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Развојни план школе

На основу члана 49. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени
гласник РС бр/72/09- 52/11- 55/13), Школски одбор ОШ "Младост" Нови Београд је, на
седници одржаној 31.8.2017. године, саслушао предлог Стручног актива за развојно
планирање за усвајање стратешког плана развоја школе.

1. УВОД
Развојни план школе представља стратешки план развоја у периоду од 1.
септембра 2017. до 31. августа 2022. године, са истакнутим приоритетима и
принципима у остваривању васпитно-образовног рада и плановима из различитих
образовних и васпитних области.
Развојни план донет је на основу резултата Екстерног вредновања школе,
Извештаја о самовредновању рада школе, Извештаја о раду школе иидентификовања
образовних потреба на нивоу стручних тимова и актива на нивоу школе.
Везе стручних тимова у школи у току планирања и израде Развојног плана школе
су биле значајне за конструктиван заједнички рад на идентификацији потреба,
препрека, осмишљавања мера и активности, приоритета, циљева и задатака.

О нама
Основна школа „Младост“ почела је са радом у школској 1989/1990. године. Од
тада па до данас, мењала је свој изглед, своју структуру и кадар. Ипак, остала је
препознатљива по својој величини и завидним резултатима рада. Школу похађа око
1200 ученика сврстаних у четрдесет одељења и две групе припремног предшколског
програма. Рад се одвија у две смене: парнoj и непарнoj.Непарну смену чине ученици
који иду у I, III, V и VII разреда, а парну чине ученици који похађају II, IV, VI и VIII
разреда. У три одељења првог разреда и три одељења другог разреда реализује се
продужени боравак за око 180 ученика. Просечна оцена постигнућа, на нивоу школе,
од II до VIII разредаје 4,61 у школској 2016/17. години. Школа има могућности да
примењује најсавременије методе рада и савремену технологију у настави. Одлично
опремљена библиотека, центар је за одржавање часова са мултимедијалним
приступом. Хоризонтално учење, заинтересовани и мотивисани наставници и ученици
који радо сарађују изнедрили су велики број примера добре праксе.
Основна обележја школе (табла са називом, застава, амблем, банери, план
евакуације) истакнута су на видним местима. Школа има и посебна обележја (интернет
презентација школе, банери, химна, „Kућни ред“ у облику флајера за родитеље и
ученике, видео надзор, осветљење школског дворишта).
У школи се одвијају различите манифестације и такмичења у које су укључени сви
актери школе. Школа је место културних дешавања у својој средини и томе доприносе
како садашњи тако и бивши ученици, наставници и професори, родитељи и личности
из друштвеног и јавног живота.
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2. СМЕРНИЦЕ ЗА РАЗВОЈ ПЛАНА И РАЗВОЈНИ ТИМ
Кроз процес развоја школе унапређујемо локалну заједницу и свест о важности
школе као носиоца знања, умећа и вештина.
Модерне технологије доносе са собом изазове, нова знања, нове навике, и
мењају животни стил. Доступност интернета пружа могућност да образовање буде
доступније свима. Развијамо свест о заједничком раду на обезбеђивању савремене
школе која деци може да пружи високе стандарде образовања.
Развој услова рада школе кретаће се у интересу свих ученика, наставника,
родитеља и локалне самоуправе а све у интересу квалитетнијег живота, образовања и
васпитања младих генерација.

3. МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија
Мисија наше ОШ “Младост“ је креирање модерне, ефикасне и занимљиве школе по
мери детета, која подстиче и мотивише ученике/це да унапређују знања, вештине и
способности унутар личних и друштвених перспектива и оспособљава их за целоживотно
учење, које је засновано на поверењу, повезаности, солидарности, активизму и
поштовању различитости.
Визија
ОШ “Младост“ тежи да буде савремено опремљена школа, лидер у образовању, која
креативним и иновативним програмима, у складу са интересима окружења, подржава
активно учење, тимски рад, развојне потребе својих ученика/ца, и свих осталих
учесника/ца у наставном процесу. Кроз партнерство са родитељима и широм
заједницом радиће се на стварању безбедног окружења у ком сви могу да признају и
поштују осећања других.
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4. СНАГЕ И СЛАБОСТИ ШКОЛЕ
СНАГЕ

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Традиција дуга преко 28 година у васпитању и
образовању ученика, отворени за сарадњу;
Наша опредељеност ка сталном иновирању
Наставног рада;
Наставници примењују одговарајућа дидактичкометодичка решења на часу;
Наставници користе наставне методе које су
eфикасне у односу на циљ часа;
Наставници прилагођавају рад на часу потребама
ученика;
Наставници имају разумевања за ученике;
Наставници тематском и интердисциплинарном
наставом превазилазе проблем садржајно и
временски неусклађеног градива у оквиру сваког
разреда;
Школске оцене су у складу са постигнућем ученика
на завршним испитима;
У школи функционишу тимови за подршку
ученицима;
У школи функционише систем подршке деци из
осетљивих група;
У школи се организују превентивне активности које
доприносе безбедности;
Школа сарађује са родитељима и релевантним
институцијама у пружању подршке ученицима;
Редовно стручно усавршавање наставника;
Учешће и успеси наставника на конкурсима
Примера добре праксе и објављивању радова;
Тимски рад директора, наставника и стручних
сарадника;
Учешће и успеси наших ученика на различитим
такмичењима;
Организован продужени боравак;
Ученички парламент;
Модерни и добро опремљени кабинети, 2 сале за
физичко.

СЛАБОСТИ
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Ученици не користе у довољној мери доступне
изворе знања;
Наставници не дају увек повратне информације
о напредовању ученика;
У школи недовољно добро функционише мрежа
за решавање проблема насиља;
Не постоји посебан простор за индивидуалне
састанке наставника са родитељима и
ученицима;
За новопридошле ученике слабије се примењују
разрађени поступци прилагођавања на нову
школску средину;
Мрежа екстерне и интерне комуникације није
довољно развијена;
Школски простор није у потпуности прилагођен
потребама деце са инвалидитетом;
Недовољно уређено школско двориште;
Неодговарајућа промоција рада и других
активности школе;
Недовољна мотивисаност неких наставника у
појединим фазама наставног процеса и
пројектима;
Недостатак материјалних средстава.
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5. МОГУЋНОСТИ И ПРЕПРЕКЕ

МОГУЋНОСТИ

•
•

•
•
•
•

•

Позитивни реформски процеси у образовању
који омогућава иновиран наставни процес;
Отворена школа која укључује и препознаје
интересе заинтересованих страна (Школска
управа, Министарство просвете, Градска
управа, хуманитарне, еколошке, културне и
спортске организације, Здравствени центар,
Центар за социјални рад, привредни сектор...);
Подршка и укљученост родитеља;
Применљивост добрих искустава;
Сарадња са невладиним организацијама
(семинари, донације, планирање...);
Изналажење могућности за донаторским
средствима;
Активна сарадња са локалном самоуправу која
омогућава подизање нивоа образовног
процеса.

ПРЕПРЕКЕ
• Поремећен систем вредности у друштву, нарушен
ауторитет школе, наставника, ученика и родитеља;
• Недовољна еластичност образовног процеса;
• Недовољна мотивисаност локлне заједнице у
појединим областим везаним за рад школе;
• Све рестриктивнији буџет;
• Пораст деликвенције.
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6. ЕКСТЕРНО ВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ
6.1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

