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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
ОСНОВНА ШКОЛА “ ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” ЈАБУЧЈЕ

Пун назив школе
Адреса
Директор школе

Основна школа “ДимитријеТуцовић”

14226 Јабучје
Александар Лукић

Телефон

014 – 434 – 014

E – mail

osdtucovic@gmail.com

Web - site

www.osdimitrijetucovic.edu.rs

Издвојена одељења

Доње Јабучје, Скобаљ

Укупан број ученика

265

Укупан број ученика у издвојеним одељењима

20

Укупан број запослених

44

Језици који се уче у школи
Број смена у школи
Дан школе

Енглески , руски
Две
9. мај
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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
Наша школа носи назив истакнутог борца за радничка права Димитрија Туцовић и баштини
веома дугу традицију постојања и рада. Основана је далеке 1842. године. Својом просветном
делатношћу покрива простор села Јабучја, Скобаља, Малог Борка и дела Паљува.
Образовно-васпитни процес се реализује у матичној школи у Јабучју са 245 ученика распоређених
у 13 некомбинованих одељења од I до VIII разреда. У оквиру наше школе су и издвојена одељења
у Доњем Јабучју са 14 ученика у комбинованом четвороразредном одељењу и у Скобаљу са 6
ученика и комбинованом четвороразредном одељењу.
У матичној школи васпитно–образовни процес се одвија у две смене и то у преподневној и у
поподневној док у издвојеним одељењима рад се одвија у преподневној смени.
Опремљеност школа је на задовољавајућем нивоу. У матичној школи настава се одвија у 8
учионица и информатичком кабинету опремљеним са 25 радних рачунара за ученике док су
подручна одељења опремљена са пројектором и лап-топом.
Образовно–васпитна делатност се реализује на основу Годишњег плана рада, школског
програма, Школског развојног плана и других аката. Школски одбор реализује своје активности на
основу плана рада. Савет родитеља кроз саветовни рад учествује у раду школе а и спроводи акције
на унапређењу услова рада у школи.
Реализације планираних активности сагледане су у Извештају о раду у претходној години
- Све активности у школи се спроводе на основу општих аката, закона, правилника.
- Својим радом спроводимо своју мисију и стремимо остварењу своје визије.
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МИСИЈА

Сарадњом са локалном зајдницом и родитељима, мотивисаношћу наставника и
ученика трудимо се да подстичемо лични развој ученика и наставника,развијамо
свест о правима и одговорностима, негујемо међусобно разумевање и уважавање, да
обезбедимо адекватне материјалне и друге услове.

ВИЗИЈА
Видимо себе као школу отворену за сву децу, са функционалном
организацијом и радним простором који је опремљен савременим наставним
средствима. У свим школским активностима руководимо се принципима инклузије,
одрживог развоја и целоживотног учења. Желимо да створимо ведру, радну,
стваралачку атмосферу која ће резултирати да будемо школа у коју ученици и
наставници радо долазе а родитељи активно учествују у раду.
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I / УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ
1.01. Статус школе

Школа је организована као самостална осморазредна образовно васпитна установа у Јабучју са
територијалноиздвојеним четвороразредним радним јединицама у Доњем Јабучју и Скобаљу. .
За извођење образовно-васпитног рада школа располаже следећим просторијама:
МАТИЧНА ШКОЛА:

Учионице за предметну и разредну наставу
Библиотека
Кабинет за информатику

8
1
1

ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ – МАТИЧНА ШКОЛА

Вишенаменски хол трпезарија
Кухиња
Котларница
Магацин за угаљ
Просторија за домара
Канцеларије
Зборница

1
1
1
1
1
4
1

ИЗДВОЈЕНЕ РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ:

Учионице у Доњем Јабучју
Учионице у Скобаљу

2
2

ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ДОЊЕ ЈАБУЧЈЕ

Хол
Зборница
Тоалет

1
1
2
ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ СКОБАЉ

Хол
Тоалет

1
1

ОТВОРЕНИ ПРОСТОРИ

Игралиште за мали фудбал - Јабучје
Игралиште за кошарку- Јабучје
Спортски терен за рукомет и кошарку Доње Јабучје

1
1
1

Све просторије у матичној школи налазе се у једној наменски саграђеној згради као и у
издвојеним одељењима у Доњем Јабучју и Скобаљу. Опште стање просторија у свим
школама задовљава и све служе својој намени.
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1.02. Опремљеност просторија и наставна средства
Опремљеност школе наставним средствима и техничким уређајима је веома скромна.
Школа свакегодине одваја средства за набавку најнужнијих наставних средстава.
По наставним предметима опремљеност је следећа:
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
- разредна настава
- српски језик
- страни језик
- историја
- географија
- биологија
- физика
- математика
- хемија
- техничко образовање
- физичко васпитање
- музичка култура
- ликовна култура
- информатика

ОПРЕМЉЕНОСТ
40%
30%
60%
50%
60%
30%
40%
40%
30%
40%
30%
50%
30%
80%

У овој школској години Школа ће посветити посебну пажњу набавци наставних средстава у
складу са програмским захтевима и могућностима школе.
1.03. Кадровска структура колектива:
Школа располаже потребним стручним кадром за редовно извођење наставе.
На почетку школске 2019/ 20. године квалификациона структура запослених је следећа:
Кадровска структура
Дректор
Школски Педагог
Библиотекар
Учитеља
Учитеља
Наставник
Наставника
Секретар
Рачунополагач
Благајник
Домар
Сервирка
Помоћни особље
Педагошки асистент

Степен стручне спреме

Број извршилаца

VII
VII
VII
VII
VI
VII
VI
VII
VII
IV
III
II
I
IV

1
1
0,5
5
3
12,54
1,05
1
1
0,5
1
0,4
4,5
1

Укупно:
Укупан број година радног стажа је 595 година а просечан 13, 22 год.

33, 49
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II ПРЕГЛЕД РАДА У ШКОЛИ
2.1. Где смо данас?
На основу увида у реализацију предходног развојног плана (2014-2019) и многобројних
показатеља о тренутном стању у нашој школи констатујемо да су наше снаге:
- стручан наставни кадар који је своја знања, вештине обогаћивао учешћем на многобројним
семинарима током задњих 5 година;
- спремност наставника за даља усавршавања ;
- отвореност за сарадњу са локалном заједницом;
- започети процеси на побољшању услова рада и одвијања наставног процеса ;
- дефинисање заједничке визије и свих интересних група;
- сагласје да је школа организација која учи и деловање у том правцу.
Поред наведених снага наше школе тренутне чињенице искристалисане анализом стања у нашој
школи указују да постоје и слабости наше школе:
- недовољна опремљеност наставним средствима;
- недостатак сале за физичко васпитање;
- лош материјални положај великог броја ученка ( преко 50% ученика живи у изузетно
лошим материјалним условима) ;
- велики број ученика и наставника путника;
Сагледавајући наше снаге, наше слабости, реализацију урађеног у предходном развојном плану
( 2014-2019. год), припремили смо нови петогодишњи развојни план како би недостатке са којима
се сусрећемо уклони
II 2.2 Свот анализа

-

СНАГЕ
традиција дуга преко 170 година у

-

васпитању и образовању ученика

-

-

-

редовно стручно усавршавање наставника
просторни, материјални и технички
су значајно унапређени,
социјална одговорност школе
отвореност за сарадњу
пионири у инклузивном образовању
редовна ангажованост и све већа
заинтересованост ромске деце и њихових
родитеља у наставним и ваннаставним
активностима
редовна сарадња са здравственом службом
отворена школа која укључује и препознаје
интересе заинтересованих страна ( Школска
управа, Министарство просвете, Градска
управа, хуманитарне еколошке, културне и
спортске организације, Здравсвени центар,
Центар за социјални рад, привреддни сектор..)
подршка и укљученост родитеља
сарадња са невладиним организацијама
( семинари, донације, планирање...)
активна сарадња са локалном влашћу која
Омогућава подизање нивоа образовног
Процеса ( законска обавеза)

-

-

СЛАБОСТИ
недостатак наставног
простора за целодневну и
кабинетску наставу,
свечане сале и медијатеке
недостатак фискултурне сале
неуређено школско двориште
неодговарајућа промоција
рада и других
активности школе
недостатак ученичког клуба
недовољна мотивисаност у
појединим фазама
наставног процеса и пројектима
недовољна сарадња у оквиру
актива и сарадња
актива разредне и предметне
наставе
рад у две смене
поремећен систем вредности у
друштву
недовољна мотивисаност локалне
заједнице у појединим областима
везаним за рад школе
лошија образовна постигнућа
ученика
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МОГУЋНОСТИ

-унапређење наставних садржаја у складу
са интересовањима ученика
- перманентно стручно усавршавање
наставника
- сарадња са образовним институцијама
- идентификовање даровитих ученика и
обезбеђивање услова за њихов напредак
- извођење огледних часова са квалитетним
припремама
- редовно ажурирање сајта школе
- отварање странице Вршњачког тима на
фејсбуку
- перманентно организовање локалних
акција: квиз, вашар, школски лист, панои,
уличне акције, форум-театар …
- ораганизовање различитих едукација за
запослене, родитеље и ученике
- унапређивање информатичке писмености
и коришћења савремених технологија
- професионоална оријентација са
ученицима виших разреда током целе
школске године у циљу лакшег избора
занимања и постизања бољих резултата на
завршном испиту
- Већа подршка и укљученост родитеља у
активности школе

ПОТРЕБЕ

Закључено је да има простора да се ради на
унапређивању угледа и промоције школе.
Сходно томе неопходно је оформити тимове
састављене од свих интересних група
повезаних са образовно-васпитним
радом наше школе који би се бавили овим
активностима
Могућности савремених информатичких
технологија су неисцрпне па је у циљу
перманентног стручног усавршавања
потребно организовати преношење
знања, умења и поступака од колега који
познају проблематику на остале
заинтересоване.
Примећено је да наши ученици проводе
много времена користећи рачунар у сврху
забаве, док при том не познају све
могућности које се пружају у циљу
образовања.
Школа је започела рад на професионалној
оријентацији ученика седмог и осмог разреда.
Тим сматра да је потребно унапредити тај рад
у школи организовањем
презентација различих занимања.
На основу анализе резултата постигнутих на
завршном испиту последњих година
сматрамо да је неопходно унапредити рад на
квалитетној припреми ученика.

