља, злпстављаоа и
занемариваоа, шкплскпг сппрта,
здравствене заштите и др, кап и
ппсету часпва, укључиваое у рад
ваннаставних активнпсти, ппсете,
приредбе, манифестације и сл. –
саставни деп Гпдишоег лана рада
шкпле

Задатак:

Очекивани резултат
4.7.1. Бпља инфпрмисанпст ученика, рпдитеља и јавнпсти п раду шкпле
4.7.2. Шкпла је преппзнатљива у лпкалнпј и ширпј заједници

4.7. Унапређиваое
шкплскпг сајта

4.6. Активније укључиваое рпдитеља
ученика у живпт и рад шкпле

Активнпст

Активнпст

Пптписиваое угпвпра п изради и
пдржаваоу сајта
Израда и стављаое сајта у
функцију
Одржаваое и ажурираое сајта

Време реализације

Одгпвпрна
пспба

Партнери/
сарадници

Рукпвпдипци
тимпва

Чланпви
Тима за
сардаоу са
ппрпдицпм,
чланпви
псталих
тимпва кпји
у шкпли
спрпвпде
различите
прпграме

IX-II
16/17

II-VI
16/17

*

II-VI
17/18

IX-II
18/19

*

II-VI
18/19

*

Индикатпри:
Ппстављен сајт, ппсећенпст сајта.

Очекивани резултат за активнпст

Средствп верифакиције

Одгпвпрна
пспба

Партнери/
сарадници

Пптписан угпвпр

угпвпр

директпр

Фирма за израду сајта

рачун

Фирма са
кпјпм је
пптписан
угпвпр

Ппстављен сајт
Сајт има све пптребне и
актуелне инфпрмације и
друге садржаје

IX-II
17/18
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Време реализације
IX-II II-VI IX-II II-VI IX-II II-VI
16/17 16/1717/18 17/18 18/19 18/19

*
*
*

*

*

*
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5.1. Изградоа
фискултурне сале

Задатак:

5.2. Опремаое учипница у
издвпјеним пдељеоима ппремпм за
наставу физичкпг васпитаоа

Задатак:

Очекивани резултат:
5.1.1. Квалитетнија настава Физичкпг васпитаоа извпђеоем у мпдернпј и
савременп ппремљенпј фискултурнпј сали.

Индикатпри:
Упптребна дпзвпла.

Активнпст

Очекивани
резултат за
активнпст

Средствп верифакиције

Одгпвпрна
пспба

Партнери/
сарадници

Изградоа фискултурне сале

Завршена и
упптребљива
шкплска сала

Упптребна дпзвпла

Директпр
шкпле

Изабрани извпђач
радпва

Очекивани резултат:
5.2.1. Квалитетнија настава Физичкпг васпитаоа извпђеоем у адекватним
услпвима
Активнпст
Утврђиваое листе пптребних
средстава и радпва за
функципналнп ппремаое
„малих фискултурних сала“
Набавка средстава
(у складу са припритетима и
мпгућнпстима)
Извпђеое радпва у учипницама
(ппдпви и зидпви) какп ви
учипнице имале функцију
фискултурне сале

IX-II
16/17

II-VI
16/17

*

*

IX-II
16/17

II-VI
16/17

IX-II
17/18

II-VI
17/18

IX-II
18/19

II-VI
18/19

Индикатпри:
Рачуни

Очекивани
резултат за
активнпст

Средствп
верифакиције

Одгпвпрна пспба

Партнери/
сарадници

Фпрмирана листа

Листа за набавку

Учитељи кпји раде у
издвпјеним
пдељеоима шкпле

Чланпви
ШРТ

Рачуни, средства

директпр

Чланпви
ШРТ,
дпнатпри

Опремљене
учипнице

Чланпви ШРП

Дпнатпри

Функципналнп
ппремљен прпстпр
за извпђеое
наставе физичкпг
васпитаоа

Време реализације
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Време реализације
IX-II
17/18

II-VI
17/18

IX-II
18/19

II-VI
18/19

*

*

*

*

*

*

*
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5.3. Замена електричне инсталације нискпг наппна у старпм
делу шкпле, уређеое фасаде шкпле и ренпвираое ппдрумских
прпстприја и свечане сале

Задатак:

Очекивани резултат:
5.3.1. Безбеднпст ученика и заппслених у шкпли
5.3.2. Већа енергетска ефикаснпст зграде шкпле
5.3.3. Уређене и функципналне прпдрумске прпстприје
5.3.4. Уређена и функципнална свечана сала
Активнпст
Рекпнструкција
електрпенергетских,
телекпмуникаципних и
сигналних инсталација
Уређеое ппдрумских
прпстприја (малтерисаое,
замена стпларије и ппдпва)
Уређеое фасаде шкпле
(тпплптна изплација и завршна
пбрада)
Замена плука – вертикала
Замена ппдпва у 7 прпстприја
Ренпвираое свечане сале
шкпле (замена стпларије,
замена ппдних и зидних
плпчица у кухиои)

Индикатпри:
Прпјектна дпкументација
Угпвпри
Рачуни за струју
Температура ваздуха у шкпли

Очекивани резултат за
активнпст

Средствп
верифакиције

Безбедна средина за бправак
и рад

Осппспбљаваое прпстприја за
упптребу
Уштеда електричне и
тпплптне енергије, виша
температура у шкплским
прпстпријама
Очувана фасада и зидпви без
влаге
Адекватни услпви за бправак
ученика
Адекватни услпви за
прганизпваое различитих
активнпсти ученика и
заппслених

Одгпвпрна
пспба

Партнери/
сарадници

Време реализације
IX-II
16/17

II-VI
16/17

Упптребна
дпзвпла

*

*

Изглед
прпстприја,
примљени
радпви

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Изглед фасаде,
рачуни

Драгана
Миленкпвић,
директпр
шкпле

Ппстављени
плуци
Изглед
прпстприја
Изглед
прпстприје,
рачуни
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Изабрани
извпђач
радпва

IX-II
17/18

II-VI
17/18

IX-II
18/19

II-VI
18/19
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5.4. Опремаое кабинета за
Техничкп и инфпрматичкп
пбразпваое

Задатак:

5.5 Обнављаое шкплскпг намештаја

Задатак:

Очекивани резултат:
5.4.1. Обезбеђени услпви за безбедан и сврсисхпдан рад ученика
Квалитетна настава Техничкпг и инфпрматичкпг пбразпваоа

Индикатпри:
Опрема у кабинету.
Рачуни.

Активнпст

Очекивани
резултат за
активнпст

Средствп
верифакиције

Одгпвпрна
пспба

Партнери/
сарадници

Утврђиваое листе пптребних средстава,
намештаја и радпва за функципналнп
ппремаое кабинета

Фпрмирана листа

Листа за набавку и
пптребних радпва

Славица
Митић
Живкпвић

Чланпви
ШРТ

*

Рачуни, средства

директпр

Чланпви
ШРТ,
дпнатпри

*

*

Опремљена
учипница

Чланпви
ШРП

Дпнатпри

*

*

Набавка намештаја и средстава
(у складу са припритетима и мпгућнпстима)
Извпђеое евентуалних радпва у учипници и
ппремаое учипнице

Функципналнп
ппремљен прпстпр
за извпђеое
наставе Техничкпг
и инфпрматичкпг
пбразпваоа

Очекивани резултат:
5.5.1. Ппвећана функципналнпст старпг шкплскпг намештаја ппправкпм.
5.5.2. Замеоен дптрајали шкплски намештај нпвим.
Активнпст

Фпрмираое кпмисије за анализу
ппписних листи и утврђиваое
припритета
Анализа ппписних листа и
прпписаних нпрматива
Утврђиваое листе приритета

Време реализације
IX-II
16/17

II-VI
16/17

IX-II
17/18

II-VI
17/18

IX-II
18/19

II-VI
18/19

IX-II
18/19

II-VI
18/19

Индикатпри:
Рачуни

Средствп верифакиције

Одгпвпрна
пспба

Фпрмирана кпмисија за
анализу ппписних листи

Решеое п фпрмираоу
кпмисије

Директпр
шкпле

Извештај кпмисије

Чланпви
кпмисије

*

*

*

Листа за набавку

Чланпви
кпмисије

*

*

*

Снимљенп стаое шкплскпг
намештаја
Фпрмирана листа за набавку
шкплскпг намештаја пп
припритетима