6.1.1 Школски програм је урађен на основу наставног плана и програма и омогућава
остваривање принципа и циљева образовно-васпитног рада, као и стандарде
постигнућа.
6.1.2. Годишњи план рада школе донет је у складу са развојним планом и програмом
образовања и васпитања. Утврђено је време, место, начин и носиоци остваривања
плана.
Елементи Школског програма и Годишњег плана рада школе међусобно су
усклађени и у функцији задовољења различитих потреба и интересовања ученика,
родитеља, локалне самоуправе и реалним потенцијалима школе.
Сви стандарди који се односе на област квалитета Школски програм и Годишњи
план рада су у потпуности остварени. Школски документи су донети у складу са
прописима и задатом структуром.
6.2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
6.2.1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ
6. 2.1.1. ПЛАНИРАЊЕ
Сви наставници имају Годишњи и Оперативни план рада који је у складу са
прописаним планом и програмом рада. Приликом планирања сарађују са осталим
члановима разредног или стручног већа. Оперативне планове праве поштујући
специфичности предмета и одељења у којима раде. Тимским радом кроз корелацију
предмета и обрадом повезаних тема долазе до усклађених, заједничких провера.
6.2.1.2.ПРИПРЕМАЊЕ
Наставници се редовно припремају за наставу водећи рачуна о избору садржаја,
метода, облика и средстава за рад. Приликом припремања за час води се рачуна о
различитости ученика по знању, искуству, способностима као и онима који су
надарени или имају тешкоће у развоју.
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6.2.2. НАСТАВНИ ПРOЦЕС
Наставници у школи примењују одговарајућа дидактичко-методичка решења на
часу и користе наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. Коришћење
савремених технологија доприноси квалитетнијој реализацији и унапређивању свих
облика и подручја образовно-васпитног рада. Комуникација између већине актера је
са уважавањем и поверењем.
Наставници прилагођавају рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.
Ученици стичу знања на часу. Повратне информације које добијају су подстицајне за
даљи рад и напредовање. Задаци који се реализују су првенствено промовисање
правилне употребе свих облика извора информација, стварање услова за
интердисциплинарни приступ настави, мотивисање за учење, сарадња са ученицима и
наставницима, развијање информатичке писмености и коришћење савремених
технологија.
Наставници ефикасно управљају процесом учења на часу и користе поступке
вредновања који су у функцији даљег учења. Стварају подстицајну атмосферу за
рад на часу, похвалама подстичу и мотивишу ученике. Посебну пажњу посвећују
ученицима који спорије напредују. Даровити ученици заузимају важно место у
животу и раду школе, њима се посвећује пажња кроз припрему за такмичења на
којима они неретко постижу одличне резултате.
У току школске 2016/2017. године у школи су реализоване следећеактивности:
угледни часови, интердисциплинарна, прикази активности, презентације и промоције
средњих школа, тематских предавања.
6.2.3. УЧЕЊЕ
Већина ученика има одговоран однос према учењу и раду. Користе ранија стечена
знања и искуства приликом усвајања новог градива. Већина има развијен осећај личне
одговорности, радо сарађују у групном раду. Ученици се оспособљавају да користе
разне изворе знања: уџбенике, речнике, енциклопедије, интернет, учење путем
открића, решавање проблема, кооперативно учење ....
6.2.4. ПРАЋЕЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ
Оцењивање се обавња у складу са Правилником о оцењивању ученика. Наставници
примењују формативно и сумативно оцењивање. Такође се оцењивање постигнућа
ученика обавља редовно и континуирано што за резултат има систематско праћење
ученика. Критеријуми оцењивања наставника су усклађени, незнатно одступају.
Информисање је унапред договорено, редовно, јасно, сaдржи степен постигнућа и
смернице даљег напредовања. Информисање о постигнућима ученика, ученик добија
од наставника усмено непосредно после одговарања или писане провере, као и
упутство за даље напредовање. Родитељи се информишу о постигнућима ученика на
индивидуалним разговорима који се обављају на „отвореним вратима“ наставника
(индивидуалним или колективним), родитељским састанцима (писаним путем).
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6.3. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
6.3.1. КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА
Средња оцена успеха ученика је веома висока по предметима и по одељењима.
Врши се анализа успеха ученика по предметима и по одељењима. Просечна пролазност
ученика на крају школске године је 98 -100%. Школске оцене су у складу са постигнутим
резултатима на завршном испиту. Ученици су у великом степену оспособљени да
повезују знања из различитих предмета и примењују их за решавање проблема.
Резултаи ученика на завршном испиту показују да Школа остварује резултате изнад
просека Републике, Школске управе Београд и да је на Општини Нови Београд у првој
трећини. Константно добри резултати ученика на завршном испиту показују да се
остварују образовни стандарди.
Резултати на такмичењима показују да се пуно ученика такмичи и да постижу
одличне резултате на свим нивоима и свим предметима. Реубличке награде су у
прошлој школској години имали:
1. Јана Бугарски IV/4 – III место на Међународном такмичењу „Кенгур“, учитељица
Драгана Вучен.
2. Милица Секуловић VII/5 – II место на Републичком такмичењу „Књижевна
олимпијада“, наставница Душица Мињовић.
3. Милан Видимлић VII/5 - III место на Републичком такмичењу из Физике,
наставница Невенка Лелас-Тодоров
4. Анђела Шкипина VII/2 - II место на Републичком такмичењу из Италијанског
језика, наставница Весна Видојевић.
5. Ива Тодоровић VII/2 - III место на Републичком такмичењу из Италијанског језика,
наставница Весна Видојевић.
6. Рукометна секција Основне школе „Младост“ у саставу: Милан Дијаматовић
VIII/1, Бранислав Петровић VIII/1, Јован Бабовић VIII/1, Жељко Гавриловић VIII/1,
Филип Марковић VIII/1, Урош Кнежевић VIII/2, Страхиња Милошевић VIII/2,
Виктор Ерак VIII/2, Алекса Микић VIII/2, Немања Савин VIII/2, Драган Дрндаревић
VIII/2, Никола Лукић VIII/3, Вук Милошевић VIII/3, Марко Милутиновић VIII/3 – I
место на Републичком такмичењу у рукомету, наставница Ивана Филиповић
Наставници користе разноврсне облике и методе рад и расположива наставна
средства ради подизања мотивације ученика за рад. Ученици су у великој мери
мотивисани за самостално стицање додатних знања и вештина. Школа континуирано
доприноси већој успешности ученика кроз разне спортске и ваннаставне активности, где
је изражена велика заинтересованост ученика.
Већина ученика има изграђене ставове према општеприхваћеним моралним и
естетским вредностима друштва, равноправности полова, заштити природе, осећај
припадности заједници, културном наслеђу....
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6.4 . ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
У школи функционише систем пружања подршке ученицима. Подстиче се лични,
професионални и социјални развој ученика, а функционише и систем подршке деци
из осетљивих група.
6.4.1. БРИГА О УЧЕНИЦИМА
6.4.1.1. Безбедност и сигурност ученика у школи
Школа има правилник о безбедности ученика са чјим садржајем су упознати
наставници, ученици, родитељи. Правилник регулише јасне процедуре, задужења и
обавезе свих актера. Школа благовремено реагује на уочене пропусте. У школи је
организовано дежурство наставника и ученика, постоји школски полицајац, дневно
и ноћно обезбеђење, у 6 учионица у којима се реализује продужени боравак
уграђени су интерфони са видео камерама како би родитељи позвали децу из хола
школе за одлазак кући.
6.4.1.2. Праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних
потреба ученика
У школи постоје процедуре за идентификовање физичког, здравственог,
емоционалног стања и социјалних потреба ученика као и утврђени механизми
помоћи.
Здравствена заштита се одвија кроз редовне сарадњу са здравственим
службама кроз систематске прегледе опште медицине, стоматолошке и повремено
физијатријске службе, превентивна предавања везана за болести прљавих руку,
болести зависности, оралну хигијену. Предавачи су лекари из дома здравља,
предавачи по позиву, наставници и родитељи. Школа се препознаје по уважавању и
бризи за све ученике.
Да би брига о ученицима била још боља потребно је побољшати међусобну
комуникацију са родитељима ученика о свим предузетим мерама и процедурама.
6.4.2. Подршка учењу
Постигнућа и успех ученика се систематски прати и према томе утврђују потребе
сваког ученика и сходно томе се планирају активности које ће помоћи ученицима.
Школа врши анализу успеха по одељењима и по предметима. Психолошко –
педагошка служба остварује процес додатне подршке ученицима којима је то
потребно.
Наставници у сарадњи и договору са стручном службом континуирано раде на
усаглашавању потреба за ученике којима је потребна подршка у учењу.За ученике
којима је потребна додатна образовна подршка организује се допунска настава.
Потребно је повести више рачуна о редовности похађања такве наставе и што више је
приближити потребама сваког ученика.
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На основу процене Тим за инклузивно образовње и уз сагласност родитеља рад са
ученицима који имају специфичне тешкоће у учењу спроводи се
кроз
индивидуализацију и прилагођавање услова, материјала, учила метода, техника, и
облика рада, што укључује и прилагођавање испитивања и оцењивања. За ученике
који имају решење интерресорне комисије направљени су индивидуализовани
образовни планови који подразумевају смањење садржаја и прилагођавање посебих
стандарда постигнућа.
Додатна настава се организује за надарене ученике, што доказују добри резултати
на такмичењима и упис средње специјализоване школе и одељења (дизајнерска,
филолошка и математичка гимназија, билингвална одељења) или средње школе за
чији упис је потребно пуно бодова.
6.4.3. Лични и социјални развој ученика
У школи се негује и подстиче социјалана клима: толеранције, поштовање,
сарадња, брига о другима, комуникацијске вештине. Похваљују се позитивни
поступци и успех ученика. На огласним таблама се истичу имена и фотографије
ученика и наставника који су остварили одређен успех. Добијају похвалнице, књиге и
слободне дане.
Ученици давањем предлога кроз одељењске заједнице, Ученички парламент и
представнике на састанцима Школског одбора учествују у доношењу одлука.
Подржавају се иницијативе ученика за одржавање спортских, културних и забавних
манифестација и посета.
6.4.4. Професионална орјентација
Школа има разрађен програм професионалне орјентације који се реализује кроз
различите облике васпитно-образовног рада. Водећи рачуна о потребама свих
ученика организују се предавања родитеља и гостију по позиву који на сликовит
начин информишу ученике.
Поступак професионалне оријентације спроводи се већ дужи низ година у нашој
школи са циљем пружања подршке ученицима како би развили способност за
доношење самосталне и ваљане одлуке о избору школе и заимању, а у складу са
својим компетенцијама и интересовањима. Представља научно-стручни поступак који
подразумева тимски рад психолога, педагога, предметних наставника и управе школе.
Планирано је да се ученици и њихови родитељи детаљно информишу о образовној
мрежи, тржишту рада, проходности за даље школовање, као и свим елементима
технике уписа.
Да би ученици дошли до што правилније одлуке неопходно је да сагледају себе
кроз интересовања, способности, хобије и личне особине. С тога је процес
професионалне оријентације усмерен на пружање што више информација о
различитим делатностима, занимањима и подручјима рада. Наглашавају се предности
средњих стручни школа које пружају доста практичних предмета, али и предности
гимназија које носе добру основу за оне који желе да наставе даље школовање на
факултету. Истичу се захтеви спретности, радних навика и дужине школовања.
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Плана рада у оквиру Тима за професионалну оријентацију, на овом пољу усмерен је на
рад са ученицима седмог и осмог разреда кроз реализацију радионица из ГИЗ-овог
пројекта професионалне оријeнтације „Пет корака до одлуке о школи и занимању“.
Динамичним и занимљивим радионицама ученици се уводе у свет рада и области
занимања. Представљају им се технике за што боље сагледавање сопствених особина,
навика, интересовања и способности. Омогућено им је да повежу и увиде значај
усклађености захтева одрђених занимања и сопствених компетенција.
На нивоу осмог разреда, у циљу додатне едукације и помоћи при одабиру
адекватне средње школе, на часовим одељенског старешине, планирано је да
психолог школе у сваком одељењу осмог разреда одржи час са темом „Прихватање
одговорности ученика у одлучивању у свом даљем школовању“. Том приликом би са
ученицима разговарала о следећим темама:
- Да ли уче брзо и лако
- Да ли уче самостално или под притиском
- Да ли су више оријентисани на друштвене или природне науке
- Које предмете највише воле
- Да ли имају склоност за решавање рачунских задатака
- Да ли су успешни у техничком образовању, практичном делу наставе
- Да ли показују смисао за уметничко изражавање
- Да ли имају интересовања за рад са људима – децом
Након свих ових садржајних дискусија са ученицима, планирано је да психолог
ораганизује групно тестирање заинтересованих ученика осмог разреда. На групе од по
петнаест ученика применила би се батерија тестова ( ТПИ, КОГ-3), којима се процењују
опште и специфичне способности, као и професионално интересовање ученика.
Након обраде резултата, са ученицима је планирано индивидуално професионално
саветовање.
6.4.5. Ваннаставне активности
6.4.5.1. Ваннаставне активности у млађим разредима
Наставља се пилот програм „Покренимо нашу децу“ чија је реализација започета у
другом полугодишту школске 2016/17. године за ученике у првом циклусу образовања.
Свакодневно физичке активности у трајању од 15-ест минута доприносе промовисању
здравља и навике физичког вежбања.
За ученике од 1 до 4 разреда у сарадњи са Министарством омладине и спорта
наставиће се са реализацијом пројекта „Спорт у школе“.
Наставићемо са реализацијом пројекта „Од мале лиге до шампиона“ у сарањи са
тв каналима Спорт клуб и Ултра и Кошаркашким савезом Србије.
Реализоваћемо за ученике 4 разреда Програм „Основи безбедности деце“ на часу
одељењског старешине. Пројекат се реализује осам месеци са једним часом на
месечном нивоу. Министарство унутрашњих послова развија сарадњу и партнерство са
грађанима са циљем стварања повољног безбедоносног амбијента у локалној
заједници. За развој безбедног демократског друштва потребно је изградити јасне
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ставове и опредељења у најранијем добу у погледу насиља, дроге, злоупотребе
интернета и других безбедносних ризика којима су деца изложена.
На нивоу Одељенских већаI, II, III, IVразреда учитељи ће на нивоу својих
одељењареализовати различитеслободне активности (друштвене, хуманитарне,
спортске, музичке, техничке...)
Са децом око света (секција развијања толеранције кроз упознавање предела, људи и
обичаја) – Тања Вречко – 2. разред

-

-

Програм секције омогућава:
Усвајање појмова о васиони и небеским телима и њиховим основним
одликама.
Усвајање знања о Сунцу и планетама Сунчевог система,
Правилно именовање планета и њихово упоређивање према величини и
распореду у Сунчевом систему,
Усвајање појмова о планети Земљи, континентима и океанима,
Усвајање нових знања о израженим карактеристикама појединих континената
која се односе на рељеф, воде, биљни иживотињски свет, становништво и
обичаје.
Развијање толерантног става према различитим народима, њиховим културама
и начину живота,
Развијање радозналости, интересовања и способности за истраживање
геопростора на карти и у окружењу,
Развијање одговорног односа према природном и друштвеном окружењу,
Оспособљавање за тимски рад и проналажење информација и илустрованог
материјала.
Извођење плесова карактеристичних за поједине континенте.
Креативно ликовно изражавање инспирисано различитим културама.
За живот кроз живот – Драгана Чупић и Марија Трујкић – 2. разред

Програм секције омогућава ученицима другог разреда да овалдају вештинама које
су им неопходне у свакодневном животу, а које доприносе њиховом осамостаљивању
и доприносу ужој и широј друштвеној заједници. Програмски садржаји су реализовани
кроз теме које се баве хигијенским навикама, припремом хране, практичним умењима
(основе шивења, ушивња, мањих преправки...) бонтоном, рециклажом, пружањем
прве помоћи. Програм секције је усмерен на осамостаљивање и развој практичних
вештина, које доприносе успешном разрешавању проблема и сналажењу
у
свакодневним животним ситуацијама.
Литерарна секција ( хајде да читамо, пишемо, маштамо и уживамо)- Сања Мићановић,
Ружица Пурић, Сања Божовић
Циљ секције је да код деце развије љубав према читању и писању, а родитеље да
подсети на значај читања и писања у млађем школском узрасту.
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Секција обухвата низ корака усмерених ка мотивисању ученика за читање,
постицању маште и креативности, и развијању правилног усменог и писменог
изражавања.
Занимљиве и разноврсне активности, уважавање дечијег избора, честе промене
простора и развијање такмичарског духа чине да деца са нестрпљењем ишчекују ове
часове. Самим тим, са уживањем бирају нове књиге за читање и осмишљавају
креативне садржаје за писање.
Математичка секција – Дешић Гордана, Опалић Јелена, Бурсаћ Зорица, Маринковић
Марија
„Сваштаријада“ – Отањац Бранислав, Весна Ракић
Ликовна секција – Томовић Јасна, Драгана Вучен, Милојевић Драгана, Жељка
Ранисављевић
„Стварам и певам“ – Марија Симеуновић