2.3. Резултати самовредновања
У протеклом развојном периоду, у школи се обавило самовредновање свих шест кључних
области квалитета. Полазиште за израду Развојног плана школе и даље представљају резултати
самовредновања. Подаци добијени самовредновањем су делом описани у развојном плану кроз
приказ постојећег стања у свим областима квалитета, а полазиште су за дефинисање развојних
циљева и задатака за наредни период.
Област квалитета 1: Програмирање, планирање и извештавање
У току школске 2017/2018. године израђен је нови Школски програм. Годишњи план рада
школе ( ГПРШ ) је побољшан, потпунији је и усклађенији са Школским програмом. Урађени су и
другачији, побољшани и прегледнији формулари.
На седници Наставничког већа, чланови колектива су упознати од стране педагога са планом
израде педагошке документације и промене наставног плана и програма за пети и шести разред.
Усклађивање планова и програма у великој мери није реализовано, тимски рад је био на слабом
нивоу, а примери добре праксе нису посебно истицани.
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Област квалитета 2:Настава и учење
Настава се највећим делом одвија традиционалним методама рада, нема тимског планирања
и сарадње. Оцењивање је у складу са законом.
Одржан је планирани број угледних и огледних часова, што се може проверити у документацији
педагога школе. Када је реч о побољшању материјално-техничке основе школе, оспособљен је
кабинет информатике у новој школској згради.
Неопходно је да наставници покажу више иновативности у области метода рада, учења и
оцењивања. Слабо се прати реализација мера прилагођавања кроз праћење наставе и педагошкоинструктивни рад. Обука наставника о оцењивању није одржана.
Семинар о инклузивном образовању је одржан у августу 2017.године у школи. Сарадња са
Мрежом ИО, Интересорном комисијом је била добра.
Критеријуми оцењивања током класификационих периода нису уједначени, док је уједначеност
школских оцена и оцена на завршном испиту постигнута.
Када је реч о повећању броја и обима ваннаставних активности урађено је доста тога. Уведен је
седми час за додатну, допунску и друге наставне и ваннаставне активности, као што су разне
секције.
У току школске године је у великом броју било присутно излагање ученичких радова и њихова
презентација и промоција.
Област квалитета 3 образовна постигнућа ученика
Висок проценат пролазности на крају године,осцилације на класификационим периодима,
слаби резултати на завшном испиту. Доста добри резултати на такмичењима у претходне две
године. Велики број изостанака.
Ученици који су имали запажене резултате на смотрама и учешћа на републичким такмичењима из
историје, биологије, књижевне олимпијаде и саобраћаја награђени су пригодним наградама и
похваљени. Уведена је свеска изостанака и дисциплинска свеска одељења. Ученици без
изостанака су награђени књигом.
Област квалитета 4: подршка ученицима
Подршка ученицима садржи бригу о безбедности, подршку у учењу,додатну подршку
ученицима из друштвено осетљивих група.
Безбедност ученика подигнута је на још виши ниво. Дежурство наставника је појачано, уведен је
видео надзор, а усељена је и нова школска зграда, која је сама по себи много лепше и безбедније
место како за ученике тако и за запослене у установи.
У току јула и августа 2018.године урађена су и прописно обележена два нова аутобуска стајалишта
и лежећи полицајац на путу који води поред школе.
Примена инклузивних принципа и процедура у свакодневном раду је присутна и изводи се у мери
у којој је то потребно. Индивидуални програми помоћи за ученике из осетљивих група су
остварени у великој мери. Обезбеђен је бесплатан превоз,уџбеници...
Област квалитета 5. етос
Безбедност ученика добра, комуникација између ученика и наставника добра, недовољна
укљученост родитеља у рад школе.Простор оплемењен ученичким радовима.
Усељењем у нову школску зграду остварен је лепши амбијент и атмосфера која је пријатна за све.
Могућности из ове области су слабо искоришћене, тако да у наредном периоду треба ставити
посебан акценат на Етос.
Област квалитета 6: организација рада школе, управљање људским и материјалним
ресурсима
Директор уз помоћ стручних сарадника и руководиоца тимова планира активности везане за
организацију рада школе и редовно извештава Школски одбор о реализацији.
У школи је дефинисана организациона структура,дефинисане су процедуре рада органа
управљања,руковођења и стручних органа.Урађена су решења о структури послова и радних
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задатака наставника.Одржано је више обука и семинара из обласи К1-К4, што се може видети у
документацији педагога школе. Један број наставника је имао могућност стручног усавршавања
преко посебних стручних семинара. Директор школе је ефикасно организовао рад установе.
Педагог школе је редовно пратио све активности наставника и ученика. Наставници имају
одговарајући степен и врсту стручне спреме прописане Правилником.Број и структура запослених
усклађени су са законом и одговарају процесу рада школе.Просторни услови
(учионице,кабинети,библиотека) не одговарају у потпуности потребама школе ( недостатак сале за
физичко васпитање, свечане сале,простора за пријем родитеља и ученика. ). Финансијска средства
се користе плански и наменски. Ресурси локалне средине се користе плански. Школа је обезбедила
средства за стручно усавршавање наставника. На годишњем нивоу одржава се најмање два
семинара у установи. Нису обезбеђени адекватни услови за реализацију наставе физичког
васпитања ( не постоји сала за физичко ), а простора за унапређивање квалитета савременим
опремањем кабинета постоји и неопходно је доста урадити по том питању.

2.4. Евалуација старог развојног плана
Евалуација старог Школског развојног плана нам је, као и обично, послужила приликом
доношења новог плана за наредни развојни период. На основу обављене евалуације, већина
развојних задатака је у потпуности и делимично реализована. Свега 3 развојна задатка се у
протеклом развојном периоду нису реализовала ( изградња фискултурне сале, обука наставника и
ученика за уређивање сајта школе и оснивање клуба ученика ). Одлуком Тима за Школско развојно
планирање је предвиђено да се задаци који нису остварени у претходном развојном периоду
пренесу у наредни Школски развојни план.
У наредном периоду би требало унапредити информисање свих о реализацији докумената.
Извештавање је било редовно, али се углавном ишло формално, преко стручних тела и органа
школе. Нисмо задовољни процесом евалуације развојног плана, јер нису систематски прикупљани
докази за све активности које су спроведене, већ само делимично.
Реализацијом развојног плана су остварени бројни позитивни ефекти који нису планирани (нпр.
промене у организационој структури кроз формирање школских тимова и стварање инклузивне
културе и политике школе).
Током претходног развојног циклуса доста је урађено на плану стручног усавршавања наставника.
Претходних година запослени су похађали преко 10 различитих семинара само у установи где су
семинари организовани за све чланове колектива. Такође велики је број стручних семинара које су
чланови колектива претходних година похађали изван установе.
Доста су побољшани и материјални ресурси школе: усељена је нова школска зграда, која осим
безбедности свих који у њој бораве пружа и одређени комфор и чини радну атмосферу пријатном.
У погледу опремања школе савременим наставним средствима направљен је значајан помак:
опремљеност кабинета информатике у матичној школи је на задовољавајућем нивоу, прикључени
смо и на Интернет, повећан је фонд књига у библиотеци, набављен је нов пројектор и два
преносива рачунара за потребе наставе.
Остаје изражена потреба да се и материјални ресурси, као и стечене компетенције наставника, у
већем степену користе у раду са децом.
Ресурси у окружењу су делимично искоришћени: амбуланта, месна канцеларија, црква, општина
ПКРБ Колубара, спортски клубови… остварују добру сарадњу са школом. У складу са потребама,
школа сарађује са свим институцијама у општини, од општинске управе, основне и средње школе,
преко Центра за социјални рад, Дома здравља, полиције, Установе за културу и спорт, Градском
библиотеком итд.
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2.5. Финансирање школе
Школа се финансира средствима општинског буџета на основу Чл 189 ЗОСОВ- а и из
републичког буџета на основу Чл. 187 ЗОСОВ- а а по члану 190 ЗОСОВ- а школа обезбеђује за
виши квалитет образовања.
Током овог развојног циклуса усмерићемо се на израду пројеката путем којих можемо остварити
додатна средства. Школа нема самосталне изворе прихода и има финансијски план којим се
расподела средстава врши у складу са потребама школе. Сва расположива средства се користе
плански и наменски, у складу са Школским развојним планом и Годишњим планом рада школе, уз
благовремене консултације са Школским одбором. Са расподелом средстава упознати су сви
запослени. Новим развојним планом предвиђено је формирање Ученичке задруге па ће се и тај
извор средстава користити за унапређење наставе.

