Основна школа „Синиша Јанић“ Власотинце

Развојни план
ОШ „Синиша Јанић“
за период од шк.2009/2010. до шк.2014/2015.г.

I Анализа стања у школи
а) Људски ресурси
Број наставника који раде у школи, њихова стручна спрема и радно искуство, одговарају
захтевима образовно васпитног процеса. Наставници су укључени у разноврсне облике стручног
усавршавања, колико у овом тренутку омогућавају материјалне могућности школе и локалне
самоуправе. Наставници учествују у раду матичних стручних друштава и реализацији пројеката
различитих институција које се баве унапређивањем васпитно-образовног процеса. Ненаставно
особље доприноси квалитетном функционисању школе савесним обављањем послова из свог
делокруга.
Табела 1. Стручна спрема наставника и осталог особља
стручна спрема
разредна настава
предматна настава
остало особље
укупно

IV

V

VI

VII

6

9
17

6

26

11
22
7
40

1
2
3

У претходном развојном периоду у школи се посебна пажња посвећивала стручном
усавршавању наставника.
Табела 2. Број едукованих наставника по програмима
р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Назив програма

број
наставника
Школско развојно планирање
6
Учионица добре воље
12
Активна настава/учење
26
Вештине комуникације у ВО установама
32
Програм унапређивања ВО праксе
29
Критички приступ проблемима школског живота
18
10 корака – програм превенције болести зависности
5
Методика наставе српског језика и књижевности у разредној
26
настави
Планирање у настави ППД
26
Описно оцењивање у првом разред
30
Како реализовати изборни предмет „Од играчке до рачунара“
7
Зелена школа
4
Грађанско васпитање
15
Једнаке могућности
4
Имплементација школског програма
11
Пројекат грађанин
2
2

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Додатна обука за рад у комбинованом одељењу
Развојно образовни центри у 12 општина на југу Србије
Заштита и унапређивање психо-социјалног развоја деце у основној
школи и њиховог менталног здравља
Ђачки парламенти
Вршњачка медијација
Школа без насиља

4
3
3
5
1
86

Већина наставника користи рачунаре.

б) Материјално –технички ресурси
Просторни услови не одговарају у потпуности нормативима и потребама. Школа нема
фискултурну салу већ само спортске терене у дворишту школе. Учионички простор је довољан за
постојећи број ученика, али је кабинетска настава заступљена у малом броју предмета ( ТИО,
информатика и рачунарство, ликовна култура, физика, хемија и верска настава). Кабинет
информатике и рачунарства опремљен је са 10 компјутера и видео бимом, али постоји проблем у
организацији његовог коришћења, с обзиром да се последњих година драстично повећао број
ученика и одељења која су се определила за изучавање информатике и рачунарства.
Учионице су неадекватно осветљене сем једне учионице и кабинета за ликовну културу
који имају прописно осветљење. Четири учионице су опремљене новим намештајем док је у
осталим учионицама намештај дотрајао и нефункционалан.
Постојећа наставна средства и опрема не задовољавају прописане нормативе у погледу
количине, а и сама употреба постојећих наставних средстава није адекватна.
У школи је инсталиран видео надзор са 14 камера ( од тога 4 у дворишту школе) у циљу
побољшања безбедности ученика.
Матична школа је прикључена на АДСЛ интернет, а 4 издвојена одељења имају бежични
интернет. Школа има и свој сајт који се редовно ажурира.

в) Резултати самовредновања
Кључне области које су вредноване у претходном развојном периоду су: Настава и учење,
подручја вредновања: 1.Праћење напредовања ученика (показатељ - праћење, оцењивање и
извештавање), 2. Учење ( показатељ – начин учења), 3. Планирање и припремање (показатељи планирање, припремање), 4. Наставни процес ( показатељи – комуникација и сарадња,
рационалност и организација, подстицање ученика и корелација и примена знања) и Школски
програм и годишњи програм рада школе, подручја вредновања: 1.Школски програм ( показатељструктура и садржај) и 2. Годишњи програм рада ( показатељ- структура и садржај).
У свим овим областима после реализације акционих планова за превазилажење слабих
страна, уочен је видан напредак.
Школа је укључена и у пројекат „Школа без насиља“. Сви запослени су прошли обуку,
донета су правила у сваком одељењу, формиран вршњачки тим, УЗМ и СЗМ. Наравно, и у овој
области је потребно даље ангажовање и усавршавање.
Школа ће школске 2010/11.године славити 145 година постојања. У тако дугом периоду
постојања школу су, у различитим периодима красиле многе специфичности. Последњих година
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су посебно актуелни такмичари из различитих наставних области. Сваке године између 5 и 10%
ученика учествује на окружним такмичењима и близу 1% на републичким такмичењима.
У школи више од десет година, поводом Дана школе излази лист „Звонце“. У њему
ученици објављују своје радове али се у њему представе и сви значајни догађаји између два дана
школе.
Од ваннаставних активности истичемо традиционално такмичење у певању,“ Идол
основне школе „Синиша Јанић“, квиз „Свезналице“, разне свечаности поводом значајних датума,
спортска такмичења итд.

II Мисија
Наша мисија је да професионалним васпитно образовним радом подстичемо лични
развој ученика, научимо их да уче, успешно раде и примењују стечена знања, као и да негујемо
међусобно разумевање и толеранцију и стварамо безбедно окружење.