6.4.5.2. Ваннаставне активности у старијим разредима
За ученике 6 разреда Програм „Основи безбедности деце“ на часу одељењског
старешине. Пројекат се реализује осам месеци са једним часом на месечном нивоу.
Министарство унутрашњих послова развија сарадњу и партнерство са грађанима са
циљем стварања повољног безбедоносног амбијента у локалној заједници. За развој
безбедног демократског друштва потребно је изградити јасне ставове и опредељења у
најранијем добу у погледу насиља, дроге, злоупотребе интернета и других
безбедносних ризика којима су деца изложена.
Секције на нивоу школе радиће на реализацији следећих циљева и задатака:
1. Проширењу културног видика ученика.
2. Развијање љубави према колективном стваралачком чину.
3. Припремање ученика за укључивање у друштвено-културниживот средине, а
пре свега у културно-уметнички аматеризам.
4. Развијање љубави према народном и уметничком стваралаштву народа и
народности Србије.
5. Вођења рачуна о задовољавању жеља и потреба чланова секцијe.
6. Помагање ученицима у њиховој правилној музичко-естетској оријентацији и
неговању укуса.
7. Обележаваће значајне јубилеје и државне празнике.
8. Развијаће смисао за музицирање, леп говор, литерарно и ликовно
изражавањеи сценски израз са посебним усмеравањем на професионалну
оријентацију (пример: спикер-водитељ).
9. Оспособљавање ученика за писање разних прилогаиз живота и рада школе за
дечје новине.
10. Анализираће рад и водиће рачуна о реализацији програмских задатака и др.
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Програм научно-техничких секција омогућаваученицима да кроз практични,
стваралачки рад:
1. задовоље своје посебно интересовањеи склоности за одређене
облике технике;
2. практичну примену знања и умења из природних наука у технику;
3. подстичу и развијају креативне способности;
4. доживе радост стваралаштва;
5. развијајау такмичарски дух;
6. за правилну професионалну оријентацију.
Основни задаци школе на заштити и унапређивању животне средине су следећи:
Развијање код ученика позитивног односа према природи и природним изворима.
1. Развијање културног односа према природним ресурсима.
2. Стицањем знања и понашања у уређењу стана, школе, насеља, завичаја, природе
уопште.
У школи делују следеће секције:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Драмска – Марта Анђелић од 5. до 8. разреда
Рецитаторска – Вања Секуловић од 5. до 8. разреда
Новинарска секција - Милан Тешић од 5. до 8. разреда
Секција – Проучавање књижевног дела – Душица Мињовић 8. разред
Библиотекарска секција - руководилац Татјана Марсенић
Ликовна секција - руководилац Вања Ђорђевић, Симонида Радоњић – од 5. до.
8 разреда
Секција млади инструменталисти руководилац Кувељић Љиљана
Секција енглеског језика – Ђорђевић Дејан, Ивезић Мирјана, Томанић Ивана
Секција за италијански језик „Данте Алигјери“ – од 5. до 8. разред – Јелена
Манојловић и Весна Видојевић
Секција за француски језик - Весна Ивковић
Секција „Херодот“ – Недељковић Љиљана

Програм научно-техничких секција омогућаваученицима да кроз практични,
стваралачки рад:
- задовоље своје посебно интересовање и склоности за одређене облике технике;
- практичну примену знања и умења из природних наука у техника;
- подстичу и развијају креативне способности;
- доживе радост стваралаштва;
- развијају такмичарски дух;
- за правилну професионалну оријентацију.
•
•
•

Папирно моделарство и аутомоделарска секција – реализатори Мирољуб
Красић, Пап Даника, Славица Стајић Врачевић и Борислав Цвејић
Саобраћајна секција руководилац Пап Даника и Стајић Врачевић Славица
Ракетна секција – Пап Даника
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•
•
•
•
•

Ваздухопловна и бродо моделарство – Славица Стајић Врачевић
Биолошка секција – Павловић Тања и Милорадовић Весна ( од 5. до 8.)
Млади географи руководиоци Јован Анђелковић – (од 5 до 8 разреда)
Млади историчари руководиоци Ракић Љиљана и Недељковић Љиљана од - 5
до 8 разреда
Хемијска секција – Муцић Јелена (7 и 8.разред)

Спортске секције
1.
2.
4.
5.
6.

Oдбојка руководилац Миладија Пантић
Фудбал руководилац Горан Петровић
Атлетска руководилац Горан Петровић
Рукомет руководилац Ивана Филиповић
Стони тенис руководилац Миладија Пантић

Програмски
садржаји
спортских
секција
су
интегрални
садржаји
физичкогваспитања ученика у школи. Са друге стране ваннаставе активности
омогућавајуда се истакну поједине способности учениканаоснову изражених
интересовања.
Спортске секције ће радити на откривању латентних и испољеиних склоности и
способности, интересовања и особина личностии подстицати њихов развој.
Ликовна секција
Програм ликовне секције омогућава ученицима да развију стваралачки процес
од идеје до реализације, да развијају способност посматрања, представљања ликовног
мишљењља, ликовног памћења и маште, да се упознају са ликовним изражајним
средствима и оспособе за самосталну употребу тих средстава, да прошире знање о
појмовима ликовне културе, развијају однос за ликовно остварење, као и способност
разумевања различитих медија визуелне културе и способност вредновања
употребних предмета као и ликовне проблематике у окружењу, подстичу и развијају
креативну способност и доживе радост стваралаштва.
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7. ЕТОС
7.1. Углед и промоција школе

На видним местима истакнута су обележја школе као што су табла са називом
школе и државана застава. Такође постоје интерна обележја грб, застава и химна
школе. Урађени су банери на којима је грб, сајт и назив школе, интернет презентације.
У школи се реализују традиционалне културне и спортске манифестације, чиме се
подстиче креативност ученика и наставника.
Широка лепеза ваннаставних активности омогућава ученицима да пронађу оно у чему
су успешни.
У школи постоји Кућни ред - брошура који се даје свим учениима, Правилник о
понашању ученика, наставника, других запослених и родитеља са којим се на првим
родитељским састанцима и првим одељањским заједницама на почетку школске
године упознају ученици и родитељи. Разрађена је процедура за примену Протокола о
заштити ученика/ца од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним
установама.
Школа има и сајт који се ажурира. Међутим, намеће се потреба боље
ажурираности и садржајности сајта да би школа добила на афирмацији, а тиме и већу
посећеност и обавештеност ученика, родитеља и локалне заједнице о животу и раду
школе.
7.2. Атмосфера и међуљудски односи
Развијањем толеранције и одговорности, уважавањем мишљења развијамо
међусобно поверење. Наставници се према свима (ученицима, родитељима,
запосленима) понашају без било каквих предрасуда. Трудимо се да за све ученике (и
оне са посебним потребама) обезбедимо равноправне и подстицајне услове, како би
искористили све своје потенцијале. Промовишемо и негујемо дечија и људска права.
У школи се на огласним таблама истичу успеси ученика и наставика са такмичења,
приредбама, смотри, поред тога ученици се награђују слободним даном,
похвалницом и књигама, наставници добијају слободне дане које могу да користе уз
годишњи одмор од 1 до 3 дана у зависности од ранга такмичења или посебног
доприноса угледу школе. За новопридошле ученике и наставнике делимично се
примењују разрађени поступци прилагођавања на нову школску средину.
Простор у школи је пријатан и у функцији васпитног деловања. Брижљиво се води
рачуна о уређењу целокупног школског простора. Школски простор је делимично
опремљен потребама деце са сметњама у развоју. Хигијена простора је на завидном
нивоу. Ученички радови су видно истакнути по учионицама и ходницима школе. У
школи се налази богато опремљен Етно кутак, који допуњују ученици и наставници.
Ученици и запослени воде рачуна да недође до оштећења и нарушавашња изгледа
простора. Како би се сарадња и комуникација између школе и родитеља одвијала уз
узајамно уважавање, омогућено је родитељима да се укључе у проблематику живота
школе кроз разне активности. Родитељи се благовремено извештавају о постигнућима
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и напредовању њихове деце кроз индивидуалне разговоре које могу да обаве на
индивидуалним отвореним вратима наставника, колективним отвореним вратима,
родитељским састанцима. Обавештавају се и осталим сегментима рада школе од
стране разредних старешина на родитељским састанцима, на састанцима Савета
родитеља или индивидуалним разговорима са предметним наставницима,
психологом, педагогом, директорком и преко сајта школе. Уобичајено је да се држе
општи родитељски састанци за први разред и Припремни предшколски програм.
Родитељи учествују у реализацији јавних часова као предавачи, субјекти у
радионицама или посматрачи. Помажу такође у организацији посета које су у
функцији наставе. Чланови Школског одбора се редовно састају, информишу и доносе
одлуке, њихово мишљење се уважава и радо учествују у раду школе.
Школа остварује добру сарадњу са другим школама, културним, спортским и
другим институцијама. Учествује и покреће хуманитарне, еколошке и културне акције
у сарадњи са локалном заједницом. Органи локалне заједнице подржавају школу
кроз опремање (набавка рачунарске опреме, намештаја, поправке ...) или позиви за
учешће у пројектима или манифестацијама.
Да би атмосфера и међуљудски односи били бољи потребно је појачати евидентирање
свих дешавања у школи и побољшати комуникацију на свим нивоима.

8. РЕСУРСИ ШКОЛЕ
8.1. Људски ресусрси
У школи је запослен потребан број кадрова. Наставници имају одговарајући степен и
врсту стручне спреме прописане Правилником. Дужина радног стажа оствареног у
школи омогућава квалитетну размену искуства. У школи ради осамдесет и троје (83)
запослених: 26 наставника разредне наставе (20 у редовној настави и 6 у продуженом
боравака), 55 професора предметне наставе, 3 стручна сарадника, 1 секретар,
2административна радника, 10 помоћно техничког особља, 1 домар, 1 сервирка, 1
помоћник директора и 1 директор школе.
Запослени имају следеће стручне спреме: двоје имају докторат, петоро магистарски,
троје специјализације, четрдесет седморо високу, тринаесторо вишу, троје средњу и
десеторо основну стручну спрему.
До садашња пракса школе, показује укљученост наставника у разноврсне облике
стручног усавршавања у складу са Планом стручног усавршавања а у складу са
Школским програмом. Школа учествује у реализацији пројеката разних институција
које се баве унапређивањем наставе: Министарства просвете, науке и технлошког
развоја, Министарства омладине и спорта, међународне организације, факултети,
институти, Заводи .... Наставници на конкурсима добре праксе дужи низ година имају
похваљене и награђене радове, такође су учествовали, на десетак међународних
конгреса и скупова са радовима.
Број и структура ненаставног кадара усклађена је са законом и процесом рада
школе. Својим савесним и благовременим радом из свог делокруга, доприносе
квалитетном функционисању школе. Школа се труди да осавремени и њихов рад:
набавком одговарајуће одеће и обуће, набавком машина и алата који им олакшавају
рад или нових средстава за одржавање хигијене.
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Школа организује и стручна усавршавања својих запослених у оквиру установе
али их подстиче и даје им подршку да се редовно стручно усавршавају и да редовно
посећују не само семинаре већ и стручне скупове.
8.2. Материјално-технички услови
Просторни услови, опрема и намештај одговарају нормативима и адекватно се
одржавају. Зграда и опрема доприноси стварању безбедног, пријатног и
стимулативног окружења.
Школа располаже са:
• 13 учионица за ученике од првог до 4 разреда;
• 12 учионица за ученике од петог до осмог разреда;
• 2 информатичка укабинета;
• 2 канцеларије за психолога и педагога;
• 3 канцеларије за директора, секретара, рачуноводства;
• 2 кабинета за техничко информатичко образовање;
• Мала и велика сала за физичко васпитање;
• Библиотеком са читаоницом;
• Зборницом;
• 6 учионица за реализацију продуженог боравака;
• Школском кухињом и трпезаријом;
• Стоматолошком ординацијом;
• Простором за реализацију припремног предшколског
програма;
• 4 просторије за припрему наставника.

8.2.1. Наставна средства
•

•
•

Школа располаже одлично опремљеном библиотеком и потребним савременим
наставним средствима која се користе у функцији разноврсних метода и облика
рада са ученицима.
Школа располаже са 2 информатичка кабинета. Савремене технологије су
доступне у свим кабинетима и учионицама.
9 ТВ апарата, 3 великих “плазма“ телевизора, 20 мултимедијалних пројектора, 6
интерактивних табли, видео камера, 1 дигитални фото апарат, 20 белих табли, 3
фотокопир апарата, 20 цд плејера , 10 графоскопa.