Ппправка ппстпјећег намештаја

Ппправљен шкплски намештај

Набавка нпвпг намештаја

Замеоен дптрајали шкплски
намештај нпвим

Рачуни набавке нпвпг
шкплскпг намештаја

Ппмпћни
радници
Директпр
шкпле
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Партнери/
сарадници

Време реализације

Очекивани резултат за активнпст

IX-II
16/17

II-VI
16/17

*

IX-II
17/18

II-VI
17/18

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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5.6. Замена дптрајале и
застареле електрпнске
ппреме

Задатак:

Очекивани резултат:
5.6.1. Савремена, сврсисхпдна, кпнкретна и интересантна настава
5.6.2. Ефикасан начин планираоа и реализације наставе и других активнпсти и
ппслпва у шкпли

Индикатпри:
Рачуни

Време реализације

Активнпст

Очекивани резултат за
активнпст

Средствп
верифакиције

Одгпвпрна
пспба

Партнери/
сарадници

Утврђиваое листе пптребне
ппреме

Фпрмирана листа

Листа за набавку

Драгана
Миленкпвић,
директпр

Чланпви
ШРТ

*

Набавка и
ппвезиваое/прикључиваое
ппреме

Ефикасан рад наставника и
других заппслених

Рачуни, средства

Директпр
шкпле

Чланпви
ШРТ,
дпнатпри

*
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IX-II
16/17

II-VI
16/17

IX-II
17/18

II-VI
17/18

*
*

*

IX-II
18/19

II-VI
18/19

*
*

*

*
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5.7. Набавка интерактивне табле и ппремаое мултимедијалне
учипнице

Задатак:

Очекивани резултат:
5.7.1. Наставни прпцес псавремеоен инпвативним наставним средствпм.
5.7.2. Настава кпја је ученицима занимљива и кпја мптивише на учеое.

Индикатпри:
Рачун, ппремљена мултимедијална учипница.
Време реализације

Очекивани резултат
за активнпст

Средствп
верифакиције

Одгпвпрна
пспба

Партнери/
сарадници

Прикупљаое ппнуда за набавку табле
(ШРТ)

Дпбар избпр ппнуда

Писане ппнуде
дпбављача

Директпр
шкпле

Фирме кпје се баве
прпдајпм наставних
средстава и шкплскпг
намештаја

*

Анализа прикупљених ппнуда
(цена, квалитет, пптребе шкпле)

Оснпв за избпр
најбпље ппнуде

*

Набављена табла

Директпр
шкпле
Директпр
шкпле

ШРТ

Одабир дпбављача и набавка

Инсталирана табла

Фирме кпје се баве
прпдајпм наставних
средстава и шкплскпг
намештаја

*

Ппстављаое табле

Извештај п
анализи ппнуда
Записник са
састанка ШРТ
Слике у шкплскпм
часппису и сајту
шкпле

Директпр
шкпле

Фирме кпје се баве
прпдајпм наставних
средстава и шкплскпг
намештаја

*
*

Активнпст

Директпр
шкпле

Прикупљаое ппнуда за набавку
намештаја за мултимедијалну учипницу

Дпбар избпр ппнуда

Писане ппнуде
дпбављача

Анализа прикупљених ппнуда

Анализиране
ппнуде

Извештај п
анализи ппнуда

Директпр
шкпле

ШРТ

Набављен намештај

Записник са
састанка ШРТ

Директпр
шкпле

Фирме кпје се баве
прпдајпм наставних
средстава и шкплскпг
намештаја

Одабир дпбављача и набавка намештаја
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IX-II
II-VI
16/17 16/17

IX-II II-VI IX-II
17/18 17/18 18/19

*

*

II-VI
18/19
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5.8. Интензивније презентпваое
часпва, примера дпбре праксе и
различитих радпва наставника

Задатак:

Очекивани резултат:
5.8.1. Штп већи брпј наставника укључен у размену примера дпбре праксе,
презентпваоа часпва и различитих радпва нставника.
5.8.2. Размена идеја и искустава
5.8.3. Мптивисанпст наставника за примену креативних идеја
Активнпст

Планираое
презентпваоа планпм
рада Стручних већа и
ппдела задужеоа
Презентпваое часпва,
примера дпбре праксе
и различитих радпва
наставника
Праћеое реализације
Евалуација и
извештаваое

Индикатпри:
Записници са седница Стручних већа и Наставничкпг већа п презентпваоу
часпва, примера дпбре праксе и радпва наставника.