2.6.приказ актуелног стања у школи у свих шест области квалитета са развојним циљевима у
наредном периоду
2.6.1.области квалитета : ПРОГРАМИРАЊЕ,ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Школа се труди да одговорно планира и програмира свој рад. Оба ова документа се
константно технички и естетски усавршавају. Кроз формиране стручне активе, стручна већа и
тимове, обезбеђено је ангажовање свих запослених на изради школских докумената.
Транспарентна и демократска процедура усвајања је омогућила да се у процес израде и усвајања
докумената укључе различите интересне групе: ученици, родитељи и локална заједница.
Структура документа је усклађена са законском регулативом.
И поред овога, сматрамо да се Годишњи план рада школе може учинити оперативнијим, а
Школски програм функционалнијим документом, који би више уважавао специфичне потребе деце
и услове рада наше школе.
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапредити квалитет и изглед Школског програма и Годишњег плана
рада.
1. задатак: Унети у Годишњи план рада табеларни приказ програма рада тимова, већа и актива у
школи.
2. задатак: Технички и естетски побољшати Школски програм и Годишњи план рада
2.6.2 област квалитета: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
У наредном периоду ће наш главни задатак бити реализовање наставног рада на
принципима савремених наставних средстава, метода и облика рада. Мора се посветити већа
пажња примени знања стечених на семинарима у настави, постизање веће корелације унутар
предмета, као и између сродних предмета и веће коришћење доступних извора знања у настави.
Такође, неке од недостатака у реализовању наставног рада у нашој школи чини и недовољно
уважавање специфичне структуре одељења, као и примена савремене образовне технологије у
настави. Због тога ће се, у планирању и реализовању наставног рада, акценат ставити на
остваривање управо ових принципа.
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Подизање квалитета наставног рада на виши ниво и оспособљавање
наставника за примену савремених метода, облика и техника рада.
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1. задатак: Реализовати 10 % часова свих предмета користећи савремена наставна средства и
образовну технологију.
2. задатак: Организовати наставу на принципу тематског или интердисциплинарног планирања
у току једне школске године.
3. задатак: Организовати наставу природних предмета на принципима пројектне методе.
4. задатак: Реализовање 15 % часова свих предмета у школи користећи принципе активне
наставе
2.6.3.област квалитета: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
У наредном периоду, посебну пажњу ћемо посветити подизању образовних постигнућа код
наших ученика. Трудићемо се да услове, који постоје у нашој школи, искористимо на најбољи
начин, како бисмо ученицима пружили што боље образовање.
Потребно је унапредити постигнућа ученика на завршном испиту, начине индивидуализованог
рада са ученицима и рад на часовима допунске и додатне наставе.
Приметно је да општи успех није у сагласности са резултатима на завршном испиту, те да је знатно
слабији од републичког нивоа. То нас обавезује да у наредном периоду управо највише радимо на
подизању општих образовних постигнућа код наших ученика.
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Подизање општих образовних постигнућа код ученика и унапређивање
реализације додатне, допунске и припремне наставе у школи.
1. задатак: Унапредити рад додатне наставе у циљу већег интересовања ученика за школска и
општинска такмичења.
2. задатак: Приближити се општинском, окружном и републичком просеку на завршном испиту
3.задатак: Запошети са промовисањем вршњачког учења међу ученицима у којем бољи ученици
помажу слабијим.
4. задатак: Унапредити рад допунске наставе путем већег повезивања сродних предмета.
5. задатак: Упознавање наставника предметне наставе са постигнућима ученика на крају четвртог
разреда.
6. задатак: Припремити ученике за такмичења из што већег броја предмета.
2.6.4. област квалитета : ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
У наредном развојном периоду ћемо се трудити да пружимо већу подршку ученицима, а
нарочито оним ученицима који имају тешкоћа приликом савладавања наставног градива и
постизања бољег успеха.
Такође, узевши у обзир чињеницу да знатан број наших ученика долази из социјално и етнички
маргинализованих група, потребна им је континуирана подршка у развоју и учењу, али и у
прилагођавању школској средини.
Школа ће се и даље трудити да изађе у сусрет потребама сваког ученика. Стога ће један од
задатака школе бити оснивање тимова за пружање веће подршке ученицима који постижу слабији
успех. Наша школа је одувек неговала принцип индивидуализације рада са ученицима и са том
праксом ћемо наставити и у будућности.
Мора се подићи на виши ниво функционисање укупног система пружања подршке ученицима.
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: У поређењу са ранијом праксом наставници пружају већу подршку
ученицима у савладавању наставног градиваи постизању бољег успеха.
1. задатак: Организовати професионално саветовалиште за ученике осмог разреда.
2. задатак: Наставити праксу и унапредити програм рада тима за пружање подршке ученицима
који постижу слабији успех.
3. задатак: Обучити ученике методама и техникама активног учења.
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4. задатак: Опремити рачунарском опремом „кутак“ за рад са талентованим ученицима и развити
програм рада са талентованом децом.
2.6.5. област квалитета: ЕТОС
Школа је окренута ка сарадњи са свим центрима из свог окружења. Потребно је и даље
јачати ову сарадњу, посебно појачати сарадњу са родитељима и више их укључити у различите
школске активности, али и локалну заједницу. Поносни смо на односе који постоје између наших
наставника, ученика и родитеља, као и на то што постајемо школа у којој нема већих
дисциплинских проблема међу ученицима.
Подршка и промоција резултата како ученика, тако и наставника биће један од приоритета у
наредном периоду.
Уређивање школског простора, како у самој згради тако и у школском дворишту један је од битних
циљева како би се осетила пријатност школског амбијента.
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Развијање веће сарадње са родитељима и ученицима школе, као и
отварање школе према локалној заједници.
1. задатак: Укључивање школе у пројекат из области рада са ученицима из осетљивих група
заједно са центрима локалне самоуправе.
2. задатак: Покренути школски лист у 2019/20. години.
2.6.6. област квалитета:ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
Развијање добрих међуљудских односа остаје и даље један од наших главних циљева. Сва
стручна тела и школски тимови функционишу на задовољавајућем нивоу и о свом раду редовно
информишу све заинтересоване стране.
Унапређење квалитета школског рада и даље остаје оно за шта се морамо залагати и од чега зависи
опстанак наше школе и ка овом циљу треба да буду усмерене активности сваког појединца
Мора се унапредити функционисање система за праћење и вредновање квалитета рада у школи,
као и оствареност мећусобне усклаћености планирања и програмирања у школи.
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапредити процес организације рада школе путем веће укључености
свих чланова стручних тела, већа и актива у школи.
1. задатак: Спровести истраживање из свих шест кључних области квалитета у једној школској
години.
2. задатак: Унапредити процес писања и предавања Извештаја о раду школских тимова, актива и
већа.
3. задатак: Увести праксу тестирања ученика на крају четвртог разреда тестовима Завода за
вредновање квалитета васпитања и образовања и анализирати постигнућа.
4. задатак: Тражење модела за прелазак на једносменски рад.
У последњих пет година смо имали велику флуктуацију наставног кадра. Резултат овог
процеса је значајно побољшана квалификациона структура запослених, али и већи број наставника
почетника. Сада имамо стручно заступљену наставу у скоро свим предметима, а професоре
разредне наставе у млађим разредима.
Током првог развојног циклуса изузетна пажња је поклоњена стручном усавршавању запослених.
Наставно особље је похађало преко 10 различитих стручних семинара само у установи. Стручне
семинаре су похађали и остали запослени. Већина од укупног броја наставника је остварила
потребних 100 сати стручног усавршавања.
Постоји потреба, а и законска обавеза, да се наставници и даље стручно усавршавају, посебно у
области комуникацијских вештина, инклузивног образовања, управљања стресом и унапређивања
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образовно-васпитног рада. Оно чиме и даље нисмо задовољни јесте недовољна примена стечених
знања и вештина у наставној пракси, па ћемо на томе радити у овом развојном циклусу.
Наша школа је доста урадила на побољшању материјалних и техничких услова у протеклом
периоду. Намера нам је да наставимо у том правцу.
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Побољшати комуникацијске и методичко – дидактичке компетенције
наставника и наставити са опремањем школе савременим наставним средствима и новим
објектима
1.. задатак: Укључивање школе у реализовање пројекта везаног за побољшање образовних
постигнућа ученика.
2. задатак: Организовање најмање три семинара у школи у наредних пет година из области
настава и учење.
3. задатак: Набавити још најмање два преносива рачунара и два пројектора, набавити
лабораторијску опрему и наставна средства за природне науке..
4. задатак: Обучити одређен број наставника и ученика за уређивање сајта школе
5.. задатак: Изградити фискултурну салу у Јабучју
6. задатак: Изградити спортске терене ( кошарка, одбојка, мали фудбал )у Јабучју
7. задатак: Изградња летњих учионица и ученичког парка у издвојеном одељењу Доње Јабучје
2.7. потребе и приоритети
На састанцима који су организовани за представнике свих интересних група, на основу SWOTанализе, мапирања ресурса и резултата самовредновања рада школе у свим областима квалитета,
као и анализе потреба свих интересних група, усагласили смо се да су стратешки правци развоја
наше школе у наредних пет година (поређано по приоритету):
- повећање образовних постигнућа ученика и усаглашавање остварености образовних стандарда са
успехом ученика;
- праћење постигнућа ученика преко образовних стандарда постигнућа;
- већа примена знања стечених на стручним семинарима у настави и даље развијање
професионалних компетенција наставника;
- пружање веће подршке ученицима из осетљивих група;
- даље развијање инклузивног приступа образовању.
- сачињеност и усклађеност школских докумената са прописима принципи развоја школе
У наредном периоду, развој школе ћемо заснивати на следећим принципима:
Побољшање образовних постигнућа ученика;
Сачињавање и усклађивање школских докумената у складу са прописима и њихово усмеравање на
задовољење различитих потреба ученика;
Повећање професионалних компетенција свих наставника;
Сарадња и партиципација свих интересних група у реализовању развојног плана;
Већа подршка ученицима из маргинализованих и осетљивих група.
III -ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ - ПРИОРИТЕТИ
3.1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Резултати анализа и самовредновања указују на сталну потребу усавршавања нпобољшања
наставног процеса.
3.2. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
На основу досадашњег рада уочено је да је потебно повећати активности и створит
предиспозиције како би се што више ученика укључило у рад ваннаставних активности тиме
задовољавајући своја интересовања.

18

3.3 ЕТОС
Иако је ова област да сада оцењена високом оценом определили смо се да је планираним
активностима
унапредимо јер тежимо сталној комуникацији свих актера школског живота јер само међусобна
и стална интервенција ће дати боље резултате.

3.4. ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМЉЕНОСТ
Досадашње активност и предвиђене предходним планом нису у потпуности реализоване
због објективних активности па смо предвидели да у наредном периоду реализујемо побољшање
инфраструктуре како би се створили жељени амбијенти за ученике.
Ова област представља увек област промена јер као процес захтева константно усавршавање
делокругног рада школе и прилагођавање садашњем тренутку прилагођавајући се савременом
образовању.