Сви материјално-технички ресурси су доступни наствницима и ученицима и користе се у
функцији наставних и ваннаставних активности. Расположиви ресурси се користе
свакодневно и на више часова.
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8.2.2. Финансијски ресурси
Школа се финансира из разноврсних извора (буџета, донација, помоћ локалне
самоуправе, учешће у пројектима и самостални извори прихода). Приликом израде
Финансијског плана консултовани су заинтересовани запослени како би се на основу
њихових потраживања, направио што бољи план. Новац се користи плански и наменски
на основу Финансијског плана у складу са Школским развојним планом, Годишњим
планом рада школе, Школским програмом рада уз одобрење Школског одбора.
Расподела средстава је у складу са приоритетима школе.
8.2.3. Пројекти у које је школа укључена
Школа је укључена у пилот пројекат увођења Е–дневника у организацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
У сарадњи са Црвеним Крстом Нови Београда реализујемо пилот пројекат обуке
прве помоћи и здрави стилови живота за једно одељење шестог разреда.
Наставља се пилот програм „Покренимо нашу децу“ чија је реализација започета
у другом полугодишту школске 2016/17. године за ученике у првом циклусу
образовања. Свакодневно физичке активности у трајању од петнаест минутна
доприносе промовисању здравља и стварању навике да се вежба.
За ученике од 1 до 4 разреда у сарадњи са Министарством омладине и спорта
наставиће се са реализацијом пројекта „Спорт у школе“.
Наставићемо са реализацијом пројекта „Од мале лиге до шампиона“ у сарањи са
тв каналима Спорт клуб и Ултра и Кошаркашким савезом Србије.
Министарство унутршњих послова у сарадњи са Министарством просвете, науке
и технолошког развоја покренуло је пројекат „Основи безбедности деце“ за ученике 4
и 6 разреда са темама прилагођеним за одређени узраст. Пројекат ће се реализовати
на часовима одељењског старешине у његовом присуству са једним часом месечно,
осам месеци.
Настављамо са реализацијом пројеката „Школа без насиља“ у оквиру којег се
организују различите активности које имају за циљ промовисање толеранције,
ненасилне комуникације и учење и изграђивање социјалних вештина за решавање
међувршњачких проблема.
Наставићемо са реализацијом пројекта „Пет корака до одлуке о занимању“.
Учествоваћемо у пројектима везаним за инклузивно образовање и васпитање.
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9. ПОТРЕБЕ, ПРИОРИТЕТИ И ОПШТИ ЦИЉ
Израдом Развојног плана руководили су чланови Стручног актива за развојно
планирање, Тима за самовредновање школе у сарадњи са наставницима, родитељима и
ученицима.
На основу анализе, интервјуа, упитника, анкета, радионица са ученицима, родитељима
и наставницима прикупљени су значајни подаци о доживљају места и улоге школе у
животу ученика/ца и потребама родитеља и ученика/ца.
Осиромашење комуникације и заједничких активности деце и родитеља, њихова
стереотипност битан су фактор будућих тешкоћа у развоју деце и младих. Одвојеност
школе од живота у заједници представља тешкоће формирања образовних и културних
вредности, стога је потребно заједничким радом обезбедити задовољење потреба које
ће школу донети у жељени статус.
9.1. Потребе које су препознате
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Повећање мотивације наставника, родитеља, ученика и партнера.
Даље уређење школског простора.
Даље опремање школе.
Организовање и реализација пројеката и креативних и иновативних
програма.
Развијање стратегије и мреже интерних и екстерних канала комуникације за
ефикасније информисање.
Развијање стратегије за подршку новопридошлим члановима колектива и
ученицима.
Промовисање позитивних примера ученика и наставника.
Развијање конструктивнијих односа са родитељима.
Заинтересовати и укључити волонтере, студенте и бивше ученике у рад
школе.
Радити на превенцији насиља у школи.
Наставити са праксом добрих постигнућа ученика/ца на завршним
испитима.

9.2. Приоритетне области
9.2.1. Етос (Школа, партнери и локална заједница)
Област Етос која је битна за рад и напредак школе и наставног процеса оцењена је
ниском оценом. Определили смо се да нам ова област буде приоритетна, јер тежимо
бољој и сталној комуникацији свих актера наставног процеса.
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9.2.2. Подршка ученицима
На основу резултата самовредновања произилази да школа има сталну потребу
усавршавања и побољшања система за подршку ученицима. Ова област нам представља
један од приоритета, као процес који захтева константно усавршавање и улагање у
развојне програме.
9.2.3. Ресурси
На основу анализа потреба које су препознате од стране свих актера у школи,
проистекао је закључак да су ресурси област у коју треба стално улагати.Ова област није
приоритет, али је веома битна за креирање модерне, ефикасне и занимљиве школе.

9.3. Општи циљ
Повећање степена отворености школе према партнерству са родитељима и локалном
заједницом и преузимање активне улоге у креирању лепше, уређене и опремљеније
школе која подстиче и унапређује развој личности, индивидуалности, креативности,
тимског духа и критичког мишљења свих ученика/ца.
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9.4. АКЦИОНИ ПЛАН

1. ЕТОС

Општи циљ приоритетне области 1: Повећање угледa школе и конструктивне сарадње на свим нивоима, нарочито са родитељима и локалном самоуправом,
ефикаснија промоција рада школе и резултата ученика/ца и наставника/ца и стварање амбијента пријатног и безбедног за све.

1.1. Повeћањe угледа и промоције школе

Циљ

Активности

Индикатори

1.1.1. Континуиран
рад на брендирању
и истицању
обележја школе.

Побољшање
изгледа
школског сајта

Већи број посета
сајта и позитивне
оцене сајта,
усклађена јасно
истакнута
обележја школе,
количина
пропагандног
материјала.
Ученици,
наставниции
родитељи се
редовно
обавештају о
актуелним
дешавањима.

1.1.2.Промоција
успешности,
стварања
позитивне слике о
школи
позиционирање
школе у медијском
и јавном животу

Редовно слање
информација о
догађајима у
школи
Увођење
новинарског
листа на сајту
школе који ће
уређивати
ученици

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Управа
школе,
директор,
наставнициТИО
и технике и
технологије
Наставници
информатике
и остали
наставници.

Аплицирање
пројектима на
конкурсе,
Министарства
просвете, науке и
технологије,
локалне
самоуправе,
Градског
секретаријата,
донације

Временски
оквир

2017-2022.

Начини праћења и
инструменти

Време
евалуације

Непосредан увид,
документовање,
скалирање

Сваких
шест
месеци
током
реализацје
Развојног
плана од
2017.

Извештавање,
непосредно
праћење,
анкетирање

Одговорне
особе за
евалуацију
Помоћник
директора,
Стручни
актив
српског језика,
наставници
разредне
наставе.
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1. ЕТОС

Општи циљ приоритетне области 1: Повећање угледa школе и конструктивне сарадње на свим нивоима, нарочито са родитељима и локалном самоуправом,
ефикаснија промоција рада школе и резултата ученика/ца и наставника/ца и стварање амбијента пријатног и безбедног за све.

1.1. Повeћањe угледа и промоције школе

Циљ

1.1.3. Повећање
протока и
доступности
информација свим
запосленима,
ученицима и
родитељима.
Унапређење
канала интерне и
екстерне
комуникације

Активности

Формирање тима
за културне, хуманитарне и
јавне делатности
Обавезно јавно истицање на
сајту и огласним таблама свих
извештаја, Годишњи план
рада, распоред часова, свих
облика васпитнообразовног
рада, распоред контролних
вежби и писмених задатака
Организовање колективних и
појединачних отворених
врата
Огласна табла у холу школе и
сајт школе за информисање
родитеља.

Евалуација

Индикатори

Формиран тим
Број
истакнутих
информаци
ја и постова
Доступност
информација
на сајту
школе и
огласној
табли.

Носиоци
активности

Тима
за културне,
хуманитарне и
јавне делатности

Извори
финансирања

Временски
оквир

Начини праћења и
инструменти

Време
евалуације

Одговорне
особе за
евалуацију

нису потребни

2017-2022.

Извештај
тима

На шест
месеци
2017-2022.

Директор,
Стручни
сарадници

Савет
родитеља,
дежурни
ученик и
наставници

Посећеност
Колективних
и
појединачних
отворених
врата
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1. ЕТОС

Општи циљ приоритетне области 1: Повећање угледa школе и конструктивне сарадње на свим нивоима, нарочито са родитељима и локалном самоуправом,
ефикаснија промоција рада школе и резултата ученика/ца и наставника/ца и стварање амбијента пријатног и безбедног за све.
1.2. Специфичан циљ: Стварање пријатније атмосфере и побољшавање квалитета
међуљудских односа

Евалуација

Циљ

Активности

Индикатори

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Временски
оквир

1.2.1. Уважавање
личности свих
запослених у школи,
ученика и родитеља

Организовање
едукација свих
запослених у
школи, ученика и
родитеља

Број одржаних
радионица, смањен
број
конфликата

Чланови тима
за медијацију,
невладине
организације

Аплицирање на
конкурсе, помоћ
других
институција,
донације,
сопствена
средства

2017-2022.

Начини
праћења и
инструменти
Извештавање,
непосредно
праћење,
анкетирање

Време
евалуације

На 6 месеци
и
на крају
школске
године.

Одговорне
особе за
евалуацију
Представник
Тима за
самовредновање
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1. ЕТОС

Општи циљ приоритетне области 1: Повећање угледa школе и конструктивне сарадње на свим нивоима, нарочито са родитељима и локалном самоуправом,
ефикаснија промоција рада школе и резултата ученика/ца и наставника/ца и стварање амбијента пријатног и безбедног за све.
1.3. Специфичан циљ : Побољшавање комуникације и сарадње са родитељима локалном
самоуправом и свим заинтересованим странама за рад и успех школе

Циљ

1.3.1. Укључивање
родитеља/старатеља у
живот и рад школе и
школско учење.

Активности

Индикатори

Израда
акционог плана
за укључење
родитеља и
укључивање
представника
родитеља

Број
укључених
родитеља, број
обавештених
родитеља

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Временски
оквир

Савет
родитеља,
Школски одбор

Нису потребни

2017-2022.

Начини
праћења и
инструменти
Извештаји
презентације,
писана
документаци ја
извештаји
сасастанака,
фотографије

Време
евалуације

На крају
школ
ске
годи
не

Одговорне
особе за
евалуацију
Стручни/а
сарадник/ца
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1. ЕТОС

Општи циљ приоритетне области 1: Повећање угледa школе и конструктивне сарадње на свим нивоима, нарочито са родитељима и локалном самоуправом,
ефикаснија промоција рада школе и резултата ученика/ца и наставника/ца и стварање амбијента пријатног и безбедног за све.
1.3. Специфичан циљ : Побољшавање комуникације и сарадње са родитељима локалном
самоуправом и свим заинтересованим странама за рад и успех школе

Циљ

Активности

Индикатори

1.3.3.Побољшавање
везе између школе и
Школског одбора

Редовно
извештавање
Школског одбора

Број и
квалитет
извештаја, број
информисаних
родитеља

Постављање свих
извештаја на сајт
школе и огласну
таблу.

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Временски
оквир

Школски
одбор

Није потребно

2017-2022.

Начини
праћења и
инструменти
Записници са
састанка,
презентације
рада

Време
евалуације

Сваких шест
месеци
током
реализације
Развојног
плана
2017-2022.

Одговорне
особе за
евалуацију
Представник/ца
Савета родитеља
и директорка
школе
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1. ЕТОС

Општи циљ приоритетне области 1: Повећање угледa школе и конструктивне сарадње на свим нивоима, нарочито са родитељима и локалном самоуправом,
ефикаснија промоција рада школе и резултата ученика/ца и наставника/ца и стварање амбијента пријатног и безбедног за све.
1.3. Специфичан циљ : Побољшавање комуникације и сарадње са родитељима локалном
самоуправом и свим заинтересованим странама за рад и успех школе

Циљ

1.3.4.Повећан
степен учешћа
школе у локалној
заједници.

Активности

Укључивање
наставника и
ученика у акције
које покреће
локална
самоуправа
(приредбе,
хуманитарне
акције, спортска
такмичења,
обележавања
важних датума,
трибина,
предавања
сатанака ...)

Индикатори

Број акција и
манифеста -ција
у којима је школа
учествовала

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Временски
оквир

Наставници,
ученици,
родитељи и
директорка
школе

Конкурси:
Министарства
просвете, науке и
технолошког
развоја,
Министарства
спорта и
омладине,
Градског
секретаријата
и других
институција

2017-2022.

Начини
праћења и
инструменти

Време
евалуације

Извештавање,
записници са
састанка

На крају
школске
године

Одговорне
особе за
евалуацију
Директор школе
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Развојни план школе

1. ЕТОС

Општи циљ приоритетне области 1: Повећање угледa школе и конструктивне сарадње на свим нивоима, нарочито са родитељима и локалном самоуправом,
ефикаснија промоција рада школе и резултата ученика/ца и наставника/ца и стварање амбијента пријатног и безбедног за све.
1.3. Специфичан циљ : Побољшавање комуникације и сарадње са родитељима локалном
самоуправом и свим заинтересованим странама за рад и успех школе

Циљ

Активности

Индикатори

1.3.4.1
Успостављање
сарадње са другим
школама и
предшколским
установама

Сарадњу са
другим школама и
предшколским
установама .

Број
предшколских и
школских установа
са којима се
сарађује и број
договорених
и реализованих
програма

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Временски
оквир

Наставници и
васпитачи

Није потребно

2017-2022.

Начини
праћења и
инструменти
фотографије,
снимци.