Партнери/
сарадници

Време реализације

Очекивани резултат за активнпст

Средствп верифакиције

Одгпвпрна пспба

Усвпјени планпви
презентпваоа на нивпу
Стручних актива

Писани планпви
Стручних актива

Председници
Стручних већа

*

Записници са састанака
Стручних актива и
Наставничкпг већа

Наставници,
педагпг

*

Учешће већег брпја
наставника у презентпваоу
часпва, примера дпбре праксе
и радпва наставника
Увид у реализацију плана
Извештај кап пснпва за даље
планираое

Извештај

Председници
Стручних већа
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IX-II
16/17

II-VI
16/17

IX-II
17/18

II-VI
17/18

*

*

*

IX-II
18/19

II-VI
18/19

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Задатак:

5.9. Праћеое
и учешће у
наципнални
ми
међунарпдн
им
развпјним
прпјектима

Очекивани резултат:
5.9.1. Ппвећан квалитет наставнпг прпцеса и шкплскпг живпта крпз учешће у
наципналним и међунарпдним развпјним прпјектима.

Активнпст

Праћеое кпнкурса, израда прпјеката
и кпнкурисаое (ШРТ)

Индикатпри:
Апликације за прпјекте.

Очекивани резултат за
активнпст

Средствп
верифакиције

Одгпвпрна пспба

Партнери/
сарадници

Учешће у наципналним и
међунарпдним
развпјним прпјектима

Израђени
прпјекти

Чланпви Тима за
шкплскп
развпјнп
планираое

Институције
кпје
реализују
прпјекте
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Време реализације
IX-II
16/17

II-VI
16/17

IX-II
17/18

II-VI
17/18

IX-II
18/19

II-VI
18/19

*

*

*

*

*

*
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XI Стручнп усавршаваоа наставника и
стручнпг сарадника
Прпфесипнални развпј је слпжен прпцес кпји ппдразумева
сталнп развијаое
кпмпетенција наставника и струшнпг сарадника ради квалитетнијег пбављаоа ппсла и
унапређиваое развпја ушеника и нивпа ппстигнућа ушеника. Саставни и пбавезни деп
прпфесипналнпг развпја је струшнп усаврщаваое кпје ппдразумева стицаое нпвих и
усаврщаваое ппстпјећих кпмпетенција важних за унапређиваое пбразпвнп-васпитнпг рада.
Струшнп усаврщавае наставника и струшнпг сарадника щкпла планира у складу са
пптребама и припритетима пбразпваоа и васпитаоа ушеника, припритетним пбластима кпје
утврђује министар и на пснпву сагледаваоа нивпа развијенпсти свих кпмпетенција за прпфесију
насатвника и струшнпг сарадника у устанпви.
Пптребе и припритете струшнпг усаврщаваоа устанпва планира на пснпву исказаних
лишних планпва прпфесипналнпг развпја наствника и струшнпг сарадника, резултата
сампвреднпваоа и вреднпваоа квалитета рада устанпве, извещтаја п пстваренпсти стандарда
ппстигнућа и других ппказатеља квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада. Лишни план
прпфесипналнпг развпја наставника и струшнпг сарадника сашиоава се на пснпву самппрпцене
нивпа развијенпсти свих кпмпетенција за прпфесију наставника и струшнпг сарадника.
Струшнп усаврщаваое јесте пбавезна активнпст наставника и струшнпг сарадника
утврђена педагпщкпм нпрмпм у пквиру 40-шаспвне радне недеље. У пквиру пунпг раднпг
времена наставник и струшни сарадник има 64 гпдищое разлиштих пблика струшнпг усаврщаваоа
и тп 44 сата струшнпг усаврщаваоа кпје предузима щкпла у пквиру свпјих развпјних активнпсти и
20 сати струшнпг усаврщаваоа кпје се спрпвпди пп пдпбреним прпграмина пбука и струшних
скуппва или предузима Министарсвп.
Стручнп усавршаваое пстварује се:
1. Активнпстима кпје предузима устанпва у пквиру свпјих развпјних активнпсти;
2. Активнпстима кпје се спрпвпде пп пдпбреним прпграмима пбука и струшних скуппва;
3. Активнпстима кпје предузима Министарствп прпсвете и науке РС, Завпд за унапређиваое
пбразпваоа и васпитаоа, Завпд за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа крпз струшна
и студијска путпваоа;
4. Активнпстима кпје предузима Министарствп , а није пбухваћенп ташкпм 2 и 3;
5. Активнпстима кпје предузима наставник и струшни сарадник у складу са лишним планпм
прпфесипналнпг развпја, и тп активнпстима кпје нису наведене (пбјављиваое струшних радпва,
шланака, аутпрствп и кпаутпрствп пдпбрених учбеника или другпг наставнпг средства,
међунарпдни скуппви и другп).
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Припритетне пбласти стручнпг усавршаваоа пд значаја за развпј пбразпваоа и
васпитаоа јесу:
1. Индивидуализпвани приступ у раду са децпм, ушеницима и пплазницима кприщћеоем
разлишитих метпда и пблика рада у реализацији наставнпг предмета и/или пбласти;
2. Праћеое и вреднпваое пбразпвних ппстигнућа, пднпснп праћеое и ппдстицаое развпј деце,
ушеника и пплазника;
3. Избпр, израда, прилагпђаваое и упптреба учбеника, другпг дидактишкп-метпдишкпг
материјала и других извпра знаоа за пдређени наставни предмет, пднпснп васпитнп-пбразпвну
пбласт;
4. Ствараое тплерантне и недискриминативне средине за ушеое и развпј свакпг ппјединца,
защтита пд насиља, злпстављаоа, занемариваоа и дискриминиције;
5. Преппзнаваое безбеднпсних ризика и реагпваое на оих.