III Визија
У наредних 5 година желимо да:
- подигнемо квалитет наставе кроз боље планирање и припремање наставног рада и
унапређивање самог процеса наставе,
- унапредимо и рационализујемо процес учења,
- унапредимо процес праћења напредовања ученика,
-створимо безбедно и сигурно окружење за ученике.

IV Развојни циљеви
1. Унапређивање процеса планирања и припремања остварићемо преко
следећих задатака:
- тимски рад у оквиру стручних и разредних већа при изради школских програма,
глобалних и оперативних планова
- израда квалитетних школских програма
- израда глобалних и оперативних планова у складу са методичким и дидактичким
захтевима и школским програмима
- редовна и квалитетна израда дневних припрема за рад

2. Унапређивање наставног процеса остварићемо преко следећих задатака:
- боља комуникација и сарадња између наставника и ученика
- боља организација часа
- подстицање ученика за рад и учење
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- корелација и примена знања

3. Унапређивање процеса учења остварићемо преко следећих задатака:
- оспособљавање ученика да планирају свој рад
- упућивање ученика у различите технике учења
- употреба активних и интерактивних метода на часу
- упућивање ученика да користе различите изворе знања
- оспособљавање ученика за самосталан рад и примену стеченог знања

4. Унапређивање процеса праћења напредовања ученика остварићемо преко
следећих задатака:
- редовно и систематско праћење и оцењивање ученика
- усклађивање критеријума оцењивања наставника
- израда посебних постигнућа на нивоу разреда
- усклађивање критеријума оцењивања са стандардима
- усавршавање начина информисања ученика и родитеља о постигнућима

5.Успостављање безбедног, подстицајног, подржавајућег и пријатног
амбијента окружења остварићемо преко следећих задатака
- одржавање превентиних радионица у првом и петом разреду
- доношење и иновирање одељењских правила
- поштовање утврђених процедура у случајевима насиља
- уређење простора

V План активности
Р.бр.
1.
2.
3.

Активност
Састанци стручних већа
Састанци разредних већа
Анализа школских програма и
отклањање уочених недостатака

Носиоци
активности
Председници СВ
Председници ОВ

Од шк.2009/10. – квартално
Од шк..2009/10. – квартално

Председници ОВ

Од шк.2009/10. – мај

4.

Тимска израда оперативних планова

5.

Анализа реализације оперативних
планова

Председници СВ и
актива учитеља
Председници СВ и
актива учитеља

6.

Редовна израда оперативних планова

наставници

7.
8.

Редовна израда дневних припрема у
складу са захтевима
Израда протокола за праћење
посећених часова

наставници
Директор, ППС

5

Време

Од шк..2009/10. – месечно
Од шк.2009/10. – месечно
Од шк.2009/10. – до 1. у
месецу
Од шк.2009/10. –
свакодневно
Шк.2009/10.

9.

Упознавање наставника са
протоколом за праћење часова

Директор, ППС

10.

Посете часовима

Директор, ППС

11.

Консултације после одржаних часова

Наставници,
директор, ППС

12.

Израда збирке примера добре праксе

ППС

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

Упознавање ученика са значајем
планирања и израда индивидуалних
планова рада
Контрола придржавања плана рад
Обука ученика за коришћење
различитих техника учења
Евидентирање коришћења активних
метода на часу
Евидентирање коришћења додатне
литературе
Израда посебних постигнућа по
предметима и разредима
Упознавање ученика и родитеља са
посебним постигнућима
Информисање ученика и родитеља о
нивоу постигнућа и смерницама за
даљи рад

Одељењске
старешине
Одељењске
старешине
Одељењске
старешине и ППС

Шк.2010/11. – септембар
Од шк.2010/11. – током
године
Од шк.2010/11. – током
године
Од шк.2010/11. – током
године
Септембар сваке шк.године
По потреби
Септембар сваке шк. године

Директор, ППС

Увек током посета часовима

Директор, ППС

Увек током посета часовима

предметни
наставници

Шк.2010/11. септембар

Предметни
наставници и ОС

Шк.2010/11. Од септембар

Предметни
наставници и ОС

Од шк.2010/11. – током
године

21.

Одржавање превентивних радионица

Одељењске
старешине

22.

Доношење одељењских правила
понашања

Одељењске
старешине

23.

Дневно евидентирање ситуација
насиља

24.

Поступање у ситацијама насиља у
складу са Посебним протоколом

Предметни
наставници и ОС
Директор,тим за
заштиту ученика
од насиља

25.

Активирање вршњачког тима

ППС

26.

Укључивање родитеља у релизацију
пројекта ШБН

Одељењске
старешине

27.

Учешће на семинарима УНИЦЕФ-а

директор

6

Од шк.2009/10. Сваког
септембра у првом и петом
разреду обавезно а у
осталим по потреби
Септембар сваке шк. године,
а по потреби и у току шк.
године
Од шк. 2009/10. –
свакодневно
Од шк. 2009/10. – током
године
Од шк. 2009/10 – током
године
Од шк. 2009/10 – током
године
Од шк. 2009/10 – током
године

VI Праћење и евалуација

Р.б.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Очекивани исходи

Показатељи
промена

Начин праћења и
инструменти

Број састанака
(најмање 4
састанака годишње )
Број састанака
Одржани састанци
(најмање 6
разредних већа
састанака годишње )
Отклоњени недостаци
Израђени школски
у постојећим
програми у складу са
школским
захтевима
програмима
90% наставника
Оперативни програми се предаје оперативне
предају на време
планове до 1. у
месецу
60% наставника има
Редовна и квалитетна
припреме које
припрема за час
задовољавају све
захтеве
Сви наставници
Израђен протокол за
упознати са
праћење часова
протоколом
Одржани састанци
стручних већа

Време
вршења
процене

Записници

тромесечно педагог

Записници

тромесечно педагог

Увид у школске
програме

јун

ППС

Евиденција
педагога

месечно

педагог

Увид у припреме

Директор
тромесечно пом.дирек
тора , ППС

протокол

октобар

7.