ПРИОРИТЕТ I
Осавремењивање метода и облика рада
ОПШТИ ЦИЉ
I Циљ:
УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И ПОСТИЗАЊЕ ТРАЈНИЈИХ ЕФЕКАТА
УЧЕЊА КРОЗ ПОВЕЋАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА ЗА ПРИМЕНУ САВРЕМЕНИХ
МЕТОДА ОИ ОБЛИКАРАДА И ОПРЕМАЊЕ ШКОЛЕ АУДИО ВИЗУЕЛНИМ И ДРУГИМ
ДИДАКТИЧКИМ СРЕДСТВИМА
Шта мењамо
Континуирано мењамо облике и методе рада прилагођавајући их одабраним савременим
тенданцијама дидактике, информатике и развојне психологије
Очекивани исходи
- Већа постигнућа ученика кроз примену савремених облика и метода рада и мотивисаност деце за
сарадње нових знања
- повећан квалитет знања, трајност и применљивост наученог
Ко има користи
Ученици, родитељи, наставници, локална заједница
Специфични циљеви
1.Веће коришћење АБ средства и мултимедијалне технологије у наставном процесу како би
се постигла трајнија и дубља знања
2. Боља опремљеност свим потребним средствима према важећем нормативу ( повећати
ресурсе)
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ПРИОРИТЕТ: ОСАВРЕМЕЊИВАЊЕ МЕТОДА И ОБЛИКА РАДА
Општи циљ:
УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И ПОСТИЗАЊЕ ТРАЈНИЈИХ ЕФЕКАТА
УЧЕЊА
КРОЗ ПОВЕЋАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА ЗА ПРИМЕНУ САВРЕМЕНИХ
МЕТОДА И ОБЛИКА
РАДА И ОПРЕМАЊЕ ШКОЛЕ АУДИО ВИЗУЕЛНИМ И ДРУГИМ ДИДАКТИЧКИМ
СРЕДСТВИМА
Специфични циљ: Веће коришћење АВ средстава и
Одговорно лице : директор,
мултимедијалне технологије у наставном процесу како
руководиоци стручних већа
би се постигла трајнија и дубља знања
Задаци
Критеријум
Индикатори
Извршио
Евалуација
Успеха
ци
Инструм
Време
енти
1. Напредни 40% наставника Наставници
Наставниц Анкете
Након
курс за
је
користе напредне технике
и
за
одржаног
наставнике
обучено да
За израду Мултимедијалних Информат ученике, Курса
и ученике за користи
презентација чимесе
ике,
Број
коришћење напредне
повећава
ученици
преузима
програма за
технике за
ослањање на принцип
који су
ња
израду
израду
очигледности унастави.
прошли
радова са
мултимедија мултимедијални Ученици са шпколског сајта обуку
школског
лних
х презентација
преузимају тестовезнања и
сајта
презентациј
квизове који наставници
а
сами креирају
2.
90 % уме
Број часова на
Наставниц Евиденц Током
Оспособити самостално да
којима се користи
и
ија о
године
наставнике
користи рачунар ММ технологија и
обуци
да
и пројектор
АВ средства
информат евиденци
користе АВ ( у циљу
ике и
ја
средства и
покретања
ученици
о
ММ
презентације)
који су
коришће
технологију 70% уме
прошли
њу ММ
самостално да
обуку
направи
учионице
презентацију на
рачунару
3. Повећати Наставници
Број наставника који користи Наставниц Увид у
Утоку
број
унапред
ММ технологију број чсова
и, ученици месечне
године
часова са
планирају у
на којима се користи ММ
Планове
АВ
школском
технологија
и
Средствима програму и
школске
и ММ
месечним
програме
технологијо плановима 20%
м
часова на којима
ће користити
ММ
и АВ
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I ПРИОРИТЕТ: ОСАВРЕМЕЊИВАЊЕ МЕТОДА И ОБЛИКА РАДА
Општи циљ:
УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И ПОСТИЗАЊЕ ТРАЈНИЈИХ ЕФЕКАТА
УЧЕЊА КРОЗ ПОВЕЋАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА ЗА ПРИМЕНУ
САВРЕМЕНИХ МЕТОДА И ОБЛИКА РАДА И ОПРЕМАЊЕ ШКОЛЕ АУДИО ВИЗУЕЛНИМ
И ДРУГИМ ДИДАКТИЧКИМ СРЕДСТВИМА
1.Специфични циљ: Боља опремљеност свим
Одговорно лице : директор,
потребним средствима према важећем норматив
руководиоци стручних актива
(Повећати ресурсе)
Задаци
Критеријум
Индикатори
Извршиоци Евалуација
Успеха
Инструме Време
нти
1. Набавка
90% наставника Формирана библиотека
Руководиоц Тестови
Периоди
мултимедијал је
програма за рад на часу.
и
знања,
чно, од
них
Сачинило листу Повећан степен
стручних
анкете за
интерактивни потребних
очигледности
већа,
ученике,
Септемб
х
програма за рад наставе, веће задовољство предмтни
дневник
ра до
програма као на часу.
ученика и родитеља
наставници рада
октобра
један облик
Наставници
квалитетом
евиденциј сваке
наставног
користе
наставе
а
школске
средства
савремене
библиотек године
методе и облике
е
рада
3. Снадбети
80% норматива
Заступљеност савремених
Стручна
Евиденциј 2019-24
сва
Снадбевености
методаи облика рада
већа
а
Стручна већа Наставним
радозналост ученика
Директор
основних
Наставним
средствима је
Квалитет знања
Рачуноводс средстава,
Средсвима и
испуњено
тво
Школски
училима по
програми,
нормативима
Извештај
и
о раду
захтевима
школе
савремене
наставе

ПРИОРИТЕТ II
Ваннаставне активности
ОПШТИ ЦИЉ
- Подизање мотивације ученика за учешће у животу школе, развијањем осећања припадности
и одговорности за сопствене поступке.
- Изграђивање позитивних ставова ученика према моралним и естетским вредностима
друштва и појединца.
Шта мењамо
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Утичемо на развијање активног односа и правилног става према негативним појавама у друштву,
почев од школског живота.
Осмишљавамо коришћење слободног времена ученика, у циљу превенције насиља, болести
зависности и асоцијалног понашања.
Очекивани исходи
Преко 70% ученика учествује у раду секција, додатне наставе, друштвено корисном раду,
различитим радионицама, хуманитарним и културним активностима. Богатом понудом
ваннаставних активности задовољавају се интересовања ученика, потреба да буду успешни и
подстиче њиховау креативност.Постизање повећане одговорности ученика за сопствено
понашање и активног става према животу. Развијање осећаја припадности заједници, правилног
односа према културном наслеђу, равноправности полова, прихватање различитости, развијање
свести о заштити природе.
Ко има користи
Сви учесници у васпитно – образовном процесу.
Специфични циљеви
1. Организовање секција из свих наставних области
2. Организовање више разних видова редовних окупљања ученика у оквиру школе
II ПРИОРИТЕТ: ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Општи циљ:
Подизање мотивације ученика за учешћем у животу школе, развијање осећања припадности
и одговорности за сопствене поступке. Изграђивање позитивних ставова према опште
прихваћеним моралним и естетским вредностима друштва и појединца
1. Специфични циљ: Организовање секција из свих
Одговорно лице : директор,
наставних области
руководиоци стручних већа
Задаци
Критеријум
Индикатори
Извршиоци Евалуација
Успеха
Инструме Време
нти
1.
Свако стручно
Повећање
Наставници Дневник
Септем
Унапређење веће има бар
заинтересованости
и
рада
бар –
рада
једну секцију
код ученика,
ученици
увид у
јуни
секција
редовност
побољшан успех
планове
сваке
одржавања секција
ученика, број награда
рада
године
– бар на 15 дана: у
на
секција у
току
такмичењима број
године се одржи
одржаних
школским
бар 20 часова у
часова секција број
програми
свакој секцији,
одржаних
ма
Повећан број
часова додатне наставе
извештаји
награда на
о
такмичењима у
остварени
односу на
м
предходну годину
резултати
Одржава се 90%
ма на
часова додатне
такмичењ
наставе
има
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2.
Минимум шест
Велики број ученика је
Организова пута годишње
укључен у културни и
ње
организују се
јавни живот школе.
приредби за различите
пријем
манифес. и
првака, за
одржавају се
децу која су одељењске
постигла
приредбе Пробе
значајне
се одговорно
резултате
спроводе; све
на
приредбе су на
такмичењим време квалитетно
а, за Дан
припремљене
школе и
Светог
Саву,
Одељенских
Приредби
II ПРИОРИТЕТ: ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Сви чланови
КЈД
-аи
одељењске
старешине

Дневник
рада
секција,
квартални
и
годишњи
извештаји
о раду
школе
фото
албуми,
летиописи

Током
школск
е
године

Општи циљ:
Подизање мотивације ученика за учешћем у животу школе, развијање осећања припадности
и одговорности за сопствене поступке. Изграђивање позитивних ставова према
општеприхваћеним моралним и естетским вредностима друштва и појединца
1.Специфични циљ: Организовање више разних
Одговорно лице : директор, руководиоци
видова редовних окупљања ученика у оквиру
стручних већа,Стручни сарадници
школе
задаци
Критеријум
Индикатори
Извршиоци
Евалуација
успеха
инструменти Време
1. Оснивање
Клуба ученика

2. Оснивање
Клуба бивших
ученика

3. Оснивање
Ђачког дана
- ученици сами
воде школу

Ученици су
задовољни и
осећају школу
као
свој простор

40%ученика
део
свог
слободног
времена
проводе у
клубу,
опремљен
простор
Више пута
Повећан број
годишње
контаката са
бивши ученици бившим
се окупљају у ученицима,
Клубу ученика појављују се
донације од
бивших
ученика,
осмишљен
програм
окупљања
Бољи увид
Једном
ученика у
годишње
начин
ученици
рада школе,
преузимају

Ученици
родитељи,
Ђачки
Парламент
наставници

Књига
дежурства
Извештаји

201924.год.

Бивши ученици,
директор,
наставници са
дужим стажом и
бивши
наставници

извештај

201924.год.