Време
евалуације

На крају
школске
године

Одговорне
особе за
евалуацију
Наставница
француског
језика Весна
Ивковић
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Развојни план школе

1. ЕТОС

Општи циљ приоритетне области 1: Повећање угледa школе и конструктивне сарадње на свим нивоима, нарочито са родитељима и локалном самоуправом,
ефикаснија промоција рада школе и резултата ученика/ца и наставника/ца и стварање амбијента пријатног и безбедног за све.
1.3. Специфичан циљ : Побољшавање комуникације и сарадње са родитељима локалном
самоуправом и свим заинтересованим странама за рад и успех школе

Циљ

1.3.5.Унапређење
Инклузивног рада.
1.3.5.1. Унапређење
сарадње са основном
школом „Нови
Београд“
1.3.5.2. Мере за
унапређивање
доступности
одговарајућих
облика подршке
1.3.5.3. Додатно
опремање
учионица и
кабинета према
потребама ученика

Активности

Набавка стручне
литературе и
дидактичког материјала
за квалитетнији рад са
децом
Организација сатанака
и активности са
ученицима и
наставницима из ОШ
„Нови Београд“
Организација
акредитованих
семинара и размена
искустава међу
колегама.
Физичко
прилагођавање
простора и опремање
савременим
технологијама

Индикатори

Опремљеност
школске
библиотеке
стручном
литературом. Број
наставника који је
учествовао на
семинарима. Број
одржаних
састанака на
којима су колеге
размењивале
искуство.
Број информисаних
родитеља.
Опремљеност
учионица, кабинета
и осталих
просторија у
школи.

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Временски
оквир

Тим за ИОП

Градски
секретаријат.
Локална
самоуправа.
Министарств
о просвете,
науке и
технолошког
развоја

2017-2022.

Начини
праћења и
инструменти
Извештавање,
непосредно
праћење,
анкетирање

Време
евалуације

На крају
школске
године

Одговорне
особе за
евалуацију
Представник Тима
за ИОП.
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Развојни план школе

1. ЕТОС

Општи циљ приоритетне области 1: Повећање угледa школе и конструктивне сарадње на свим нивоима, нарочито са родитељима и локалном самоуправом,
ефикаснија промоција рада школе и резултата ученика/ца и наставника/ца и стварање амбијента пријатног и безбедног за све.
1.3. Специфичан циљ : Побољшавање комуникације и сарадње са родитељима локалном
самоуправом и свим заинтересованим странама за рад и успех школе

Циљ

Активности

Индикатори

1.3.6.Унапређивање
програмаван наставних
активности, секција,
културних и
друштвених активности
у школи и
развијање метода
повезивања школе и
друштвене средине

Сарађивати
са културним,
спортскими другим
институцијама:
позоришта,
библиотеке, галерије
и друго и обезбедити
њихове програме,
гостовања, предаваче

1.3.6.1. Друге мере
усмерене на
достизање циљева
образовања и
васпитања који
превазилазе садржаје
појединих наставних
предмета

Оснаживање ученика
за што самосталније
организовање
активности: изложбе,
спортске
активности, дебате.

Број
партнерстава са
институцијама и
невладиним
организацијама
Број
реализованих
програма
Развијен
позитиван однос
према културним
и спортским
вредностима и
развијени
појмови о
културном и
спортском
окружењу код
ученика

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Временски
оквир

Наставници,
Ученички
парламент
Савет родитеља

Аплицирање на
актуелне
конкурсе,
месне
заједнице,
локална
самоуправа

2017-2022.

Начини
праћења и
инструменти
Извештаји,
презентације
фотографије,
снимци

Време
евалуације

На крају
школске
године

Одговорне
особе за
евалуацију
Наставници
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Развојни план школе

2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Општи циљ приоритетне области 2: Побољшавање квалитета мера подршке за лични и социјални развој сваког ученика/це.

2.2. Специфичан циљ : Унапређивање процеса подршке ученика у учењу

Циљ

Активности

Индикатори

2.2.1. Повећавање
нивоа подршке
ученицима/цама у
процесу учења

Информисање
родитеља и
ученика

Број израђених
програма за
подршку ученицима

2.2.1.1. Мере за
унапређивање
доступности
одговарајућих облика
подршке и
разумних
прилагођавања и
квалитета образовања
и васпитања за децу и
ученике којима је
потребна додатна
подршка

Израда
посебних
програма за
подршку у
учењу и
повећавање
нивоа активног
учешћа
ученика у
настави

2.2.2. Повећање
квалитета и подршке
даровитим ученицима

Израда
програма за
даровите
ученике

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Стручна служба,
Одељењски
старешине,
предметни
наставници и
ученицима, Тим
за ИОП

Није потребно

Временски
оквир

2017-2022.

Начини
праћења и
инструменти
Број израђених
педагошких
профила ИОП
1и 2

Време
евалуације

На крају
школске
године

Одговорне
особе за
евалуацију
Представник
Педагошког
колегијума, Тим
за ИОП

Број израђених
програма за
даровите ученике
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2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Општи циљ приоритетне области 2: Побољшавање квалитета мера подршке за лични и социјални развој сваког ученика/це.

2.2. Специфичан циљ : Унапређивање процеса подршке ученика у учењу

Циљ

Активности

Индикатори

2.2.3. Омогућавање
напредовања и успех
ученика/ца

Израда плана
припрема за
завршни испит

Израђени
планови и
припреме

2.2.3.1.План припреме
за завршни испит

Пробни завршни

Број
одржаних

2.2.4 Унапређивање
образовно- васпитног
рада на основу анализе
резултата ученика на
завршном испиту за
области у којима су
ученици показали нижи
ниво постигнућа
2.2.4.1. Мере
унапређивања
образовно- васпитног
рада на основу анализе
резултата
ученика на завршном
испиту;

Израда плана
припрема за
завршни испит за
ученике који раде по
ИОП-у
Анализа постигнућа
на завршном испиту

Израђени
планови и
припреме

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Временски
оквир

Предметни
наставници
Помоћник
директора
стручна
служба

Није потребно

2017-2022.

Начини
праћења и
инструменти
Бодови и
резултати на
пробном
завршном
испиту

Време
евалуације

На крају
школске
године

Одговорне
особе за
евалуацију
Директор
школе

Бодови и
резултати на
завршном
испиту

Резултати,
извештај,
статистика

Анализа усклађености
закључњних оцена и
постигнутих резултата
ученика осмих
разреда на завршном
испиту.
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Развојни план школе

2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Општи циљ приоритетне области 2: Побољшавање квалитета мера подршке за лични и социјални развој сваког ученика/це.

2.2. Специфичан циљ : Унапређивање процеса подршке ученикау учењу

Циљ

2.2.5. Повећавање
стручне помоћи
наставницима у
пружању подршке
ученицима у процесу
учења

Активности

Индикатори

Едукација
наставника за
пружање

Број израђених
програма
подршке, мера
индивидуализа
ције и ИОП-а
1,2,3

индивидуализоване
подршке и
израду
програма
подршке

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Временски
оквир

Предметни
наставници
стручна
служба,
Тим заИОП

Није потребно

2017-2022.

Начини
праћења и
инструменти
Документација
код
координатора
ИОП тима

Време
евалуације

Одговорне
особе за
евалуацију

На крају
школске
године

Представник
Педагошког
колегијума
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2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Општи циљ приоритетне области 2: Побољшавање квалитета мера подршке за лични и социјални развој сваког ученика/це.

2.3. Специфичан циљ : Унапређивање личног и социјалног развоја ученика/ца

Циљ

Активности

Индикатори

2.3.1. Подстицање
позитивних
ставова и развој
социјалних
вештина и
оспособљавање
ученика за
самопроцењивање

Радионице и
едукација,
упознавање
са
стандардима
оцењивања

Број одржанх
радионица
и едукација

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Временски
оквир

Психолог, педагог,
наставници
грађанског,
Вршњачки тим

Аплицирање
наактуелне
конкурсело
калне
самоуправ
е, града,

2017-2022.

Начини
праћења и
инструменти
Извештајии
Записнициса
радионица,
презентације
фотографије,
медијски
извештајипан
ои

Време
евалуације

На крају
шко
лске
годи
не

Одговорне
особе за
евалуацију
Стручне
службе и
одељенске
старешине
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2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Општи циљ приоритетне области 2: Побољшавање квалитета мера подршке за лични и социјални развој сваког ученика/це.

2.4. Специфичан циљ : Усмеравање у одабиру занимања који је у складу са афинитетима и
способностима ученика

Циљ

2.4.1.Оснаживање
ученика при избору
даљег образовања

Активности

Индикатори

Едукација о
разним
профилима
занимања,
посета
средњим
стручним
школама,
организација
сусрета.

Број едукација, број
посета школама,
Идентификовани су
родитељи чија
занимања
задовољавају
потребе програма за
професионалну
оријентацију и
мотивисани су и
вољни да учествују у
програму.
Идентификовани су
волонтери чија
искуства
задовољавају
потребе програма за
професионалну
оријентацију и
мотивисани су и
вољни да учествују у
програму.

Бивши ученици
и студенти
едукатори,
посете
часовима
одељењске
заједнице,
сусрети

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Временски
оквир

Чланови тима за
професионалну
оријентацију,
родитељии
ученици,
студентии бивши
ученици

Аплицирање
на актуелне
конкурсе
локалне
самоуправе,
града.
донације

2017-2022.

Начини
праћења и
инструменти
Број
одржаних
Едукацијаи
радионица
организованих
посета

Време
евалуације

На
крају
школске
године

Одговорне
особе за
евалуацију
Стручне
службе,
психолог
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2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Општи циљ приоритетне области 2: Побољшавање квалитета мера подршке за лични и социјални развој сваког ученика/це.

2.5. Специфичан циљ : Унапређивање уведених иновативних метода наставе, учења и
оцењивања ученика, мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања
ученика/ца

Циљ

Активности

Индикатори

2.5.1. Побољшање
квалитета наставе
применом иновативних
метода наставе учења
и оцењивања
уценика/ца

организовање
интегративне
наставе
(часова и дана)

Реализована
интегративна
настава, број часова,
број активности, број
тематских дана
Број
постављених
бесплатних
софтера,број посета
блогу

Постављање
бесплатних
софтвера на
сајту школе
који се могу
користит и у
настави и
постављање
блогова
наставника
или линкова ка
њима

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Временски
оквир

Педагошки
колегијум
Администратори
сајта

Аплицирање
на
актуелне
конкурсе,
локалне
самоуправе,
града,
донације

2017-2022.

Начини
праћења и
инструменти
Извештаји,
број
реализованих
активности,
број посета

Време
евалуације

На крају
школске
године

Одговорне
особе за
евалуацију
Представница
стручне службе,
тим за
самовредновање
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2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Општи циљ приоритетне области 2: Побољшавање квалитета мера подршке за лични и социјални развој сваког ученика/це.

2.5. Специфичан циљ : Унапређивање уведених иновативних метода наставе, учења и
оцењивања ученика, мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања
ученика/ца

Циљ

Активности

Индикатори

2.5.1. Побољшање
квалитета наставе
применом иновативних
метода наставе, учења
и оцењивања
уценика/ца

Унапређење
огласних паноа,
приредби

Број нових
програма,
реализованих
приредби

„Пано
успешности“,
израдити систем
јавне промоције
ученика који
постижу
завидне
резултате у
наставним и
ваннаставним
активностима
Организација
активности међу
ученицима за
унапређивање
тимског рада

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Временски
оквир

Наставници и
ученички
парламент

Аплицирање
на актуелне
конкурсе

2017-2022.

Начини
праћења и
инструменти
Непосредан
увид

Време
евалуације

На крају
школске
године

Одговорне
особе за
евалуацију
Весна Ивковић

Број
објављених
резултата

Стручни актив
за развојно
планирање

Број
реализованих
активности
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3. РЕСУРСИ

Општи циљ приоритетне области 3: Унапређивање људских и просторних ресурса за реализацију наставног процеса.

3.2. Специфичан циљ : Унапређење просторно-техничких услова за реализацију наставног
процеса

Циљ

Активности

3.2.2.Замена и санација
постојеће фасадне
столарије

Израдити
идејни
пројекат за
замену
фасадне
столарије.
Израдити
пројекат о
енергетској
ефикасности.
Конкурисати
пројектима код
релевантних
установа

Индикатори

Израђен идејни
пројекат за замену
фасадне столарије.
Израђен пројекат о
енергетској
ефикасности.

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Временски
оквир

Школски одбор,
директор

Аплицирањена
актуелне
конкурсе код
релевантних
установа за
донацију.

2017- 2022.