Посећени часови и
извршене консултације

Најмање 2 часа код
сваког наставника у
току године

Евиденција о
посећеним
часовима

Током
године

8.

Постоји збирка примера
добре праксе

20 примера по
школској године

Увид у збирку

На крају
шк.године

9.

Садржаји везани за
индивидуално
планирање ученика су
релизовани на ЧОС

80% одељењских
старешина је
обрадило ове
садржаје

Увид у дневник
рада

октобар

10.

Ученици имају
индивидуалне планове
којих се придржавају

80% ученика

11.

Ученици су упознати са
различитим техникама
учења

80% ученика

Увид у
индивидуалне
планове и сардња
са родитељима
Увид у дневник
рада, инервјуи и
анкете с
ученицима

7

Одговорна
особа

педагог
Директор,
пом.дирек
тора,
ППС
Чланови
тима за
развојно
планирање
ППС

По потреби ОС

октобар

ППС

12.

Наставници користе
активне методе

60% наставника

Посете часовима,
протокол за
праћење часова

Током
године

13.

Наставници упућују
ученике на додатну
литературу

60% наставника

Посете часовима,
протокол за
праћење часова

Током
године

Постоје постигнућа
за све предмете

Увид у школске
програме по
разредима

октобар

директор

80% родитеља
присуствовало
род.састанцима и
упознато са
стандардима и
постигнућима

Записници са
родитељских
састанака

октобар

ОС

80% ученика и
родитеља

Индивидуални
контакти

Током
године

Извештаји ОВ

На крају
школске
године

Евиденција
директора и ППС

тромесечно директор

14.

15.

16.

17.
18.

Израђена посебна
постигнућа за све
предмете и разреде
Одржани родитељски
састанци и упознати
родитељи са општим
стандардима и посебним
постигнућима по
предметима и разредима
Ученици и родитељи су
информисани о
постигнућима и дате су
им смернице за даљи
рад
Сви ученици успешно
завршавају школску
годину
Бољи односи између
наставника и ученика

Број ученика са
недовољним
оценама
Број пријављених
конфликата

Директор,
пом.дирек
тора,ППС
Директор,
пом.дирек
тора,
ППС

Предметни
наставници

ОС

19.

Одржане превентивне
радионице

80% одељења

Увид у дневник
рада

У току
године

ОС

20.

Правила су истакнута у
одељењу

80% одељења

увид

У току
године

ОС

21.

Израђен евиденциони
лист насиља за свако
одељење

100% одељења

Увид у дневнике
рада

У току
године

ОС

22.

Видно истакнута УЗМ

Број места на којима
Увид
је истакнута УЗМ

септембар

Тим за
заштиту
ученика

23.

Активности ВТ

Број активности

Евиденц. о раду
ВТ

У току
године

ППС

24.

Презентација
приручника за родитеље
“Шта је данас било у
школи“

Број презентација

Евиденција у
дневницима рада

У току
године

ОС
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Акциони план за шк. 2009/10.годину
Р.бр.

Активност

Носиоци
акривности

Време
IX, XI,
XII,III,VиVI
IX, XI,
XII,III,VиVI

Начин праћења

1.

Састанци стручних већа

Председници СВ

2.

Састанци разредних већа

Председници ОВ

3.

Анализа школских програма и
отклањање уочених недостатака

Председници ОВ

август 2009.г.

Евиденција о
недостацима

4.

Тимска израда глобалних и
оперативних планова

Председници СВ
и актива учитеља

месечно

записници

5.

Редовна израда и предаја
оперативних планова

до 1. у
месецу

Евиденција ППС

6.

Анализа реализације
оперативних планова

месечно

записници

7.

Редовна израда дневних
припрема у складу са захтевима

наставници

свакодневно

Евиденција
директора и
помоћника

Директор, ППС

До краја
2009.г.

протокол

Одељењске
старешине

Септембар

Евиднција у
дневницима рада

По потреби

Садржају ЧОС

Октобарфебруар

Евиденција у
дневницима рада
Евиденција у
дневницима рада

8.
9.
10.
11.
12.

Израда протокола за праћење
посећених часова
Упознавање ученика са значајем
планирања и израда
индивидуалних планова рада
Контрола придржавања плана
рада
Обука ученика за коришћење
различитих техника учења
Одржавање превентивних
радионица

13.

Доношење одељењских правила

14.

Анализа усвојености одељењских
правила и иновирање истих

15.

Дневно евидентирање ситуација
насиља

16.