Наставници,
ученици, сви
запослени,
Ђачки парламент

Књига
дежурства,
извештај о
раду

201924.год.
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већа
самосталност и
одговорност
ученик

власт у
школи

школе,

ПРИОРИТЕТ III
ЕТОС
1. ОПШТИ ЦИЉ
Стварање атмосфере поверења кроз повећање отворене комуникације у свим правцима и између
свих група ( ученици, запослени и локална заједница) и доношење заједничких правила рада
Шта мењамо
Повећавамо ниво укључености свих актера школског живота;
Развијамо културу понашања, међусобно уважавање и хумано опхођење у школи.
Очекивани исходи
Добра и повремена комуникација у свим релацијама. Међусобно уважавање, хумано опхођење и
неговање културе понашања. Развијање толеранције, одговорности и међусобног поверења.
Једнаки и равноправни услови за све без предрасуда у односу на социјални статус, верску,
националну и полну припадност.
Специфични циљеви 1
Побољшати сарадњу и тимски рад између свих учесника у васпитнообразовном процесу
2. ОПШТИ ЦИЉ
Подизање угледа школе у локалној заједници
Шта мењамо
Интезивирамо промоцију школе преко културних дешавања у њој и редовног ажурирања сајта
школе. Естетско и функционално уређење школског простора.
Очекивани исходи
Одфржавање високог угледа школе. Школа је место културних дешавања, чему доприносе
садашњи и бивши ученици, наставници и личности из друштвеног и јавног живота.
Одговоран однос запослених и ученика према школској имовини, уређењу и одржавању школског
простора и окружења школе.
Ко има користи
Сви учесници у васпитно – образовном процесу и локална заједница
Специфични циљеви 2
1. Формирање и редовно ажурирање сајта
2. Планирање маркетинга
3. ОПШТИ ЦИЉ
Партнерство са родитељима, Школским одбором и локалном заједницом
Шта мењамо
Интензивирамо укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење.Настављамо са
правовременим информисањем и укључивањем чланова Школског одбора у различите активности
рада школе. Продубљујемо сарадњу са локалном заједницом.
Очекивани исходи
Родитељи су правовремено информисани о свим сегментима рада школе и укључени у разноврсне
активности и дешавања у школи. Органи локалне заједнице упознати су са потребама школе и
пружају већу помоћ и подршку за задовољење тих потреба.
Ко има користи
Сви учесници у васпитно- образовном процесу
Специфични циљеви 3
1. Веће укључивање родитеља у креирање облика и садржај сарадње са школом
2. Квалитетнија сарадња школе са Школским одбором и локалном заједницом
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III ПРИОРИТЕТ: ЕТОС
Општи циљ:
Стварање атмосфере поверења кроз повећање отворене комуникације у свим правцима и између
свих група ( ученици, запослени, родитељи, локална заједница) и доношење заједничких правила
рада
1. Специфични циљ: Побољшати сарадњу и тимски рад
Одговорно лице : директор,
између свих учесника у васпитно – образовном процесу
руководиоци стручних већа,
Стручни сарадници
Задаци
Критеријум
индикатори
Извршио Евалуација
Успеха
ци
инструмент Време
и
1.
80% учесника б. Боље развијен систем
Директор, Извештаји и 2019Побољшати
Обр. Процеса је
информисања ушколи Педагог,
Анализе
2024.год.
степен
Благовремено
све интересне групе
Разредне Стручних
информисано информисано о
поседују информације
старешин тела
сти ученика,
свим збивањима од
е
наставника и у школи на
значаја и укључују се у
родитеља
истакнутом
активностишколе и
кроз
месту у
реагују адекватно
оснивање
школском улазу правовремено на
разгласа и
и на школском
дешавања у њој
извештаје
сајту, постоји
учесника
распоред дана
семинара
отворених врата
за сваког
наставника и
информација ко
је ко у школи
2.
У сваку
Ангажовање великог
Чланови
Извештај и
Током
Укључивање манифестациоју броја учесника (
КЈД,
анализе
сваке
родитеља у
укучени су
ученика, наставника,
учесници стручних
школске
родитељи и
родитеља и
хора,
тела
годинеод
организовање чланови других
представника локалне
драмске
2019традиционалн интересних
заједнице)у
и других
2024.
их
група
припремању и
секција,
манифестациј
извођењу ових
родитељи
а
манифестација и акција извођача
које
различити
окупљају
х
што више
програма,
учесника
локална
заједница
3.Организова Ангажовање
Повећан ниво
Ученици, Извештаји и У току
ње
80%
солидарности и
наставниц анализе
сваке
ДруштвеноУченика у
појачано осећање
ии
стручних
године
Корисних,
акцијама које се припадности....
тела
од 2019хуманитарих спроводе у
оствареност
родитељи евиденције о 2024.
и
школи.
планираних
организован год.
културних и Бар једна
активности
им
спортских
Хуманитарна
активностим
активности
акција годишње
а
чији
пролећно
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је покретач
Црвени крст,
ДКЦ, Ђачки
парламент,
Министарств
о
просвете,
Ђачка
задруга,
чланови
КЈД....

Оганизо
вати два
комуникацијс
ка
семинара за
наставнике
3.

5. На основу
Правилника
о
понашању
сачинити
дисциплинске
правилнике
одељења

сређивање
дворишта
чишћење снега
једна акција
прикупљања
старе
хартије
учествовање
ученика у
уређивање
школског
простора
( естетско
оплемењивање
ученичког
простора и
кабинета),
организовање
школских
изложби
ликовних радова
ученика, ђачких
продајних
изложби
80% наставника
похађало
семинаре о
умећу
комуникације

Све разредне
старешине и
наставник
задужен за
Ђачки
парламент,
на почетку
школске године
упознају
ученике
са Правилником
о
понашању
на почеткуу
сваке
школске године,
разредни
старешина

Примена знања и
коришћење
развијених
социјалне вештине
код већине
запослених

Већина ученика се
одговорно односи
према уређењу и
државању
простора и
окружења школе
Већина ученика
поштује и
примењује
усвојена правима
понашања у
међусобној
комуникацији

Водитељи
Семинара
,
Директор
Педагошк
и

Евиденција
о
присуствова
њу
Семинарима
,
Досијеи
колегијум запослених о
стручном
усавршавањ
у
Сви
Записници
ученици
са
састанака
васпитно- разредних
образовно већа и
г
евиденција о
процеса
изрицању
васпитнодисциплинск
их
мера

20192024.
год.

Септемб
ар сваке
Школске
године,
континуи
рано
током
године
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заједно
са ученицима
доноси или
уноси
потребне
измене у
дисципиплински
правилник
одељења.
Негује се
међусобно
уважавање и
хумано
опхођење,
а ученици се
едукују како да
ненасилно
рашавају сукобе
III ПРИОРИТЕТ: ЕТОС
II Општи циљ: Подизање угледа школе у локалној заједници
1. Специфични циљ: Формирање и редовно ажурирање
Одговорно лице : директор,
Сајта
руководиоци стручних већа,Стручни
сарадници
Задаци
Критеријум
Индикатори
Извршиоци
Евалуација
Успеха
инструменти Време
1.Обука
једног
Наставника
из
сваког
стручног
већа
(8
наставника )
за активно
учествовање
у
изради сајта
школе

2.Обука 12
ученика

Оспособљеност
10%
наставника да
самостално
уређују
интрнет
презентацију
школе

Наставници користе
школски сајт као један
вид комуникације са
ученицима и њиховим
родитељима и са
колегама.
Школски сајт садржи
предавања у облику
мултимедијалних
презентација,
тестове као и све
потребне информације
које се тичу
предметног
наставника
( термине додатне
и допунске наставе,
отворена врата,
контакт
електронску адресу..)
Побољшана сарадња
родитеља и
наставника
Оспособљеност Ученици редовно
ученика да
посећују школски

Наставници
информатике,
ученици који
су
прошли обуку

Анализа
2019-24.
Посећености год.
школског
сајта.
Коментари
посетилаца
сајта

Наставници

Анализа
посећености

Фебруар
– март
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за активно
учествовање
у
изради сајта
школе

самостално
уређују
поједине
делове
школског
сајта
( причаоницу ,
форум,
огласну
таблу,...)

сајт и користе
садржаје којим сајт
Располаже ( анкета,
причаоница,
тестови, огласна
табла...) Школски сајт
је
место где ученици
радо
Дискутујуо животу у
школи и ван ње.

Информатике,
ученици који
су
прошли
обуку

школског
2019-24
сајта.
год
Коментари
посетилаца
сајта,
број ученика
који
активно
учествују
у
дискусијама
у оквиру
форума

III ПРИОРИТЕТ: ЕТОС
II Општи циљ: Подизање угледа школе у локалној заједници
1. Специфични циљ: Планирање маркетинга
Одговорно лице : директор, руководиоци
стручних већа,
Стручни сарадници
Задаци
Критеријум
Индикатори
Извршиоци
Евалуација
Успеха
Инструменти
Време
1.Израда
монографије,
летописа и
школског
листа

Сарадња са
васпитнообразовне,
културне и
спортске
институције и
установе

Сарадња
фирме и

Школа има
нову
монографију
до 2015.
године
Летопис се
редовно води
за сваку
годину
Школски
лист излази
за Дан школе
Ушколи
постоје
истакнуте,
културне,
спортске и
друге јавне
личнодти и
држе јавни
час,
разговарају
са
ученицима,
Један
школски час
у
полугодишту
Ствара се
клуб

Рад на изради
монографије,
летописа и
школског листа

Задужени
наставници,
библиотекар

Годишњи
извештаји о
раду

До краја
2019-24.
год.

Веће
задовољство
ученика и
родитеља
квалитетом
ваннаставних
активностуи

Комисија за
културну и
јавну
делатност,
директор,
педагог,
наставници
физичког
васпитања

Педагока
документација о
изведеним
ваннаставним
активностима

Од
септембра
2019/
2024. год.