Начини
праћења и
инструменти

Време
евалуације

Извештаји,
непосредни
увид

На крају
школске
године

Одговорне
особе за
евалуацију
Директор
школе

Послати пројектну
докумемнтацију на
конкурсе
релевантних
установа
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3. РЕСУРСИ

Општи циљ приоритетне области 3: Унапређивање људскихи просторнихресурса за реализацију наставног процеса.

3.2. Специфичан циљ : Унапређење просторно-техничких услова за реализацију наставног
процеса

Циљ

Активности

Индикатори

3.2.3. Увођење
електронског
дневника

Учествовање на
пројекту
Министарства
просвете, науке
и технолошког
развоја
Прикључивање
на Амресову
мрежу
Успостављење
функционалне
унутрашње
мреже
Аплицирање за
опремање и
постављање
софтвера,
Организовати
обуке
наставника.
Редовноа
журирање
података.

Повећано
задовољство
ученика,
наставника,
родитеља, број
корисника
електронског
дневника

Евалуација

Носиоци
активности

Извори
финансирања

Временски
оквир

Координатори
пројекта,
Школски одбор,
директорка.

Аплицирање
на актуелне
конкурсе

2017- 2022.

Начини
праћења и
инструменти

Време
евалуације

Извештаји,
непосредни
увид

На крају
школске
године

Одговорне
особе за
евалуацију
Директор
школе
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10. Реализација
Стручни актив за развојно планирање редовно ће се састајати и након израде плана
и пратити присутност школе у медијима и имплементацију плана. Задатак тима ће бити
да након усвајања плана од стране Школског одбора, активно ради на презентацији
Развојног плана свим телима школе, родитељима и широј локалној заједници. Након
усвајања плана уз помоћ управе школе и локалне самоуправе биће организована
конференција за штампу на којој ће се јавност упознати са „Развојним планом ОШ
„Младост 2017-2022.“
План неће бити фиксиран, флексибилан је, допуне (анекси) су могући, у случају веће
промене у закону или прописима (стандарди и мерила школског система у Земљи).
План је линија “водиља" која треба да буде смерница побољшања квалитета рада
школе на задовољство родитеља, ученика, наставника, локалне управе и шире локалне
заједнице.
Након петогодишњег плана и рада на променама наше установе, зацртаће себи нови
циљеви који и даље морају да прате целокупна дешавања и кретања у друштву, науци и
животу.
11.Евалуација
Евалуација рада школе врши се током и на крају школске године, на седницама
Наставног већа , Савета родитеља, Школског одбора, на родитељским састанцима,
ЧОС – у, кроз самовредновање и екстерно вредновање.
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За област промене Настава и учење
НАСТАВНА ОБЛАСТ: БИОЛОГИЈА

Развојни циљ:
- вршњачка едукација о здрављу младих и превенцији која се постиже
чувањем и унапређивањем здравља младих
Задаци:
- пробудити интересовање ученика да кроз презентације и дискусије дочарају
конфликтне ситуације, проблеме и последице особа зависниход дроге,
алкохола и коцке.
Активности:
- аудио и видео презентације
- израда паноа
- дискусија
Отежавајући фактор:
- усклађивање заједничког термина свих носиоца активности
Време реализације:
- Од школске 2017/ 2018. године, у континуитету.

Носиоци активности:
- ученици 7. и 8.разреда, педагог школе, наставник биологије,
Евалуација:
- процена учешћа ученика у дискусији
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НАСТАВНА ОБЛАСТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
- корелација домаћинство, музичка култура и српски језик -

Развојни циљ: Развој језичких вештина
Задатак:
- Повећање интересовања, способности, као и самопоуздања у вези са применом
енглеског језика.
- Рад на комуникативним вештинама и стицање свести о напредовању.
- Корелација са српским језиком и лектиром на српском (Том Сојер, 5 разред).
- Корелација са музичком културом – певање песама на енглеском језику на
приредбама поводом Дана школе или неком другом пригодом (1. – 8. разреда)
- Корелација са домаћинством – упознавање ученика са рецептима за припремање
традиционалних енглеских јела.
- Додатне наставне активности које ће ученицима олакшати да своје знање стечено
у настави презентују у комуникацији са особама са енглеског говорног подручја
(кроз самостални рад ученика и на додатној настави).
Активности:
- Увођење драмских активности у часове редовне наставе као и у ваннаставне
активности. Креирање и извођење скечева.
- Тимско креирање паноа и презентација.
- Слушање и певање песама на енглеском језику
- Отворени час за чланове стручног већа
- Кореспондентне активности - писање писама, мејлова, позивница за отворени
час.
- Учешће на приредби поводом Европског дана страних језика.
Носиоци активности:
Ученици и наставници енглеског језика, наставник домаћинства, музичке културе и
српског језика.
Време реализације:
Почетак реализације септембар школске 2017/2018.године, а исходи се очекују за
ученике 8. разреда крајем текуће године а за остале у периоду од наредне четири
године.
Евалуација: Кроз језичка тестирања, кроз кратке сценске приказе којима ће
присуствовати чланови стручног већа.
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НАСТАВНА ОБЛАСТ: МАТЕМАТИКА
- редовна настава и организовање отворених часова Развојни циљ: Развијање менталних способности и оспособљавање ученика за
примену математичких знања.
Задаци:
- Подстицање способности посматрања логичког, аналитичког и апстрактног
мишљења.
- Побуђивање математичке радозналости.
- Оспособљавање ученика за сагледавање улоге и примене математике у
различитим подручјима човекове делатосни – математичко моделовање.
- Оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским
конструкцијама.
- Стицање навика и умешности у коришћењу различитих извора знања.
- Изграђивање смисла за самостални рад ученика, рад у пару и групни рад.
- Оспособљавање ученика да користе своју информатичку писменост у
примени математике.
- Остваривање сарадње са родитељима, наставницима свих стручних већа, у
циљу промовисања рада ученика.
Активности:
- Визуална презентација геометрије у оквиру часова редовне наставе
задужених ученика.
- Организовање „отворених“ презентација за родитеље ученика и наставнике.
- Организоване вршњачке визуалне презентације одређених тема ученицима
истог узраста.
Отежавајући фактор:
Недостатак опреме, наставних средстава, слаб одзив родитеља на сарадњу.
Време реализације:
Од школске 2017/ 2018. године, у континуитету.
Носиоци активности:
Наставници математике, ученици укључени у изради презентација, заинтересовани
родитељи.
Евалуација: Разговор са ученицима, родитељима и професорима предметне наставе
који су присуствивали презентацијама. Праћење нивоа усвојености наставне грађе,
писменим провером знања ученика. Праћење разумевања наствне грађе у току
усмене провере знања.

42

Развојни план школе

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
- подршка учењу ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ:ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Развојни циљ: Развијење алгоритамског начина размишљања код ученика и
оспособљавање за различите примене рачунарске, информационе и комуникационе
технологије.
Задаци:
- Развијање дигиталних компетенција код ученика и наставника.
- Оспосбљавање ученика за креирање једноставних програма.
- Оспособљавање ученика да самостално приступају интернету, проналазе и
преузимиају неопходне информације у дигиталном окружењу.
- Развијање свести код ученика о опасностима и ризицима при коришћењу
интернета.
Активности:
- Додатни рад са даровитим ученицима у виду програмерске секције.
- Учешће ученика на што већем броју такмичења и манифестација из области
информатике.
- Укључивљње ученика у израду и одржавање школског сајта.
- Рад на различитим пројектима од стране ученика подељених у тимове, а под
надзором наставника (израда мултимедијалних презентација и филмова,
едукативних видео игара и апликација, вођење школског интернет блога)
- Предавања ученицима на тему дигиталног насиља и интернет безбедности.
- Обука наставаника за коришћење и примену савремених технологија у настави
кроз стручно усавршавање унутар установе.
Отежавајући фактори:
- Недостатак средстава и неопходне опреме, као и застарелост постојеће.
Време реализације:
Од школске 2017/ 2018. године, у континуитету.
Носиоци посла:
- Наставник информатике и по потреби остали чланови колектива.
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Евалуација:
- Праћење остварених резултата ученика на такмичењима.
- Процењивање способности ученика да самостално и као тим раде на
одређеном пројекту и презентују га.

НАСТАВНА ОБЛАСТ: МАТЕМАТИКА
Редовна настава и ангажовање ученика у ваншколским активнстима
Развојни циљ: Развој интересовања и мотивисаности за наставу математике.
Задаци:
- Потстицање ученика за израду нових наставних средстава.
- Побуђивање математичке радозналости.
- Оспособљавање ученика за прецизност у прављењу геометријских тела.
- Стицање навика и умешности у коришћењу различитих извора знања.
- Изграђивање смисла за самостални рад ученика, рад у пару и групни рад.
- Оспособљавање ученика да користе своја знања из техничког образовања,
ликовне културе и физике у настави математике.
- Подстицање ученика да користе различите материјеле у изради наставних
средтава.
- Успостављање корелације са физиком, техничким образовањем, ликовном
културом.
Активности:
- Организовање радионица за израду наставних средстава у оквиру часова
редовне наставе математике.
- Организовање изложби израђених наставних средстава.
Отежавајући фактор:
Недостатак времена у односу на наставни план и програм.
Време реализације:
Од школске 2017/ 2018. године, у континуитету.
Носиоци активности:
Наставници математике, физике, техничког образовања, ликовне културе, ученици и
стручни сарадници школе.
Евалуација:
Број израђених наставних средстава, број направљених геометријских тела и
организација изложби.
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, БИОЛОГИЈА

Развојни циљ:
Проширивање знања и развијање позитивног односа према природним и културно
историјским вредностима Београда (Калемегдан, Авала ....)
Задаци:
- примена усвојеног теоријског знања на терену
- организовање истраживачког рада на терену
- мапирање интересантних природних и културно историјских знаменитости.
Активности:
- оријентација на терену, посете
- препознавање природног материјала и културно историјских споменика
- презентација прикупљеног материјала у школи-изложба.
Отежавајући фактор:
Превоз
Време реализације:
Од школске 2017/ 2022. године, у континуитету.
Носиоци активности:
Ученици 5-8. разреда, предметни наставници историје, географије, биологије
Евалуација:
Вредновање нивоа оријентације ученика на терену, препознавање прикупљеног
природног материјала и културно историјских споменика од стране предметних
наставника, анкета за ученике истраживаче.
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
- корелација и примена знања -

Развојни циљ:
- Развијање способности конверзације ради сналажења у што већем броју
животних ситуација.
- Развијање дечје креативности и маште.
- Развијање поштовања и толеранције према другим културама и традицији.
- Развијање жеље за истраживањем, дружењем и путовањима.
Задаци:
- Корелација са часовима уметности, других страних језика, матерњег језика,
историје, географије и хемије.
- Сарадња са Италијанским културним центром и другим институцијама од јавног
значаја.
- Осмишљавање и реализација драмских представа на италијанском језику
- Поспешивање запамћивања великог броја термина из различитих области
живота.
Активности:
- Припремање једноставних италијанских јела која могу да се спреме у школским
условима, а у складу су са узрастом деце.
- Вођење деце на изложбе.
- Присуствовање пројекцијама филмова ван школе и у школи.
- Разна културна дешавања која имају везе са Италијом.
- Учествовање у школским приредбама.
-Посете одељењима ученика од 1 до 4 разреда и представљање краћих драмских
комада.
- Учење песмица на италијанском језику.
- Организовање такмичења у припремању неких једноставних италијанских јела.
- Самопроцена и међусобно вредновање од стране ученика.
-Израда паноа и видео пројекција ради упознавања са италијанском културом и
културно историјским споменицима – грађевинама.
- Одлазак у Италију и пријем ученика из Италије
Отежавајући фактори:
- Тешкоће у сарадњи са Италијанским културним центром.
- Организовање групног превоза.
46

Развојни план школе
Време реализације:
- Од школске 2017/ 2018. године, у континуитету.
Носиоци активности:
- Ученици, наставници италијанског језика, наставници других предмета, Италијански
културни центар.
Евалуација:
- Организовање квизова везаних за познавање разних области живота и опште
културе. Објављивање броја посета и ученика који су учествовали у активностима.