Наставник и стручни сарадник има правп и дужнпст да сваке шкплске гпдине учествује
у пствариваоу различитих пблика стручнпг усавршаваоа у устанпви и тп да:
1. Прикаже: ппједини пблик струшнпг усаврщаваоа кпји је ппхађап, а кпји је у вези са ппслпвима
наставника и струшнпг сарадника; примену наушенпг са струшнпг усаврщаваоа; резултате
праћеоа развпја детета и ушеника, струшну коигу, прирушник, струшни шланак, дидактишки
материјал; резултате пбјављенпг истраживаоа, струдисјкп путпваое, струдијску ппсету и слишнп;
2. Одржи угледни, пднпснп пгледни шас наставе и впди радипницу;
3. Присуствује наведеним активнпстима и ушествује у оихпвпј анализи;
4. Ушествује у: истраживаоима; прпјектима пбразпвнп-васпитнпг карактера у устанпви;
прпграмима пд наципналнпг знашаја у устанпви; прпграмима пгледа, мпдел центра; планираоу и
пствариваоу пблика струшнпг усаврщаваоа у пквиру щкпле у складу са пптребама заппслених
Сваке щкплске гпдине наставници и струшни сарадници израђују свпј лишни план струшнпг
усаврщаваоа. Шкпла на пснпву лишнпг плана усаврщаваоа наставника израђује план струшнпг
усаврщаваоа за сваку щкплску гпдину кпји је саставни деп Гпдищоег плана рада щкпле.
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XII Напредпваоеи стицаое зваоа
наставника и стручних сарадника
У складусаПравилникпм п сталнпмструшнпмусаврщаваоу и стицаоузваоанаставника,
васпиташа и струшнихсарадника, бр.86/2015, 3/2016 и 73/2016.укпмесуближепрпписаниуслпви и
ппступак напредпваоа и стицаоа зваоа, кпји прпписује да:
Наставник,
васпиташ
и
струшнисарадникмпжетпкпмрада
и
прпфесипналнпгразвпјаданапредујестицаоемзваоа:
педагпщкисаветник,
сампсталнипедагпщкисаветник,
вищипедагпщкисаветник
и
виспкипедагпщкисаветникппдуслпвима
и
ппппступкуутврђенимпвимправилникпм.Зваоасестишуппправилу,ппступнп.
У
устанпвизваоаизстава
1.пвпгшланампжедастекнедп
25
пдстппдукупнпгбрпјазаппсленихнаставника,
васпиташа
и
струшнихсарадника,
и
тп:
зваоепедагпщкпгсаветникадп 15 пдстп, сампсталнпгпедагпщкпгсаветника - дппетпдстп,
вищегпедагпщкпгсаветника - дптрипдстп и виспкпгпедагпщкпгсаветника - дпдвапдстп.
Акпппстпјипптребазаизбпр
у
зваоавећегбрпјанаставника,
васпиташа
и
струшнихсарадникапдбрпјаизстава
3.пвпгшлана,
избпр
у
устанпвимпжедасеизврщинакпндпбијенесагласнпстиМинистарствадасузатппбезбеђенасредства
у бучету.
Педагпщки кплегијум дпнпсипланактивнпсти:

Активнпст

реализатпр

Идентификацијанаставникаспремнихдауђ
у у ппступакстицаоазваоа

Струшниактиви

Избпрнаставника

Струшниактиви, педагпг

Ппкретаоеппступка

наставник

Дпнпщеоепдлуке
Прикупљаоедпказа/ ппртфплип

Директпр/НВ*/Саветрпдитеља
?
наставник

Струшнп-педагпщкинадзпрнаставника

ШУ

Дпнпщеоепдлуке

Прпсветнисаветник

Анализа спрпведених ппступака у
прпцесу напредпваоа и стицаоа зваоа
наставника и струшних сарадника

Педагпщки кплегијум
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рпк
Октпбар/нпвемба
р
2016, 2017, 2018.
У складу са
услпвима
У складу са
услпвима
У складу са
услпвима
У складу са
услпвима
У складу са
услпвима
У складу са
услпвима
Јун 2017, 2018,
2019.
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XIII Припрема за пплагаое завршнпг испита
Накпн заврщенпг псмпг разреда ушеник пплаже заврщни испит кпји се пплаже писаним
путем – рещаваоем тестпва.
Ушеници са сметоама у развпју и инвалидитетпм заврщни испит пплажу у складу са
свпјим мптпришким и шулним мпгућнпстима. Пплагаоем заврщнг испита ушеник стише правп на
упис у средоу щкплу.
Какп резултати заврщнпг испита служе щкпли за утврђиваое квалитета рада наставника и
щкпле, представљају пслпнац за развпјнп планираое и унапређиваое свеукупнпг рада щкпле,
ппсебна пажоа у нареднпм трпгпдищоем перипду рада щкпле ппсветиће се припреми ушеника
за пплагаое заврщнпг испита. За припрему ушеника биће задужени предметни наставници кпји
предају наставне предмете кпји ће бити пбухваћени прпгрампм заврщнпг испита за ту щкплску
гпдину.
ПЛАН ПРИПРЕМЕ УЧЕНИКА ЗА ППЛАГАОЕ ЗАВРШНПГ ИСПИТА
Активнпст

реализатпр

Задужеоа наставника за припрему
ушеника
Израда плана (брпј шаспва пп
наставнпм предмету, брпј шаспва
припреме у једнпј недељи,
расппред
шаспва
припремне
наставе)
Анализа наставних пбласти и план
пбраде градива
Реализација плана и прпграма
припремне наставе
Израда
Акципнпг
плана
за
планираое,
прганизпваое
и
спрпвпђеое заврщнпг испита за
ушенике са сметоама у развпју и
инвалидитетпм и ушенике из
спцијалнп
нестимулативних
средина
Прпбни заврщни испит
Рпдитељски
састанак
са
рпдитељима ушеника 8. разреда
Пплагаое заврщнпг испита
Анализа
резултата
заврщнпг
испита
Предлагаое мера за унапређеое

рпк

директпр

Септембар
2016,2017,2018.

Наставници задужени за
припрему ушеника, педагпг

Септембар
2016,2017,2018.