Поступање у ситацијама насиља
у складу са Посебним
протоколом

Наставници и
прдеседници
актива учитеља
Председници СВ
и актива учитеља

Одељењске
старешине
Одељењске
старешине и ППС
Одељењске
старешине
Одељењске
старешине
Одељењске
старешине
Предметни
наставници и
одељењске
старешине
Директор,тим за
заштиту ученика
од насиља
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септембар

записници
записници

До краја
октобра

Преглед учионица

Током године

Евиденција у
дневницима рада

По потреби

Увид у протоколе
за евидентирање

По потреби

Записници тима
за заштиту
ученика

Акциони план за шк. 2010/11.годину
Р.бр.
1.

Активност
Упознавање наставника са
протоколом за праћење часова

Носиоци
акривности
Директор, ППС

Време
септембар

2.

Посете часовима

Директор, ППС

током године

3.

Консултације после одржаних
часова

Наставници,
директор, ППС

током године

4.

Израда збирке примера добре
праксе

ППС

током године

5.

Евидентирање коришћења
активних метода на часу

Директор, ППС

6.

Евидентирање коришћења
додатне литературе

Директор, ППС

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Одржавање превентивних
радионица у првом и петом
разреду
Доношење одељењских правила
у првом и петом разреду
Анализа усвојености одељењских
правила и иновирање истих
Дневно евидентирање ситуација
насиља
Поступање у ситацијама насиља
у складу са Посебним
протоколом
Обука вршњачког тима
Припрема документације за
сертификацију школе у пројекту
ШБН
Истраживање везано за
сертификацију школе у пројекту
ШБН
Израда посебних постигнућа по
предметима и разредима

Одељењске
старешине
Одељењске
старешине
Одељењске
старешине
Предметни
наставници и
одељењске
старешине
Директор,тим за
заштиту ученика
од насиља
ППС
Тим за заштиту
ученика од
насиља
Тим за заштиту
ученика од
насиља
предметни
наставници
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Увек током
посета
часовима
Увек током
посета
часовима
септембар
До краја
октобра
Током
године

Начин праћења
начин праћења
Протоколи о
посећеним
часовима
Протоколи о
посећеним
часовима
Увид у збирку
Увид у протоколе
за праћење часова
Увид у протоколе
за праћење часова
Дневници рада
Преглед учионица
Дневници рада

По потреби

Увид у протоколе
за евидентирање

По потреби

Записници тима за
заштиту ученика

октобар

Евиденција ППС

апрел

Увид у
документацију

јун

Резултати
истраживања

До краја јуна

Увид у постигнућа

Акциони план за шк. 2011/12.годину
Р.бр.

Активност

1.

Уградња посебних постигнућа по
предметима и разредима у
школске програме

Носиоци
акривности
предметни
наставници

Време

Начин праћења

август

Увид у школске
програме

Новембар,
децембар

Записници са ЧОС
и родитељских
састанака

2.

Упознавање ученика и родитеља
са посебним постигнућима

Предметни
наставници и
одељењске
старешине

3.

Усклађивање оцењивања са
посебним постигнућима

Предментни
наставници и
учитељи

Током
године

Увид у педагошку
документацију

4.

Информисање ученика и
родитеља о нивима постигнућа и
смерницама за даљи рад

Предметни
наставници и
одељењске
старешине

током године

Увид у педагошку
документацију

5.

Посете часовима

Директор, ППС

током године

Протоколи о
посећеним
часовима

6.

Консултације после одржаних
часова

Наставници,
директор, ППС

током године

Протоколи о
посећеним
часовима

ППС

током године

Увид у збирку

Одељењске
старешине
Одељењске
старешине
Тим за заштиту
ученика од
насиља

До краја
октобра
Током
године

7.
8.
9.
10.

Израда збирке примера добре
праксе
Доношење одељењских правила
у првом и петом разреду
Анализа усвојености одељењских
правила и иновирање истих
Припрема документације за
сертификацију школе у пројекту
ШБН
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октобар

Дневници рада
Дневници рада
Увид у
документацију

Акциони план за шк. 2012/13.годину

Р.бр.

Активност

Носиоци
активности

Време

1.

Уградња општих стандарда у
школске програме, глобалне и
оперативне планове наставника

Предметни
наставници,
учитељи

август

2.

Посете часовима

Директор, ППС

током године

Консултације после одржаних
часова
Израда збирке примера добре
праксе
Доношење одељењских правила
у првом и петом разреду
Анализа усвојености одељењских
правила и иновирање истих

Наставници,
директор, ППС

током године

ППС

током године

Одељењске
старешине
Одељењске
старешине
Предметни
наставници и
одељењске
старешине
Директор,тим за
заштиту ученика
од насиља
ППС
Одељењске
старешине и ППС

До краја
октобра
Током
године

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Дневно евидентирање ситуација
насиља
Поступање у ситацијама насиља
у складу са Посебним
протоколом
Обука вршњачког тима
Обука ученика за коришћење
различитих техника учења
Идентификација ученика са
емоционалним, телесним и
здравственим проблемима и
социјалним потребам
Рад са идентификованим
ученицима
Рад на професионалној
оријентацији ученика

Увид у школске
програме, глобалне
и оперативне
планове
Протоколи за
праћење часова
Протоколи за
праћење часова
Увид у збирку
Дневници рада
Дневници рада

По потреби

Увид у протоколе
за евидентирање

По потреби

Записници тима за
заштиту ученика

октобар
Октобарфебруар

ОС и ППС

До новембра
2012.