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Развојни циљ: Развој језичких вештина
Задатак:
Оспособљавање ученика за полагање по заједничком европском референтном оквиру
за језике при Француском институту.
Допунити наставу активностима које ће ученицима олакшати да своје знање стечено у
настави презентује и валидује по међународно признатим критеријумима и то за
ученике 5.и 6.разреда за ниво А1 а за ученике 7. и 8. разреда за ниво А2.
Активности:
Увођење драмских активности у часове редовне наставе као и ваннаставним
активностима, посета француском културном центру, путовања, слушање француских
песама, кореспондентне активности, писање писама, мејлова, позивница.
Носиоци активности:
Ученици и наставници француског језика.
Време реализације:
Почетак реализације октобар школске 2017/2018.године,а исходи се очекујуза ученике
8. разреда крајем текуће године а за остале у периоду од наредне четири године.
Евалуација:
Тестирањем ученика кроз језичке квизове.
Отежавајући фактор:
Финансијска потпора за израду маски,тестова,путовања.
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ДРАМСКА СЕКЦИЈА
Развојни циљ: Развој драмских вештина, формирање естетских мерила и развијање
критичког мишљења према тексту и представама.
Задатак:
Едукација о историји позоришта, одлазак на позоришне представе и коментарисање
представа и припрема самосталних позоришних представа. Набавка покретне,
расклопиве бине димензија прикладних за реализацију позоришних представа и
приредби у холу школе.
Активности:
- Увежбавање у етапама припреме позоришне представе;
- Анализирање ликова које играју;
- Увежбавање реченичне интонације, ритма и темпа;
- Стварање представе о сценском простору и односима ликова на сцени;
- Упознавање са глумачким позивом;
- Анализирање глуме професионалних глумаца;
- Вођење ученика на две различите драматизације истог позоришног комада;
- Увиђање разлике у редитељским, сценским и музичким решењима;
- Сусрет са професионалним глумцима, режисерима и сценографима;
- Јавно извођење представе;
Носиоци активности:
Ученици и наставници српског језика.
Време реализације:
Почетак реализације октобар школске 2017/2018.године
Евалуација:
Приказивањем самосталних позоришних представа
Отежавајући фактор:
Набављање костима
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: СРПСКИ ЈЕЗИК

Развојни циљ: Постизање и повећање интересовања ученика за читање
књижевних дела различитих жанрова и развијање способности за правилно
изражавање.
Задаци :
- Богаћење речника, језичког и стилског израза.
- Оспособљавање за самостално читање и разумевање књижено-уметничких
дела различитих жанрова.
- Читање лектире: лирике, епике, драме, научно - популарних и информативних
текстова, часописа и енциклопедија.
Активности :
- Читање текстова из читанке, лектире, часописа и енциклопедија.
- Издвајање и тумачење (одређивање значења) мање познатих речи и
израза.
- Доживљавање и анализа прочитаног
- Вежбе артикулације
- Вежбе дикције
- Акценатске вежбе
- Вежбе интонације и вежбе интензитета (јачине) гласа
- Вежбе темпа, ритма
- Паузе у читању и рецитовању, понављање и рефрени
- Истраживање облика изражавања песме
- Вежбе визуелног контакта, мимике и гестикулације
- Избор и анализа садржаја за наступ секције и подела задатака
- Увежбавање планираних садржаја за наступ
- Разматрање извештаја и утисака о раду секције
Отежавајући фактори:
- Усклађивање термина због различитих смена
Време реализације:
Континуирано од октобра 2017. године.
Евалуација:
Извештај о раду секције и анкете полазника. Јавни наступи.
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА:
Општи циљ приоритетна област 2: Побољшање квалитета мера
подршке за личност и социјални развој сваког ученика/це
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Специфичан циљ: Повећање квалитета бриге о ученицима
Развојни циљ: Очување и унапређивње здравља ученика
антропомоторичких способности и моторичких умења и навика.

кроз

развој

Задаци:
- Праћење и побољшање физичког, здравственог и емоционалног стања и
социјалних потреба ученика/ца.
- Стицање знања,вештина и навика усмерених ка здрављу и здравом начину
живота.
- Имплементација знања стечених на часовима физичког васпитања у
свакодневни живот (здрава исхрана, редовна физичка активност).
- Превентивно и корективно деловање на телесне поремећаје и деформитете.
- Поштовањем правила, налажењем компромисних решења, развијањем
такмичарског духа утицаћемо на развијање социјализације међу ученицима.
- Кроз редовне часове, секције, разна такмичења и смотре утицаћемо на
формирање пожељних и друштвено прихватљивих облика понашања.
Активности:
- Упознавање ученика са значајем очувања сопственог здравља.
- Психолошко саветовање.
- Развијање хигијенских навика код ученика - едукативне радионице.
- Упознавање ученика са значајем и начинима исхране који омогућавају
правилан раст и развој.
- Поштовање правила понашања у школи, свлачионици, спортским салама и
теренима, дворишту.
- Упознавање ученика са карактеристикама психофизичког развоја у пубертету.
- Полне каректеристике и реподуктивно здравље.
- Адекватан избор вежби за правилан раст и развој ученика, корективно вежбање
и примена на часовима физичког васпитања.
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-

-

Организовање већег броја турнира и сусрета, одељенских, међуодељенских и
међушколских (пријатељских).
Израда паноа и презентација (велика такмичења, правила, познати спортисти)...
Организовање трибина, радионица, округлих столова са циљем промовисања
физичких активности као животних вредности, афирмације спорта, сарадње и
толеранције.
Сарадња са школским лекаром и физијатром.
Обезбеђивање превентивне и заштитне улоге школског спорта.
Укључивање познатих спортиста у живот школе.
Организација трибина са темама: о здрављу, фер-плеју, навијачима, насиље и
допинг у спорту, технолошка достигнућа.
Реализација пројекта „Покренимо нашу децу“.
Реализација пројекта „Спорт у школе“
Реализација недеља школског сопрта.

Отежавајући фактори:
Дотрајалост појединих справа и реквизита, као и саме сале. Недовољна
информисаност о претходном и тренутном здравственом стању ученика.
Време реализације:
Од школске 2017/ 2018. године, у континуитету.
Носиоци активности:
Директор, наставници физичког васпитања, педагог, наставници разредне наставе,
васпитачи, школски лекар и физијатар, професори физичког васитања.
Евалуација:
Вредновање ће се вршити на основу антропометријских мерења, иницијалних и
социометријских тестова, анализе
извештаја школског лекара и физијатра о
здравственом статусу ученика са систематских прегледа, задовољства ученика, броја
турнира и осталих манифестација, броја учесника организованих манифестација, број
презентација и изложби везаних за спорт.
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ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У
РЕДОВНОМ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА - ИНКЛУЗИВНИ ПРИСТУП
Циљ: Циљ је да се ученици са сметњама у развоју буду адаптирани и прихваћени од
стране вршњака.
-

Прилагодити материјално-техничке услове у којима се изводи настава у коју су
укључени ученици са сметњама у развоју

-

Прилагодити облика рада у редовној настави како би ученици са сметњама у
развоју учествовали у раду.

-

Прилагодити методе рада наставника у редовној настави у коју су укључени
ученици са сензорним оштећењима.

-

Утврдити одлике комуникације између наставника и ученика са сметњама у развоју
у редовној настави.

-

Утврдити одлике комуникације између ученика са сметњама у развоју и њихових
вршњака у редовној настави.

-

Утврдити врсту активности наставника и ученика са сметњама у развоју у редовној
настави.
Активности:

-

Израда плаката на тему „Толеранција“, где ће се кроз различите аспекте
анализирати плакати и доносити закључци зашто је толеранција битна;

-

Дискусија на тему „Прихватања различитости“ на часу одељенског старешине и
часовима грађанског васпитања;

-

Посета различитим институцијама и дружење свих вршњака независно од типа
сметње;

-

Сарадња кроз тимске игре, различите полигоне, где ће ученици независно да ли
имају или немају сметњу заједнички помагајући једни другима долазити до циља;

-

Еколошке активности где ће ученици са и без сметњи сређивати школско двориште
и развијати сарадњу;
Отежавајући фактори:
За реализацију појединих истраживачких задатака нам је потребна сагласност
родитеља, конкретно за интервју. Овај ризик се може превазићи ако се родитељима
презизно објасни због чекга и са којим циљом се ради интервјуисање.
Време реализације:
Од школске 2017/ 2018. године, у континуитету.
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Носиоци активности:
Директор, педагог, психолог, наставници, Тим за инклузивно образовање,
Филозофски факуктет, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Центар за
социјални рад и локална заједница.
Евалуација:
Праћење ефеката предузетих мера кроз извештаје, број реализованих активности.

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: БЕЗБЕДНОСТ
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА – ЗА ПОДРУЧЈЕ БРИГА О УЧЕНИЦИМА
Циљ:
Повећање безбедности и сигурности ученика, наставног и ваннаставног
особља у објекту и околини школе.
Задаци :
- Истицање законских регулатива о правима и обавезама ученка.
- Упознавање ученика са њиховим правима и обавезама.
- Упознавање родитеља о правима и обавезама ученка.
- Повећање ефикасности дежурства настаника и ученика.
- Повећање радног времена школског полицајца.
- Ангажовање дневног и ноћног обезбеђења.
- Побољшање видео надзора.
Активности:
- Израдити плакат на којима су истакнута права и обавезе ученка.
- Израдити кућни реда и поделити га свим ученицима.
- Информисти ученике на почетку школске године на одељењским
заједницама о њиховим правима и обавезама.
- Информисати родитеље на почетку школске године на родитељским
састанцима о правима и обавезама ученка.
- Сарађивати са Саветом родитеља са циљем побољшања
безбедности у школи.
- Побољшати дежурство настаника и ученика.
- Пратити учесталост инцидентних ситуација, броја пријава насиља,
заступљеност врсте насиља, број повреда, сигурност објекта и
дворишта.
- Унапређивати компентенције наставног и ваннаставног особља за
реаговање у инцидентним ситуацијама.
- Тражити од надлежних органа да се повећа присуство школског
полицајца.
- Повећати ефикасност дневног и ноћног обезбеђења.
- Унапредити компетенције наставног и ваннаставног особља за
праћење рада система видео надзора.
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Одржавати видео надзора, повећати број камера и уградити камера
са широм резолуцијом.

-

Отежавајући фактори:
Неадекватна сарадња са родитељима чија се деца непримерено понашају.
Толеранција друштва на непожељне облике понашања.
Време реализације:
Континуирано, од октобра 2017. године, следећих пет година.
Носиоци активности:
Директор, педагог, психолог, Тим за заштиту ученика, наставно и ненаставно
особље, Министарство унутрашњих послова, Центар за социјални рад као и
локална заједница.
Евалуација:
Увид у видео записе, вођење евиденције о присуству непожељних лица у
школском објекту, покушајима оштећења објекта и радњама које нарушавају
школски кућни ред (књига дежурства, записници школских чувара,
евиденционе листе дежурних ученика).

БРИГА О УЧЕНИЦИМА – ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА
РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА И ПОЗИТИВНИХ СТАВОВА КОД
УЧЕНИКА
Развојни циљеви: Осигурати безбедне и подстицајне услове за несметан
боравак и рад, као и заштиту од свих облика насиља, злостављања и
занемаривања у школи. Повећање квалитета рада у установи.
Задаци :
-

-

Стицање вештина неопходних за конструктиван и ненасилан начин
решавања будућих животних проблема;
Очување и унапређивање нивоа безбедности физичке средине;
Стварање атмосфере поверења, сигурности и поштовања дечјих права;
Стварање
и
неговање
климе
прихватања,
толеранције
и
уважавања,развија и негује култура понашања и уважавање личности;
Подизање нивоа свести и повећања осетљивости свих укључених у
живот и рад установе за препознавање насиља, злостсвљања и
занемаривања;
Спречавање физичког и менталног насиља, злоупотребе и
занемаривања;
Спречавање нехуманих и понижавајућих поступака и кажњавања;
У Годишњем програму рада дефинисати Програм заштите ученика;
Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у
заједницу вршњака.
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Активности:
-

-

-

-

-

Превентивне активности креирати у складу са анализом стања и
увидом у присутност насиља у средини на основу учесталости
инцидентних ситуација, броја пријава насиља, заступљености
различитих врста насиља, броја повреда, сигурности објеката и
дворишта;
Израдити Програм заштите ученика од насиља;
Учестало ангажовање Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања;
Учестало ангажовање вршњачког тима на посредовању између
ученика;
Маркирање ризичне групе ученика (насилници и жртве);
Формирање унутрашње заштитне мреже;
Успостављање ланца одговорности у ситуацијама насиља;
Благовремено и континуирано обавештавање ученика, родитеља и
запослених о решавању конфликних ситуација;
Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и
који су посматрачи насиља;
Обука ради унапређења компентенција наставног и ваннаставног
особља , ученика, родитеља и локалне заједнице за уочавање и
решавање проблема насиља , злостављања и занемаривања;
Едукативно предавање МУП-а на теме насиља, трговине људима,
безбедности у саобраћају, злоупотребе психоактивних супстанци...;
Реализација пројекта „Основи безбедности деце“ за ученике 4 и 6
разреда;
Организација трибина и радионица са темом уочавања и решавања
проблема насиља, злостављања и занемаривања;
Израда плаката, видео - презентација ...;
Вршњачка едукација ученика седмих и осмих разреда о вршњачком
насиљу и превентивном деловању на нивоу одељенских заједница од
5. до 8. разреда;
Организовање ваннаставнх, културних и јавних активности примерене
узрасту;
Организовање трибина, радионица, округлих столова са циљем
промовисања физичких активности као животних вредности,
афирмације спорта, сарадње и толеранције;
Укључивање познатих спортиста у едукацију ученика;
Промоција примера добре праксе.