Н школском
сајту

Директор

Школски сајт

Од 20192024. год.
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институције у
свом
окружењу

пријатеа
школе.
Упрвој
години –
установе или
форме су
чланови
клуба
пријатеља
школе

постоје банери
( рекламе)
фирми које су
чланови клуба

III ПРИОРИТЕТ: ЕТОС
III Општи циљ: Партнерство са родитељим, школским одбором и локалном заједницом
Специфични циљ: Квалитетнија сарадња са Школским
одбором и локалном заједницом
Задаци
Критеријум
Индикатори
Успеха

Одговорно лице :Школски одбор и директор

1. Упознавање
Органа
локалне
заједнице са
потребама
школе
и тражење
помоћи и
подршке

Реализација
више јавних
набавки у
сарадњи са
локалном
заједницом
годишње

2. Планирање
и
остваривање
сарадње са
васп.
Образовним,
културним,
спортским и
другим
институцијама
у свом
окружењу

Ученици
школе
два пута
годишње
имају прилику
да се укључе у
дешавања ван
школе. Једном
годишње друге
организације
се
укључују у
рад
школе

Степен пружене
помоћи и подршке
за задовољење
школских потреба
благовремено
информисаност
органа локалне
заједнице о нашим
потребама путем
писања захтева
Узимање учешћа у
манифестацијама
које организују
град или општина
и Дечији културни
центар,одржавање
приредби у
просторима ван
школе,укључивање
других организација у
манифестације у
школи

Извршиоци

Евалуација
инструменти

Време

Установе и
институције,
органи
локалне
заједнице

Полугодишњи
и
годишњи
извештај о
раду
школе

Два пута

Задужени
наставници

Полугодишњи
и годишњи
извештаји о
раду
школе

Два пута
годишње
у
периоду
20192024.
год.

годишње
у
периоду
20192024.
год.
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ПРИОРИТЕТ IV
Унапређивање просторних услова за функционисање школе
ОПШТИ ЦИЉ
Стварање оптималних услова у школском објекту за одвијање
делатности школе, како наставвног процеса тако и ваннаставних
активности
Шта мењамо
Доводимо школски објекат и опрему у исправно стање, безбедно
естетски обликовано, пријатно за боравак и рад и адекватно својој намени
Очекивани исходи
Све активности у школи се добро организују и неометано одвијају, а и
ученици и наставници радо проводе време у школи било у обавезним било у
слободним активностима
Ко има користи
Сви
Специфични циљеви
1. Неговање визуелног идентитета објекта и простора
2. Оснивање учионице на отвореном и уређење школског парка у издвојеном одељењу Доње
Јабучје
3.Стварање оптималних услова у школском објекту за одвијање делатности школе, како
наставног тако и ваннаставног процеса у Јабучју и издвојеном одељењу Скобаљ.
IV ПРИОРИТЕТ: УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ УСЛОВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ШКОЛЕ
Општи циљ:
Стварање оптималних услова у школском објекту за одвијање делатности школе, како наставно
процеса тако и ваннаставних активности
1. Специфични циљ: Неговање визуелног
Одговорно лице : директор
идентитета
објекта и простора
Задаци
Критеријум
Индикатори
Извршиоци
Евалуација
Успеха
Инструменти Време
1.
Континуирано
уређивање
ентеријера и
екстеријера

90%
учионице
имају лични
печат
Уређена
фасада

Иучесници и
Директор,
наставници су комисија за
задовољни и
естетско уређење
радо
бораве у
школском
простору

Пописне
листе,
Годишњи
извештаји

Током
периода
20192024.год.

IV ПРИОРИТЕТ: УНАРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРНИХ УСЛОВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ШКОЛЕ
II Општи циљ:
Стварање оптималних услова у школском објекту за одвијање делатности школе, како наставног
процеса тако иваннаставних активности
2. Специфични циљ: Оснаживање учионице на
Одговорно лице : директор
отвореном и уређење школског парка у издвојеном
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одељењу Доње Јабучје
Задаци
Критеријум
Успеха

Индикатори

Извршиоци

1.
Пројектовае

Начињен
пројекат
са
спецификациј
ом
трошкова

Могућност да се
конкурише за
добијање
средстава

2. Извођење
Баштовански
х
радова

Посађене
биљке и
организована
пољска
учионица
са клупицама
и
столицама за
тридесеторо
деце,
травнатом и
чврстом
подлогом
и сеником.

Лепши парк,
Реализовање
наставе у природи
кад климатски
услови
дозвољавају,
веће задовољство
и заинтересованост
ученика за негу
парка
Дуже и садржајније
бављење ученика на
ваздуху

3. Извођење
грађевинских
и столарских
радова

Ђаци,
родитељи,
Инжињери
Архитектуре
и
хортикултуре,
донатори
Раз.
старешине,
локална
заједница,
Наставник
Биологије,
домар

Евалуација
Инструменти

Време

Финансијски
план
и финансијки
извештај и
извештај о
раду
школе
Пописане
листе
извештаји,

Март
201924.год.

Пролеће
и лето
20192024.год.

Дрвнопрерађи
вачка школа,
домар

Евиденција о На крају
одржаним
године
часовима у
2019/201
пољској
4.год.
учионици
IV ПРИОРИТЕТ: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРНИХ УСЛОВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ШКОЛЕ- ЈАБУЧЈЕ – ИО СКОБАЉ
II Општи циљ:
Стварање оптималних услова у школском објекту за одвијање делатности школе, како наставног
процеса тако и ваннаставних активности
4. Специфични циљ: Довођење школског објекта Одговорно лице : директор
и опреме у исправно стање
Задаци
Критеријум
Индикатори
Извршиоци
Евалуација
Успеха
Инструменти
Време
1. Изградња у
Јабучју
фискултуне
сале

Сала је
безбедна,
добро
осветљена

2. Обезбеђивање
Мултимедијалне
учионице у
Јабучју

Све стаклене
ризичне
површине су
покривене
заштитним
решеткама и
видео
надзором

3. поправка
крова и једне

Сва
оштећења су

Настава и
спортске
активности се
одвијају без
ризика
Опрема се
оставља
у ММ
учионици
без опасности
од
провале , и
ММ је
искориштена
50- 80%
Сви простори
у школи су

Ангажована
Грађевинска
фирма,
Ђаци
родитељи
домар

Ангажована
грађевинска

Евиденција
чланова физич.
васпитања,
рачуноводствена
вредност објекта
Евиденција о
вредности
објекта,
евиденција о
часовима у ММ
учионици,
извештај

Школска
20192024.год.

Извештаји,
финансијски

Лето 2019/
2024. год.

Јун 20192024. год
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учионице
у ИО Скобаљ

санирана и
пропали
пропали
подови
замењени

доведени
у намени и
безбедни од
влаге

фирма,

извештај

IV - МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У
СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 26 ЗИДЗООВ
4.1. мере унапређивања образовно –васпитног рада на основу анализе резултата ученика на
завршном испиту
И ове године ученици осмог разреда приступили су завршном испиту 17,18 и 19. јуна
2019.године. На основу Програма завршног испита, сва три теста (српски језик , математика и
конбиновани тест) имају по 20 задатака, од којих је предвиђено 10 на основном, шест на средњем и
четири на напредном нивоу. Све дефинисане области су једнако заступљене у тестовима.
Осми разрeд је са позитивним успехом завршило свих 36 ученика. Сви су приступили полагању
завршног испита.
За полагање специјализованог испита у средњим школама пријавило се 1 ученика.
Просечни број бодова је je 7,70 по ученику: за српски језик 8,71 за математику 7 a на
комбинованом тесту 7,41
На завршном испиту је остварено 38, 52 % могућих бодова.
Средња оцена ученика VIII разреда на крају школске године износила је 3,5 .
Према предложеним показатељима Школа, у просеку, бележи успех на очекиваним нивоу, близу
смо општинском а испод нивоа округа и републичког просека. Упоређујући просек са предходним
годинама примећује се благо побољшање. Просек ученика на завршном испиту је испод просека
ученика успеха у осмог разреда на крају наставне године. Евидентно је приказан лошији успех на
завршном испиту.

Мере унапређивања образовно васпитног рада на основу анализе постигнућа ученика на
завршном испиту
Резултати завршног испита служе школи за утврђивање квалитета рада наставника и школе,
ослонац су за развојно планирање и унапређивање свеукупног рада школе. Завршним испитом
процењује се степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном
образовању и васпитању.
У школи ће се на крају свек школске године организовати завршни испит за ученике VIII разреда
након којег се издаје јавна исправа. Школа је дужна да организује припрему ученика за полагање
завршног испита током другог полугодишта осмог разреда, а десет дана пре полагања испита
најмање два часа дневно. Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже завршни испит у
складу са његовим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена
врста инвалидитета.
Циљеви:
• Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика кроз заједничке,
јасне,
дефинисане и свима доступне критеријуме оцењивања у сагласностима са стандардима постигнућа
• унапређење учења и постигнућа ученика на завршном тесту
• усвајање трајних и применљивих знања
Задаци:
• Обезбеђивање уједначеног критеријума оцењивања и његове јавне доступности ученицима,
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родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања
• Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз интерно
тестирање током године, а по узору на завршни тест и праћење напредовања ученика
• Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју

ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Активности
Информисање ученика и родитеља о
завршном
испиту и упису у средње школе

Обавештавање ученика о питањима
од посебног
значаја за њихово даље школовање

Време
реализације
Родитељски
састанци
Часови
одељењске
заједнице током
школске године
током године

Усвајање Акционог план за
реализацију завршног испита

маја 2019.

Усвајање календара активности
завршног испита
Професионална оријентација ученика

мај 2019.