ОС и ППС

Током
године

ОС, предметни
наставници и
ППС

Током
године
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Начин праћења

Евиденција ППС
Дневници рада

Евиденција ППС
Евиденција ППС и
ОС
Евиденција у
дневницима рада и
евиденција ППС

Акциони план за шк. 2013/14.годину
Р.бр.

Активност

Носиоци акривности

Време

1.

Посете часовима

Директор, ППС

током године

2.

Консултације после
одржаних часова

Наставници, директор,
ППС

током године

3.

Израда збирке примера
добре праксе

ППС

током године

Начин праћења
Протоколи за
праћење
часова
Протоколи за
праћење
часова
Увид у збирку
Увид у
протоколе за
праћење
часова
Увид у
протоколе за
праћење
часова

4.

Евидентирање коришћења
активних метода на часу

Директор, ППС

Увек током
посета часовима

5.

Евидентирање коришћења
додатне литературе

Директор, ППС

Увек током
посета часовима

6.

Анализа усвојености
одељењских правила и
иновирање истих

Одељењске старешине

Током године

7.

Дневно евидентирање
ситуација насиља

Предметни наставници
По потреби
и одељењске старешине

8.

Поступање у ситацијама
насиља у складу са
Посебним протоколом

Директор,тим за
заштиту ученика од
насиља

По потреби

9.

Обука вршњачког тима

ППС

октобар

Израда листе снимања
атмосфере у учионици
Снимање часова на основу
листе снимања
Уређење учионица
Уређење улаза, ходника....
Опремање просторије за
индивидуалне разговоре са
родитељима
Усклађивање Развојног
плана са Законом о основном
образовању и васпитању
Извештавање НВ о
резултатима на ЗИ и

кординатор
педагог
кординатор
педагог
Одељењске старешине
координатор

Октобар
2013.
До децембра
2013.
континуирано
континуирано

директор

Мај 2014.

Увид

Тим за развојно
планирање

До децембра
2013.

Увид

Предметни наставници
осмог разреда

август

Записници са
НВ

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

13

Дневници рада
Увид у
протоколе за
евидентирање
Записници
тима за
заштиту
ученика
Евиденција
ППС
Листе снимања
Листе снимања
Увид
Увид

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

идентификованим областима
из којих су постигнути
слабији резултати
Израда планова рада на
Предметни наставници
идентификованим областима
Провера ученичких знања из
идентификованих области
Предметни наставници
( иницијално тестирање,
контроли, писмени задаци...
Реализација плана припреме
за ЗИ
Активности на пружању
додатне подршке ученицима
Активности на промоцији
школе (Сајт, приредбе,
наступи...)
Сарадња са установама и
организацијама
( Школе, вртић, ЦСР, ЦК,
НВО...)
Стручно усавршавање и
напредовање

септембар

Увид у
планове

У току године

Евиденција у
дневницима
рада
Евиденција у
дневницима
осталих облика
ОВ рада
Евиденција ОС
и ППС

Предметни наставници
8.разреда

У току године

ОС и ППС

У току године

Тим за маркетинг

У току године

Фото и видео
записи

Задужени наставници по
У току године
активностима

Евиденција о
сарадњи

Тим за СУ

Евиденција
тима за СУ

У току године

Анекси уз Развојни план за шк. 2013/14.годину
Садржаји Развојног плана предвиђени Законом о основном образовању и
васпитању ( Сл.гласник РС бр.55/2013)
Сходно чл.26 Закона о основном образовању и васпитању, актив за развојно планирање урадио је
допуну Развојног плана потребним садржајима.
1. Мере унапређивања ОВ рада на основу анализе резултата ученика на завршном испиту
Р.бр.

1.

2.

Активност
Анализа резултата на
завршном испиту и
идентификација области из
којих су постигнути слабији
резултати
Упознавање са резултатима
анализе и областима на које
треба посебно обратити

Носиоци
Наставници 8. ог
разреда, који предају
предмете које су
ученици полагали на
завршном испиту
Наставници 8. ог
разреда, који предају
предмете које су
14

Време

Начин праћења

август

Увид у анализу

август

Записници
стручних већа

пажњу
3.
4.
5.
6.

Организација иницијалног
испитивања
Израда плана рада са
ученицима у вези
идентификованих области
Реализација плана рада са
ученицима
Провера ученичких знања
везаних за идентификоване
области

ученици полагали на
завршном испиту
Предметни наставници

септембар

Евиденција у
дневнику рада

Предметни наставници

У току године

План рада

Предметни наставници

Током године

Дневници рада

Током године

Тестови,
контролни
задаци

Предметни наставници

1. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних
прилагођавања за ученике којима је потребна додатна подршка
Р.бр.
1.

2.
3.

4.

Активност
Ажурирање постојеће
евиденције о ученицима
којима је потребна додатна
подршка
Рад са ученицима којима је
потребна подршака
Рад са родитељима ученика
којима је потребна додатна
подршка
Сарадња са установама и
институцијама ( локална
самоуправа-ИРК, ЦСР, ЦКС,
НВО, здравствене устнове...)