Отежавајући фактори:
Друштвена толеранција лошег понашања и насиља, одрасли који подржавају
насиље и пружају лош пример – негативна идентификациаја.
Време реализације:
Од школске 2017/ 2018. године, у континуитету.
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Носиоци активности:
Директор, педагог, психолог, Тим за заштиту ученика, све наставно и
ненаставно особље, вршњачки тим, Министарство унутрашњих послова,
Центар за социјални рад као и локална заједница.
Евалуација:
Праћење ефеката предузетих мера кроз извештаје, број реализованих
активности, број организованих трибина, радионица, број турнира и осталих
манифестација, број учесника организованих манифестација,
као и
задовољство ученика. Број злостављане и занемарене деце која
добијајуадекватну и ефикасну заштиту и подршку од страненадлежних
служби и институција.

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ЕКОЛОГИЈА
Развојни циљ: подизање еколошке свести кроз едукацију о одрживом развоју.
Задаци:
- Иницирање примарне селекције секундарних сировина и рециклажа као бриге
о животној средини.
- Повећање безбедности ученика кроз предавања као и давање савета у вези са
ванредним ситуацијама
- Креативно оплеменити мање атрактивне просторе.
- Формирање тима за рециклажу.
Активности:
- Радионице на тему „Одрживи развој и животна средина“ (обновљиви и
необновљиви извори енергије).
- Уређење школског дворишта.
- Одржавање радног простора (неговање биљака у школи, чување намештаја ...).
- Изградња Еко лавиринта
- Брига о чистоћи учионице, школе, дворишта ...
- Рационална потрошња воде, струје, хартије ...
- Формирање Еколошког паноа школе и изложбе Еко-фотографија
- Обележавање еколошких датума, јавни час из области екологије ...
- Израда презентација о заштити животне средине и презентовање вршњацима.
- Кроз игру и вештине показати како отпад може бити користан.
- Набавити контејнере за одвојено сакупљање корисног отпада : пластике, стакла
и металних конзерви.
- Предавања на тему „Употреба петарди и екологије“.
- Учешће у пројектима везаним за екологију.
- Организовање ученика за учешће у еколошким акцијама на локалном нивоу.
- Организовање избора
«Најлепши балкон у мом крају» (евидентирати
најуређеније терасе, успоставити сарадњу са њиховим власницима,
додељивање дипломе власницима од стране ученика).
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-

-

Учешће у пројекту «Проверено добра вода» предавање је прилагођено ђацима
узраста другог разреда. Састоји се од презентације о значају пијаће воде, квиза
и поделе интересантних пакетића корисне садржине.
Организација и реализација еколошког квиза који поред едукативног и забавног
карактера има и проверу стеченог знања.

Носиоци активности:
Директор, психолог, педагог, ученици, наставници, биологије, остали наставници,
родитељи и локална самоуправа.
Евалуација:
Број деце која учествују у активностима, фотографије пре и после уређења школе,
дворишта, изглед биљака и простора, фотографије еколошких паноа, број изложби,
обележавање еколошких датума, број организованих трибина, предавања,
радионица, евиденција активности у дневницима васпитно- образовног рада,
извештај о раду школе и самовредновања.
Отежавајући фактори:
Недостатак материјалних средстава и недовољна заинтересованост учесника.
Време реализације:
Од школске 2017/ 2018. године, у континуитету.

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Развојни циљ: Развој и раст предузетничких знања и вештина код ученика.
Задаци:
- Дефинисање предузетничког тима.
- Укључивање што већег броја ученика у развој и покретање ученичког
предузећа.
- Дефинисање корелације са осталим областима
- Формирање тима ученика и наставника који ће се бавити ученичким
предузећем.
Активности:
-

Обука наставника за предузетништво у основној школи.
Анимирање ученика.
Предузетничког тима.
Обука ученика.
Дефинисање корелациије са областима.
Израда бизнис плана предузећа.
Дефинисање принципа одлучивања у предузећу.
Дефинисање мисије и визије предузећа.
Израда плана сарадње са локалном заједницом, родитељима.
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Носиоци активности:
Директор, психолог, педагог, ученици, наставници, родитељи и локална самоуправа.
Евалуација:
Извештај предузећа, број деце која учествују у активностима, количина
произведених јединица, самовредновање рада предузећа, извештај о
приходима и расходима предузећа.
Отежавајући фактори:
Недостатак материјалних средстава и недовољна заинтересованост учесника.
Време реализације:
Од школске 2017/ 2018. године, у континуитету.

ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: РЕСУРСИ
- ПОДРУЧЈЕ: ЉУДСКИ РЕСУРСИ Развојни циљ: Подршка професионалном развоју како би се унапредила настава и
компетенција запослених у школи
Задатак:
- Осмислити план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и
директора према потребама и интересовањима наставника а у складу са
правцима развоја образовања и потребама школе.
- Организовати обуку наставника за вођење електронског дневника.
- Оспособити наставнике за већу самосталност у планирању и извођењу
васпитно- образовног рада.
- Унапредити менторски рад над наставницима приправницима.
- Разменити искустсва, стручне дискусије са семинара, трибина, стручне
литературе на нивоу стручних и одељенских већа.
- Омогућити напредовања у струци.
- Развити систем праћења исхода стручног усавршавања.
- Обучити наставнике са искуством за менторе приправницима.
- Уводити у посао наставника приправника.
- Организовати трибине и предавања у школи у сарадњи са локалним
заједницама и осталим образовним институцијама на нивоу општине и града.
- Успосатавити сарадњу са осталим школама са Новог Београда и заједно са
њима планирања стручно усавршавање наставника према својим потребама а у
складу са правцима развоја образовања.
- Пратити присуствовање трибинама и предавњима у организацији стручних
друштава.
- Учествовати у пројектима који доприносе унапређивању васпитно-образовног
рада наставника.
- Наставници се подстичу на самобразовање кроз додатно стручно усавршавање.
- Повећати компетенције наставника у циљу праћења развоја и постигнућа
ученика уз уважавање њихових личних својстава и потреба.
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-

Пратити и оспособљавати наставни кадар за примену нових образовних
технологија како би се унапредила пракса.
Неговање партнерских односа са родитељима и ученицима.
Редовно обављати увид у непосредне припреме за рад и свезаке за
формативно оцењивање.

Активности:
- Информисати се који програми постоје у Каталогу програма сталног стручног
усавршавања наставника, стручних сардника и директора.
- Израда плана стручног усавршавања наставника, стручних сардника и
директора
инсистирајући на континуираном усавршавању
поштујући
индивидуалне потребе и потребе школе.
- Изабрати семинаре из Каталога стручног усавршавања за текућу годину.
- Организовати обуке за употребу електронског дневника.
- Унапређивати рад наставника кроз размену стручних искустава и знања.
- Избор и обучавање наставника са искуством за менторе приправницима.
- Систематско упућивање у посао наставника приправника.
- Размена искустава унутар Одељенских већа, школе и осталих образовних
институција.
- Организовање предавања, трибина.
- Наставници се подстичу на самобразовање кроз додатно стручно усавршавање.
- Подстицати наставнике да учествују на конкурсима везаним за примере добре
праксе.
- Подстицати учешће са радовима на међународним конференцијама и
трибинама.
- Организовање јавних часова праћених стручним анализама.
- Истицати примере добре васпитно – образовне праксе.
- Пратити континуитет стручног усавршавања запослених.
- Развијање вештина успешне комуникације и тимског рада.
- Развијање партнерских односа са родитељима и ученицима.
- Реализација пројеката који доприносе унапређењу васпитно-образовног рада
наставника.
- Реализација и присуствовање јавним часовима праћене стручним анализама.
- Повећати компетенције наставника у циљу праћења развоја и постигнућа
ученика уз уважавање њихових личних својстава и потреба.
- Школа учествује у различитим пројектима који се баве унапређивању наставе.
- Наставници учествују у раду стручних друштава....
Евалуација:
Увид у уверења, сертификате и потврде о присуствовању семинарима. Анализа
извештаја о раду стручних већа. Анализа евиденционих листа са посећених часова.
Број одржаних угледних и примерених часова. Увид у табеларне прегледе остручном
усавршавању на нивоу школе (број семинара, број сати и број наставника), Извештај
о раду школе, Извештај о самоевалуацији, записници стручних већа.
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Отежавајући фактори:
Незаинтересованост наставника за стручно усавршавање, недостатак финансијских
средстава и неадекватна заинтересованост локалне самоуправе.
Носиоци активности:
Директор, психолог , педагог и руководиоци стручних већа
Време реализације:
Од школске 2017/ 2018. године, у континуитету.

МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
Циљ: Унапређивање просторних услова и опреме у функцији разноврсних метода и
рада са ученицима
Задаци:
1. Омогућити коришћењ расположивих материјално-техничких ресорса у што
већој мери.
2. Опремање свих учионица ИКТ опремом.
3. Умрежавање свих ИКТ уређаја.
4. Омогућити доступност матријално техничких ресурса ученицима и
наставницима.
5. Обезбедити адекватно одржавање наставних средстава и опреме.
6. Повећавати очигледност у настави редовним коришћењем постојећих
наставних средстава
Активности:
1. Опремање просторија школе савременим намештајемкоји одговара
нормативима.
2. Набавка и опремање учионица/кабинета материјално-техничким средствима.
3. Пратити ефективно коришћење наставних средстава.
4. Израда насатвних средстава у кооперацији наставника и ученика.
5. Обогаћивати фонд школске библиотеке новом стручном литературом и
књигама за ученике.
6. Набавка наставних средстава у циљу подстицања веће очигледности у настави.
7. Уређење школског терена.

Евалуација:
Анализа евиденционих листа са посећених часова нивоу школе, Извештај о раду
школе, Извештај о самовредновању школе, Извештај о самоевалуацији.
Отежавајући фактори:
Незаинтересованост наставника за стручно усавршавање, недостатак финансијских
средстава и неадекватна заинтересованост локалне самоуправе.
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Носиоци активности:
Директор, психолог, педагог и руководиоци стручних и одељењских већа.
Време реализације:
Од школске 2017/ 2018. године, у континуитету.

КЉУЧНА ОБЛАСТ ЕТОС: ПОДРУЧЈА:
1. Углед и промоција школе
2. Атмосвера и међуљудски односи
3. Партнерство са родитељима, Школским одбором и локалном заједницом
Циљ: развијати припадност школи, стварања позитивне атмосвере и партнерства са
друштвеном средином

УГЛЕД И ПРОМОЦИЈА
Задаци:
1. Истицање основних обележја школе.
2. Истицање позитивних примера школске праксе
3. Неговање атмосвера поштовања личности.
Активност:
1. 1. Наставити са праксом истицања на видним местима основна и посебна
обележја школе (грб; химна, застава, банери, летопис, сајт,...).
1.2. Израда интернет презентација школе.
1.3. Организација изложби, трибина, спортских активности, такмичења, приредби
1.4. Организовање предузетничких базара са циљем уређења школе.
1.1. Организација или учешће у хуманитарним акцијама или догађајима.
1.2. Израда одељењских блогова.
1.3. Учешће школе у медијима ( новине, тв., снимање спотова,...)
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3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

Информисање ученика, родитеља и запослених у вези са документима у
којима се прмовишу људска и дечија права.
Истицање позитивних примера и резулата (на часовима одељењске
заједнице, израда паноа, презентација, сајту ...)
Обогатити и проширити сарадњу са родитељима и локалном самоуправом и
широм друштвеном средином кроз организацију отворених часова наставе
као слушаоци или реализатори.
Водити прецизну евиденцију о сарадњи.
Школа ће активно учествовати у акцијама које иницира локална самоуправа.

Отежавајући фактори:
Незаинтересованост свих актера.
Евалуација:
Евиденција ореализованим акцијама у дневницима васпитно-бразовног рада,
Записници о раду Савета родитеља и Школског одбора, Извештаји о раду одељењских
и стручних већа, Извештај о раду школе, Извештај развојног плана и извештај о
самовредновању, анкете Савета родитеља, Школског одбора и наставника.
Носиоци посла:
Директор, наставни и ненаставни кадар, родитељи, ученици, Школски одбор, локална
самоуправа, медији и друштвене организације.
Време реализације:
Од школске 2017/ 2018. године, у континуитету.
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