Анализа постигнућа ученика на
завршном тесту у јуну
Припрема иницијалних тестова
Израда годишњег плана редовне
наставе
поштујући закључке анализе успеха
ученика назавршном испиту август
Чланови Стручногвећа, предметни
наставници записник
Израда годишњег плана додатне и
допунске наставе математике
поштујући закључке анализе успеха
ученика на завршном испиту
Реализација иницијалног теста и
анализа постигнућа ученика на
иницијалном у односу на завршни
тест
Израда плана припремне наставе за

Носиоци
Одељењске
старешине,
стручни
сарданик
Ученички
парламент,
стручни
сарадник
Школски
одбор,
педагошки
колегијум

На основу
упутства
Током године
Тим за
професионалну
оријентацију
Август
Стручног
већа
наставника
математике
Август/септембар Стручних
већа
Август
Стручног
већа,
предметни
наставници

процена
остварености
Записници са ОЗ
и
родитељских
састанака
Записник
ученичког
парламента
Усвајање
Акционог
план за
реализацију
завршног испита
Усвајање
календара
извештај о ТИП тесту
записник,
анализа
извештај
записник
записник

Август

Стручног
већа

записник

Септембар

стручног
већа, педагог

Усвајање
извештаја

Септембар

Стручног

записник
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ученике 8.разреда

Реализација угледних часова

Септембар - јун

Сарадња са осталим Стручним већима Септембар – јун
у циљубољег савладавања знања из
области накојима су ученици
показали низак ниво постигнућа
Планирање и реализација
Септембар
оперативних планова наставе и
- јун
припрема за час уз повећање обраде и
увежбавања садржаја накојима су
ученици показали низак ниво
постигнућа на завршном иницијалном тесту

Активности
Израда плана припремне наставе за
ученике који раде по ИОП-у
Реализација и анализа пробних
завршнихиспита у организацији
Министарства Просвете
и спорта за ученике 8.разреда
Реализација и анализа тестова по
темама за ученике 8.разреда у
оквиру припремне наставе
и појачавање рада на областима у
којима су ученици показали низак
ниво постигнућа
Упоредна анализа успеха ученика
на пробнимзавршним испитима и
на самом завршном испиту
Анализа усклађености закључених
оцена и постигнутих резултата
ученика осмог разред на
завршном испиту
Учешће представника родитеља у
поступку реализације завршног
испита

Време
реализације
Септембар
Октобар -јун

већа који су
задужени за
припремну
наставу
Стручног
већа
Стручних
већа и стручни
сарадник
Стручног
већа

Носиоци
Тим за
додатну подршку
Стручног
већа

записник,
анализа
записник

записник,
анализа

процена
остварености
записник
записник,
анализа

Октобар -јун

Стручног
већа

записник,
анализа

Јун

Стручног
већа

записник,
анализа

Јун-август

стручни сарадник
Чланови Стручног
већа

записник,
анализа

мај/јули

На основу упутства

Записник Савета
родитеља

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Школа: "Димитрије Туцовић"
Место: Јабучје
Носиоци
Активности
Време
Евалуација
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реализације
Школски
одбор

Педагошки
колегијум

Савет
родитеља

Директор

Директор

Стручна већа
за област
предмета и
Наставничко
веће

Секретар

Усвајање Акционог план за
реализацију завршног испита
Усвајање календара активности
завршног испита
Усвајање предлога листе ученика за
полагање завршног испита у складу са
ИОП- ом
Учешће представника у поступку
реализације завршног испита
Предлог Акционог плана за
реализацију завршног испита
Усвајање календара
активности завршног испита
Усвајање предлога листе ученика за
полагање завршног испита у складу са
ИОП- ом
Упознавање са правилником о
програму завршног испита

мај 2020

Избор представника у комисији за
праћење реализације

јуни 2020.

Избор родитеља посматрача

према упуству

Координирање рада свих учесника

април- јули 2020.

Сарадња са школском управом

април- јули 2020.

Формирање комисије и подкомисије за
завршни испит
Формирање уписне комисије

на основу упуства

Надгледање испитног процеса

на основу упуства

Информисање

април- јун 2020.

Организација и реализација припремне
наставе
Анализа успешности ученика на
тестирању остварености стандарда
постигнућа
Коорелација оцена и успешности
ученика по појединим наставним
предметима
Анализа успешности ученика на
завршном испиту
Обавештавање комисија, родитеља и
грађана о критеријумима и поступку
полагања завршног испита

април 2020.

мај 2020.
јуна 2020.
мај / јули 2020.
мај 2020.
мај 2020.
јуни 2020.
јуни 2020.

на основу упуства

Усвајањем
предлога
На основу
упуства
Усвајање
предлога
На основу
упуства
На основу
упуства
На основу
упуства
На основу
стручног
упуства
јавним
гласањем
предлога
јавним
гласањем
предлога
јавним
гласањем
предлога
непосредним
увидом и преко
извештаја
преко извештаја
на основу
упуства
на основу
упуства
непосредним
увидом преко
извештаја
Кроз седнице
органа
Састанак већа

април 2020.
мај 2020.
јули август 2020.
На основу Закона
и упуства

Информисања
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Провера поседовања и оригиналности
диплма и других одговарајућих доказа
Издавање решења члановима комисија
подкомисија
Издавање идентификационих картица

Стручни
сарадник

Стручни
сарадник

Одељенске
старешине
Ученички
парламент

На основу упуства На основу
упуства
На основу упуства решења

На основу упуства На основу
упуства
Издавање сертификата
На основу упуства На основу
упуства
Упознавање наставника са применом и септембар
Извештавање
евалуацијом образовних стандарда
на стручним
већима
Координација рада свих учесника
током године
Комуникација
Професионална орјентација ученика
током године
Предавања и
разговори
Саветодавни рад са родитељима
током године
Индивидуални
разговори
Интерно испитивање остварености
Март 2020.
Тестирање
стандарда постигнућа из пет наставних
предмета за ЗИ
предмета
Испитивање остварености стандарда
април 2020.
Тестирање
постигнућа из српског језика и
критеријумским
математике
тестовима
Извештавање о добијеним резултатима Мај 2020.
Презентација на
већима С. Р.
Координација прјемног испита
Јуни 2020.
Координација
Предлог ученика за полагање
Јуни 2020.
Извештај П.К.
завршног испита у складу са ИОП- ом
Информисање ученика и родитеља о
Током школске
Родитељски
завршном испиту и упису у средње
године
састанци и
школе
ЧОС
Обавештавање ученика о питањима од мај 2020.
Састанак УП.
посебног значаја за њихово даље
школовање
Давање мишљења о простору у коме
мај 2020.
Састанак УП.
ће се реализовати завршни испит

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА за ученике који раде по ИОП- у
Активности

Очекивани исходи

Носиоци

Формирање Тима за
полагање ЗИ
Иницијално тестирање

Добра припрема за
полагање теста
Увид ученика у
резултате
Предузимање мера
након анализе

Предметни
наставници
Предметни
наставници
наставници
Одељенски старешина

Ученици имју
сазнање о нивоу
знања

Предметни
наставници
Одељенски старешин

Анализа резултата
Упознавање ученика и
родитеља саанализом
резултата

Време
Евалуација
реализаци
је
септембар План
активности
септембар Тестови
септембар

Извештај

септембар

Извештај,
анализа
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Одређивање стандарда
за израду завршног
испита

ИОП

Предметни наставник

септембар

Наставни
планови

Прилагођавање дневне
припреме наставника
ученику
Израдити распоред
припреме за ЗИ

ИОП, припрема
омогућава добру
организацију часа
Распоред
припрема,

прдметни наставник

дневно

предметни наставници

септембар

ИОП,
Писана
припрема
Евиденција
у ГПШ

Информисати
родитеље ученика
осмог разреда о
полагању ЗИ
Састављање тестова за
полагање ЗИ на основу
стандарда утврђених на
почетку године

Увид у процедуру
ЗИ

Одељенске старешине
и педагог

друго
полугоди
ште

записнике
са РС.
Тестови

Одређивање пратиоца
у циљу пружања
подршке и подстицаја
за рад

Пружена додатна
подршка

стручно лице

Израда пробног ЗИ (
Симулација ЗИ) и
Анлиза резултата

Увид у ниво
знања, Развијање
самопоуздања

предметни наставници

друго
полугоди
ште према
плану
МПС
друго
полугоди
ште,
према
плану
МПС
Према
плану
МПС

Предлог мера за
побољшање

Повећан број
бодова на ЗИ

Повећан број бодова
на ЗИ

МАЈ-ЈУН

Израда тестова за
завршни испит

Тест са утврђеним
стандардима

Тим за полагање ЗИ

Преглед тестова,
бодовање и формирање
базе података за
ученика

база података

Тим за полагање ЗИ

Према
плану
МПС
Према
плану
МПС

Евиденција
узаписници
ма
Тест

Израда тестова
предметни
према стандардима наставници. Тим

Записник
са
завршног
испита
Евиденција

Евиденција

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

Септембар
Септембар

Активност
Информисање педагошког колегијума о
реализацији инклузивног образовања
Формирање тима за инклузивно
образовање
Информисање Ученичког парламента о
активностима
Идентификација ученика из осетљивих
група
Идентификација ученика за ИОП- 1 и
ИОП- 2
Идентификација ученика за појачани
васпитно – образовни рад ИОП- 3
Именовање тимова за додатну подршку
ученицима
Утврђивање стандарда постигнућа за
ученике кроз чек - листе
Израда дневног распореда рада са лицем
које пружа додатну подршку и распоред
рада у посебној групи у којој се пружа
додатна подршка, као и учесталост
подршке;
Прилагођење примена циљева
образовања и васпитања
Усвајање посебних стандарда
постигнућа и прилагођених стандарда за
поједине или за све предмете са
образложењем за одступање од посебних
стандарда;
Израда индивидуалних програма по
предметима, односно садржајима у
предметима који се обрађују у одељењу
и раду са додатном подршком;
Индивидуализација наставних
активности метода и техника

Октобар
Октобар

Укључивање стручних лица изван школе
у сарадњи са родитељима и локалном
заједницом
Прилагођавање објекта потребама особа
са хендикепом
Укључивање вршњачког тима за помоћ
деци са посебним потребама

Носиоци активности
Школски педагог

Процена
остварености
записник

Педагошки колегијум

извештај

Координатор тима за
инклузију
одељенске старешине
наставници педагог
одељенске старешине ,
наставници, педагог
одељенске старешине
наставници педагог
Педагошки колегијум

записник

Стручна већа за област
предмета
Тим за додатну
подршку, стручни
сарадник Тим за ИО

извештај

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

извештај

Тим за додатну
подршку, стручни
сарадник Тим за ИО
педагошки колегијум
Тим за додатну
подршку , стручни
сарадник Тим за ИО
Тим за додатну
подршку, стручни
сарадник
Директор, Тим за
додатну подршку
Председник врњачког
тима