Носиоци

Време

Начин праћења

Одељењске старешине
и ППС

септембар

Увид у
евиденцију

Одељењске старешине
и ППС

Током године

Евиденција ОС
и ППС

Одељењске старешине
и ППС

Током године

Евиденција ОС
и ППС

Одељењске старешине
и ППС

Током године

Евиденција ОС
и ППС

2. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и
родитељима
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Активност
Реализација радионица из
програма ШБН
Доношење и иновирање
одељењских правила
Активност Тима за заштиту
ученика од насиља
Формирање и рад са
Вршњачким тимом
Евидентирање ситуација
насиља

Носиоци
Учитељи 1. и ОС
5.разреда

Време
Прво полугође

Одељењске старешине

Септембароктобар

Чланови тима

Током године

ОС и ППС

октобар

Предметни наставници Током године
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Начин праћења
Евиденција у
днев. рада
Увид у
правила
Записници са
састанака Тима
Евиденција о
раду ВТ
Евиденциони
листови

6.

7.

8.

Рад са родитељима
Сарадња са организацијама и
институцијама ( Локална
заједница, НВО, МУП...)
Организација активности
манифестација
( фер-плеј турнири,
приредбе, квизови....)

ОС, ППС, Тим за
заштиту ученика од
насиља

Током године

ОС

Током године

Предметни наставници Током године

Евиденција
ОС, ППС и
Тима
Евиденција у
дневницима
рада
Фото и видео
материјал

3. Мере превенције осипања ученика
Р.бр.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Активност
Активности у области
маркетинга школе
Прикупљање информација о
будућим првацима
( списак)
Додатно ангажовање
запослених на промоцији
школе у сопственом
окружењу
Организација посете деце из
предшколске установе школи
Родитељски састанак са
родитељима деце из
предшколске установе
Сарадња са родитељима,
посебноонима чија деца имају
проблеме у учењу или
понашању

Носиоци

Време

Начин праћења
Увид у план
активности

Тим за маркетинг

Током године

секретар

октобар

Увид у списак

Запослени у школи

Током године

Извештаји
директору
школе

Учитељи 4. разреда

март

Директор и ППС

март

Предметни
наставници, ОС, ППС,
директори

Током године

Фото и видео
записи
Дневници рада
директора и
ППС
евиденција

4. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе
садржај појединих наставних предмета
Р.бр.
Активност
1.
Сарадња са Центром за децу
и омладину при ЦСР
2.
Сарадња са НВО
3.
4.

Сарадња са Ромском
организацијом
Срадања са Црвеним крстомПрограм промоције хуманих
вредности

Носиоци
Наставници
грађанског васпитања
ОС 8.разреда

Време
Током године

ППС

Током године

Учитељи 4. разреда

Током године
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Током године

Начин праћења
Фото и видео
записи
Дневници ВО
рада
Евиденција
ППС
Дневници ОВ
рада

5. План припреме за завршни испит
Р.бр.

1.

2.

Активност
Анализа резултата на
завршном испиту и
идентификација области из
којих су постигнути слабији
резултати
Информисање ученика и
родитеља о начину полагања
завршног испита
Организација допунске и
додатне наставе ради
детаљније обраде
идентификованих области
Израда плана рада са
ученицима осмог разреда на
припреми завршног испита

Носиоци
Наставници 8. Ог
разреда, који предају
предмете које су
ученици полагали на
завршном испиту

ОС 8.разреда и ППС

Време

Начин праћења

август

Увид у анализу

Током године

Дневник ОВ
рада,
записници са
родитељских
састанака

Предметни наставници Током године

Дневник ОВ
рада

Предметни наставници
септембар
осмог разреда

План рада

5.

Реализација плана рада са
ученицима осмог разреда

Предметни наставници
Током године
осмог разреда

Евиденција у
дневнику
осталих облика
Ов рада

6.

Организација пробних
завршних испита

Директор,
пом.директора, ППС и
ОС

Евиденција о
провном ЗИ

7.

Формирање група за
припрему ученика за ЗИ

Наставници предмета
који се полажу на ЗИ

фебруар

8.

Реализација припреме за
завршни испит

Наставници премета
који се полажу на ЗИ

Фебруар-јун

3.

4.

Током године

Евиденција у
дневницима
осталих облика
ОВ рада
Евиденција у
дневницима
осталих облика
ОВ рада

6. План укључивања школе у националне и међународне пројекте
Р.бр.

Активност

Носиоци

1.

Праћење конкурса за пројекте

Директор, ППС

Током године

2.

Избор пројеката и
консултације у установи

Директор, ППС

Током године

3.

Прикупљање документације и Директор, ППС

Током године
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Време

Начин праћења
Евиденцијао
конкурсима
Записници са
стручних
органа
Конкурсна

учешће на конкурсима
4.

Реализација пројекта

5.

Извештај о реализацији
пројекта

Задужени наставници

Рок предвиђен
конкурсом

Координатор пројекта

Након
реализацији
пројекта

документација
Документација
која прати
реализацију
Извештај

7. План стручног усвршавања наставника, стручних сарадника и директора
Р.бр.
1.
2.
3.

Активност

Носиоци

Време

Реализација угледних часова

Предметни наставници У току године

Присуство угледним
часовима других наставника
Презентације на стручним
органима у вези различитих
тема везаних за ОВ рад

Пред.наставници,
ППС, директори

У току године

Пред.наставници,
ППС, директори

У току године

4.

Присуство семинарима

Пред.наставници,
ППС, директори

5.