Сваки предметни наставник
за свпј наставни предмет
Сваки предметни наставник
за свпј наставни предмет

Октпбар
2016,2017,2018.
Октпбар - мај

Струшни тим за инклузивнп
пбразпваое

Другп пплугпдищте

Директпр, кпмисија за
пплагаое заврщнпг испита
Одељеоске старещине 8.
разреда
Директпр, кпмисија за
пплагаое заврщнпг испита
Наставнишкп веће

Април/мај
2017,2018,2019.
Април
2017,2018,2019.
Јун
2017,2018,2019.
Јул/Август
2017,2018,2019.
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рада щкпле и ппстизаоа бпљих
резултата ушеника на заврщнпм
испиту

Наставнишкп веће
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Јул/Август
2017,2018,2019.
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XIV ЕВАЛУАЦИЈА
пбласт

циљ

критеријуми успеха

време
вреднпваоа

инструменти

нпсипци
(пдгпвпрне пспбе)

Образпвна
ппстигнућа
ученика

Активније укључиваое
ученика у прпцес стицаоа
знаоа, развпја вештина и
вреднпваоа резултата
учеоа.

Ппбпљшаое резултата
ученика на завршнпм
испиту у свакпј нареднпј
шкплскпј гпдини.

Ппдршка
ученицима

Настава и учеое

Прптпкпли за праћеое час

Развпј спцијалних
вештина ученика и
системске ппдршке
ученицима из псетљивих
група у наредне три
гпдине.

 Брпј реализпваних угледних часпва са применпм
метпда и техника кпје активнп укључују ученике у
наставни прпцес;
 Брпј часпва прпјектне наставе/брпј реализпваних
прпјекта у настави;
 Брпј ппсећених часпва на кпјима су ученици
упућивани у технике учеоа, усвајаое кључних
ппјмпва и сампвреднпваоа резултата учеоа;
 Брпј ппсећених сајмпва науке, кпнцерата,
излпжби и сл.
 80% ученика је решилп задатке на пснпвнпм нивпу
пбразпвних стандарда на завршнпм испиту;
 50% ученика је решилп задатке на средоем нивпу
пбразпвних стандарда на завршнпм испиту;
 20% ученика је решилп задатке на напреднпм
нивпу пбразпвних стандарда на завршнпм испиту.
 Брпј планираних прпграма за развпј спцијалних
вештина у Гпдишоем плану рада шкпле
 Брпј планираних ваннаставних активнпсти у
шкпли
 Брпј
изпстанака
ученика
из
спцијалнп
нестимулативних средина

Видеп снимци часпва

Стручни актив за
развпјнп
планираое

Писане припреме наставника
јануар и јун
2017, 2018. и
2019.

Евиденција наставника
Извештаји стручних пргана
шкпле

јануар и јун
2017, 2018. и
2019.

Званични резултати завршнпг
испита.

Стручни актив за
развпјнп
планираое

Дневници ппсебних пблика
пбразпвнп-васпитнпг рада
јануар и јун
2017, 2018. и
2019.

Извештаји и владаоу и
дисциплини ученика
Извештај п реализацији
Гпдишоег плана рада шкпле
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Стручни актив за
развпјнп
планираое

Ресурси

Етпс
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 Усвпјен Правилник п награђиваоу ученика,
наставника и
других заппснеих за ппстигнуте
Унапређиваое система
резултате са кпјим су уппзнати сви актери шкплскпг
ппдршке и прпмпције
живпта
резултата рада ученика,  Израђен лпгп и мемпрандум шкпле кпји се кпристе
наставника и свих
у кпмуникацији и прпмпцији шкпле
заппслених у наредне три  Брпј и врста активнпсти кпје шкпла прганизује за
шкплске гпдине
ученике

Ппдизаое нивпа
ппремљенпсти шкпле
кап услпва за
квалитетну наставу

Изграђена фискултурна сала
Замеоена електрична инсталација и уређена
фасада матичне шкплешаваоа у устанпви
Кпличина нпвих наставних средстава и
електрпнске ппреме(рачуни)
 Брпј угледних часпва и псталих видпва
стручнпг усавршаваоа у устанпви

Правилник кпји је усвпјип
Шкплски пдбпр.
јануар и јун
2017, 2018. и
2019.

Евиденција п учешћу ученика
у активнпстима

Стручни актив за
развпјнп
планираое

Израђен лпгп и мемпрандум
кпји се кпристе у раду и
прпмпцији шкпле.
јануар и јун
2017, 2018. и
2019.

Председник Шкплскпг пдбпра
__________________________________
Бпјана Стпиљкпвић

Рачуни
угпвпри

Стручни актив за
развпјнп
планираое

директпр шкпле
________________________________
Драгана Миленкпвић

Оснпвна шкпла „Иван Вушпвић“ Ражао
65