Презентација садржаја са
посећених семинара

Пред.наставници,
ППС, директори

У току године
У току године

Начин праћења
Евиденција о
СУ у установи
Евиденција о
СУ у установи
Евиденција о
СУ у установи
Евиденција о
СУ ван
установе
Евиденција о
СУ у установи

8. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања
Р.бр.

Активност

Носиоци

Време

1.

Извештаји са посећених
семинара на седницама
стручних органа

Наставници који су
присуствовали
семинарима

Током године

2.

Реализација наставе или
активности применом
наученог на семинарима

Наставници који су
присуствовали
семинарима

Током године

3.

Упознавање ученика са
методама и техникама учења

ОС, предметни
наставници, ППС

Током године

4.

5.

Примена активних и
интерактивних метода у
настави
Увођење формативног
оцењивања у свакодневну
праксу

Предметни наставници Током године

Предметни наставници Током године
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Начин праћења
Записници са
седница
стручних
органа
Евиденција о
стручном
усавршавању у
установи
Евиденција у
дневницима
рада
Збирка
примера добре
праксе
Педагошка
документација

9. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника
Р.бр.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Активност
Подношење захтева установу
за стицање звања
Достављање захтева
стручном већу
Достављање мишљења
стручног већа
Достављање предлога за
избор у звање и доказима
просветном саветнику или
заводу
Мишљење просветног
саветника или завода
Доношење решења о стицању
звања
Расподела обавеза и
активности

Носиоци

Време

Начин праћења

Предментни наставник

Током године

захтев

Директор

У року од 8 дана
од пријема
захтева

Евиденција о
раду СВ

Председник СВ

У року од 15

Увид у досије

директор

У року од 15

Увид у досије

Просветни саветник

У року од 60 дана

Увид у досије

директор

У року од 15 дана

Увид у досије

директор

Током године

Увид у 40часовно
задужење

10. План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе
Р.бр.

Активност

Носиоци

1.

Избор представника за Савет
родитеља

Одељењске сатрешине

септембар

2.

Избор представника за
Школски одбор

Председник савета
родитеља

септембар

3.

Професионална
оријентација- гости ОЗ
родитељи различитих
занимања

Одељењске старешине

У току године

Записници у
дневницима
рада

4.

Здравствена заштита- гост
родитељ лекар

Одељењске старешине

У току године

Записници у
дневницима
рада

Одељењске старешине

У току године

Извештаји о
реализацији

Координатори тимова

У току године

Записници о
раду тимова

5.

6.

Укључивање родитеља лекар
у реализацију излета и
екскурзија
Укључивање родитеља у рад
разних тимова у школи ( по
потреби)
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Време

Начин праћења
Записници у
дневницима
рада
Записници
Савета
родитеља

11. План сарадње и умрежавања са другим школама и установама
Р.бр.

Активност
Успостављање контакта са
школама које су у пројекту
ШБН
Успостављање контакта са
школама које су у пројекту
ПО
Успостављање контакта са
школама које су у пројекту
ПХВ

Носиоци

Време

Начин праћења

Тим за заштиту
ученика од НЗЗ

Током године

Евиденција
тима

Тим за ПО

Током године

Евиденција
тима

Тим за ПХВ

Током године

Евиденција
тима

4.

Размена информација

Тимови

Током године

5.

Организација заједничких
акција са другим школама

Тимови

Током године

1.

2.

3.

Евиденција
тимова
Евиденција
тимова

Акциони план
за превазилажење уочених слабих страна
(шк.2013/14.годину)
У процесу самовредновања области Етос идентификоване су слабије стране: у оквиру
стандарда 5.1. Регулисани су међуљудски односи и то индикатора 5.1.4. За новопридошле
ученике и наставнике примењују се разрађени поступци прилагођавања на нову школску
средину; ( ниво 2);У оквиру стандарда 5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и
промовишу и то индикатора 5.2.3. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и
наставника за постигнуте резултате ( ниво 2) и стандарда 5.5.У школи је развијена сарадња на
свим нивоима и то индикатора 5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и прихвата
иницијативе ученика ( ниво 2) и индикатора 5.5.4. кола развија и негује различите облике активног
учешћа родитеља у животу школе ( ниво 2).
Ради превазилажења уочених слабих страна, тим за самовредновање урадио је акциони
план.
Општи циљ: Унапређивање ефикасности и видљивости активности које се предузимају у
школи
Специфични циљеви
1. Успешна адаптација новопридошлих
ученика и наставника на школску средину

Задаци
1. Успостављање процедуре прилагођавања
новопридошлих ученика и наставника на нову
школску средину
2. Стварање услова за успешан рад наставника и
напредовање ученика
3. Праћење адаптације новопридошлих
наставника и ученика
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2. Подржавање и промоција резултата
ученика и наставника

3. Унапређивање планирања и реализације
разноврсних школских активности за ученике
у којима свако може имати прилику да
постигне резултат

1. Формирање тима за израду правилника о
похваљивању и награђивању наставника и
ученика
2. Израда Правилника о похваљивању и
награђивању ученика и наставника за
постигнуте резултате
3. Примена Правилника у пракси
1. Стварање услова за укључивање ученика у
активности школе према сопственим
интересовањима и способностима
2. Праћење укључивања ученика у активности
школе

4. Благовремено разматрање и прихватање
иницијативе ученика

1.Утврђивање поступка за подношење и
реализацију ученичких иницијатива
2. Оспособљавање ученика за препознавање
својих потреба и процедурама за покретање
поступака за задовољење потреба

5. Унапређивање различитих облика активног
учешћа родитеља у животу школе

1.Укључивање родитеља у циљу унапређивања
рада школе
2. Едукација родитеља

План активности
Р.б.
1.
2.

3.

Активност

Одговорна
Носиоци
особа
активности
координатор чланови тима

Израда акционог
плана
Упознавање чланова координатор
НВ са акционим
планом
Упознавање
Директор
новопридошлих
ученика и
наставника са
фунционисањем
школе и обавезама
које их очекују

Време
Фебруар 2014.

чланови тима

Март 2014.

Предедници
ОВ, ментори,
ОС и ППС

Током године
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Очекивани
резултати
Израђен акциони
план
НВ упознато са
акционим планом
Информисани
наставници и
ученици

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

Консултације са
новопридошлим
наставницима у вези
евиденције и
документације

Директор

Директор,
помоћник
директора и
ППС

Током године

Иформисани
наставници

Тестирања
новопридошлих
ученика ради
утврђивања
способности и
предзнања
Недељни
индивидуални
контакти са
новопридошлим
ученицима
Избор чланова тима
за израду
Правилника о
похваљивању и
награђивању из
редова запослених и
УП
Израда предлога
Правилника
Упознавање НВ са
предлогоом
Правилника
Усвајање
Правилника на
седници ШО
Похваљивање и
награђивање
запослених и
ученика у складу са
Правилником
Испитивање
ученичких
интересовања за
ваннаставне
активности
Формирање секција
у складу са
интересовањима

Психолог

ППС

Током године

Утврђене
способности и
предзнања
ученика

Директор

ОС и ППС

Током године

Реализовани
недељни
контакти

Директор

координатор

март

Формиран тим

Директор

Секретар
Чланови тима
Помоћник
директора

До краја марта Израђен предлог
Правилника
Април
Чланови НВ
упознати са
Правилником
Април
Усвојен
Правилник

Директор

Директор

Помоћник
директора

Директор

Одељењске
старешине

Током године

Правилник се
поштује

Директор

ППС и ОС

мај

Идентификована
интересовања
ученика

Директор

Председници
ОВ

Од септембра

Формиране
секције и
подељена
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

ученика и подела
задужења
наставницима
Израда програма
Помоћник
рада ваннаставних
директора
активности
Евидентирање рада
Помоћник
ваннаставних
директора
активности у
дневнику осталих
облика ОВ рада
Анализа
Директор
укључености
ученика у
вананставне
активности у односу
на прошлу школску
годину
Утврђивање услова
Директор
и начина за
покретање
иницијативе
Одржавање
Помоћник
радионица са
директора
ученицима у вези
идентификовања
њихових потреба
Упознавање ученика Директор
са условима и
начином покретања
иницијативе
Вођење евиденције о Директор
ученичким
иницијативама
Правовремено
Директор
разматрање и
реаговање на
ученичке
иницијативе
Укључивање
Помоћник
родитеља у
директора
реализацију
појединих програма
( ПО, културних
активности,
здравствене заштите,

задужења
наставницима
Задужени
наставници

Септембар
2014.

Израђени
програми

Задужени
наставници

Од септембра
2014.

Редовна
евиденција

ППС

Новембар
2014.

Извршена
анализа

Педагошки
колегијум
Чланови УП

Март 2014.

ОС,
ППС

До краја
априла 2014.

Утврђени услова
и начина за
покретање
иницијативе
Одржане
радионице

ОС,
ППС

До краја
априла 2014.

Ученици
упознати са
условима

ППС,ОС

Од априла

Уредно се води
евиденција

ОС, ППС ,
Од априла
педагошки
колегијум,
Савет
родитељ...
ОС и предметни Од марта
наставници
2014.
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Разматране
иницијативе и
одлучено о њима

Родитељи
укључени у
активности
школе

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

слободних
активности, ИОП) у
складу са школским
програмом
Покретање
иницијативе на СР за
формирање клуба
„Родитељи,
пријатељи школе“
Формирање клуба
„ Родитељи,
пријатељи школе“
Прављење спискова
заинтересованих
родитеља за
чланство у Клубу
Израда Пословника
о раду клуба и плана
рада клуба
Презентације на
родитељским
састанцима о
актуелним темама
( ШБН, развојне
карактеристике деце,
технике учења,
слободно време,
план рада....)
Информисање
родитеља 8. разреда
о ЗИ
Индивидуални
саветодавни рад са
родитељима
Формирање
евиденције о
активностима са
родитељима

Директор

Кординатор
тима за
самовреновање

До краја марта Покренута
2014.
иницијатива

Директор

Кординатор
тима за
самовреновање
ОС

До краја марта Формиран клуб
2014.

Кординатор
тима за
самовреновање
ОС

друга недеља
априла 2014.

Директор

ОС 8.разреда и
ППС

Април 2014.

Директор

ОС, ППС,
предметни
наставници

Од марта
2014.

Директор

ОС, ППС

Од марта
2014.

Директор

Директор

Помоћник
директора
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Прва недеља
априла 2014.

Од марта
2014.

Направљени
спискови
заинтересованих
родитеља
Израђен
Пословник и
план рада
Одржане
презентације

Родитељи
информисани о
ЗИ
Обављен
индивидуални
рад са
родитељима
Формирана
евиденција о
раду са
родитељима