извештај

записник
записник
запиник
извештај

извештај

извештај

Извештај
извештај
извештај
извештај
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Октобар

Усвајање ИОП- а у сарадњи са
родитељима тимом за додатну подршку
ученицима
Полугодиште Информисање НВ И Савета родитеља о
реализацији ИОП- а
Полугодиште реализације ИОП
Утоку године Набавка асистативне технологије и
дидактичких материјала
Јануар
Повећање компетенција наставника кроз
обуке
Јануар
Спремност наставника за примену
иновативних приступа у учењу
Фебруар
Ефикасна примена савремених учила

Тимом за додатну
подршку

извештај

Координатор тима за
инклузију
педагошки колегијум
директор

извештај

Директор

извештај

Школски педагог

извештај

Стручна већа за област

Извештај

Март

Подршка ученицима укљученимм у
ИОП

извештај

Током
године

Сарадња са локалном зајдницом

Током
године
Током
године
Мај
Током
године
Крај године

Сарадња са интересорном комисијом

Тим за додатну
подршку наставници,
родитељи
Тим за додатну
подршку наставници,
родитељи
Тим за ИОП,
наставници, родитељи
школски педагог
Тим за ИОП,
Педагошки колегијум

извештај
извештај

Завршно ИОП- на крају наставне године

Педагошки колегијум

извештај

Током
године

Вођење документације

Руководилац Тима за
ИОП

извештај

Сарадња са родитељима и изабраним
лекаром
Анкетирање укључених актера у ИОП
Завршно ИОП на крају наставне године

извештај
извештај

извештај
извештај
извештај

ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ УЧЕНИКА СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА И ТЕШКОЋАМА У
УЧЕЊУ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПРЕМА ИОП-у, КАО И УЧЕНИКА ИЗ
МАРГИНАЛИЗОВАНИХ СОЦИЈАЛНИХ ГРУПА ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У
ОСНОВНУ ШКОЛУ
У сарадњи са психологом ПУ пратиће се генерација предшколаца са посебном пажњом на деци са
сметњама у развоју и/или из маргинализованих социјалних група.
Циљ
Активност
Носиоци
Учесници
Време
реализације
Израда Плана
транзиције

Обезбеђивање
додатно
образовне
подршке

Иницијални састанак
представника Тима за
подршку ученика ОШ са
ПП службом средње
школе и родитељима,
представљање ПП
будућих ученика са
тешкоћама
Покетање поступка пред
ИПК

СТИО ПУ

Педагог Пу,
МАРТ
родитељи, ПП
служба ОШ

СТИО ПУ СТИО
ОШ

родитељи

април
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Упознавање деце
са простором и
активностима
школе

Размена
информација о
деци ради
успешније
адаптације
Формирање
одељења првог
разреда
Одређивање
додатне подршке
за ученика

Дан отворених врата
Боравак група деце из ПУ
у школи, учешће у
активностима на часу код
будућих учитеља
вођени обилазак простора
школе- представник
основне школе упознаје
будућег ученика /ке и
родитеље са простором и
активностима школе
Боравак потенцијалних
учитеља у ПУ, међусобно
упознавање деце и
учитеља, размена
информација са
васпитачима
Ујдначавање одељења,
избор одгварајуће
личности учитеља
Даља сарадња основне
школе и ПУ- упознавање
Тима ОШ са ИОП- ом и
досадашњим
постигнућима деце,
менторство

Школа

Сви
запослени у
школи
Учитељи будућих ПП служба,
првака
васпитачи

април

СТИО ОШ

ПП служба,
родитељи,
ученик

јун – август

СТИО ПУ

ПП
служба,учите
љи

мај,јун

ПП служба
Педагог ОШ,
родитељи
ученика
Интересорна
комисија

април, мај

јун – август
Тим за
подршку
ученику ОШ,
родитељи

септембар

ИЗ РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ
ПРЕЛАЗАК УЧЕНИКА СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА И ТЕШКОЋАМА У УЧЕЊУ КОЈИ
СЕ ОБРАЗУЈУ ПРЕМА ИОП- у КАО И УЧЕНИКА ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ
СОЦИЈАЛНИХ ГРУПА, СА РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ
Мере активности
Ближе упознавање са средином, уклањање
потенцијалних физичких баријера
Могућност да ученици пре почетка школске
године долазе са родитељима и упознају простор
школе, распоред кабинета, сале за физичко,
кантине и др.
Означавање кабинета видним истицањем назива
ради лакше орјентације нових ученика
Могућност да ученици пре почетка школске
године лично упознају особе које ће им бити
непосредна помоћ у новим ситуацијама –
одељенског старешину, педагога, библиотекара и
место на којима их могу пронаћи када им требају

Реализатори и сарадници

Време

ПП, ОС родитељи ученика

Август

ПП, ОС родитељи ученика

Август

Школа

Август

ПП, ОС родитељи ученика
други учесници

Август
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Саветодавно
искуствени
рад
са
свим
наставницима који предају ученицима ради боље
припреме наставника за прихватање ученика
Индивидуални разговори родитеља ученика са
развојним
тешкоћама
са
предметним
наставницима
Родитељима доставити распоред консултација са
предметним наставницима ( од самог почетка
наставе)
Заједнички састанак ОВ 5. разреда са учитељима
који су учили ове ученике у предходном
школовању
Обезбеђивање ученика – друга из одељења који
ће добровољно и у одређеном периоду помагати
ученицима којима је потребна подршка ( распоред
часова, кабинети, књиге...)
Индивидуални рад са децом са сметњама од
стране ПП службе – саветодавни разговор и,
редукција анксиозности, страха, план учења,
методе учења и сл.
Стручно усавршавање наставника у области
инклузије обука представника стручних већа на
акредитивном семинару, уз обавезу преношења
стечених знања другим члановима стручног већа
Састанци ОВ петог разреда ( и ПП) са
родитељима и личним пратиоцем ученика,
размена искуства, планирање ИОП- а

Учитељ, родитељи ученика. Август
ПП
Септембар
Предметни
родитељи

наставници, Август
Септембар

ОС

Септембар

Учитељи, ОС, предметни Август
наставници, ПП, директор
Септембар
ОЗ, ОС

Септембар,
током шк. г.

ПП служба, родитељи

Септембар,
током шк. г.

Школа

Септембар;
током шк.
године

Тимови за подршку, родитељ, Октобар
лични пратиоци

ИЗ ОСНОВНЕ У СРЕДЊУ ШКОЛУ
Ове школске године ће бити потребно за два ученика израдити индивидуални план преласка из
основне у средњу школу. Општи план транзиције је приказан у табели:
Циљ
Упознавање стручне
службе средње
школе са
педагошким
профилом ученика
ради боље
адаптације
Упознавање
ученика са
простором и
активностима школе

Активност

Носиоци

Иницијални састанак
представника Тима за
подршку ученика ОШ са
ПП службом средње
школе и родитељима

СТИО ОШ

Вођени обилазак простора
школе – представник
средње школе упознаје
ученика и родитеље са
простором и активностима
школе

СТИО сш

Учесници

Време
реализације
Педагог ОШ, почетак јуна
родитељи,
ПП служба
СШ

ПП служба,
родитељи,
ученик

јун – август
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Предлог
здравственој
уписној комисији за
избор занимања

Давања предлога за избор
занимања према
способностима и
афинитетима ученика

Тим за ПО

Упис ученика у
средњу школу

Активности у вези са
уписом ученика у средњу
школу
Организација састанака
ради пружања додатних
инструкција средњој
школи о ученику и
прилагођавање условима
школе; формирање
одељења
Даља сарадња основне и
средње школе- упознавање
Тима СШ са ИОП- ом и
досадашњим
постигнућима ученика,
менторство ОС из ОШ
одељ. старешина из СШ

Школска
управа,
родитељи
Педагог ОШ,
родитељи

Размена
информација о
ученику ради
успешније
адаптације
Обезбеђивање
додатне подршке за
ученика

Педагог ОШ,
родитељи
ученика
ПП СШ

Тим за ПО
ПП
служба,
родитељи,
ученик
СТИО ОШ

Мај- јун

СТИО ОШ

Друга
половина
августа

Тим за
подршку
ученика СШ

сеп

Јун

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И ПРИЛАГОЂАВАЊЕА КВАЛИТЕТА И ВАСПИТАЊА ЗА
УЧЕНИКА
ИЗРАЖЕНИМ СПОСОБНОСТИМА

Рок за
извршење

септембар
октобар

Активности

Идентификација даровитости.
Утврђивање врсте и степена
даровитости
Одређживање наставника - ментора

Новембар

Израда индивидуалних образовних
планова за сродне групе надарености
Децембар- мај Укључивање ученика у рад са
даровитим вршњацима
СептембарОрганизовати рад са даровитим
јуни
ученицима на појединим факултетима
Септембарјуни
Јануар- јуни
Септембар –
јуни

Тамо где постоје могућности
ангажовати стручњаке ван школе
Укључивати ученике зимске и летње
школе за поједине области и
дисциплине
Организовање припреме и учешћа на
такмичењима, смотрама, сусретима,
изложбама

Носиоци
активности

Процена
остварености

Педагог,
наставници

Извештај

Стручни сарадник
Тим за ИО
Ментор, ученик,
родитељ
ментор

Извештај

ментор

Извештај

Директор школе

Извештај

Ментор, Тим за
ИО

Извештај

Ментор, ученик,
родитељ

Извештај

Извештај
Извештај
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Септембар –
јуни

Учешће на конкурсима за обраду
одређене теме или решавање проблема

Ментор,
наставник, ученик

Извештај

Септембарјуни
Септембар

Укључивање у рад дописних школа и
образовања на даљину
Информисање и припрема ученика за
могућност акцелерације
Професионална информисања

Ментор, Тим за
ИО
Родитељ, ученик

Извештај

Тим за ПО,
стручни сарадник

Извештај

Укључивање у семинаре и курсеве за
даровите
Праћење развоја ученика,
обавештавање Наставнићког већа

Директор школе,
ментор, Тим
Педагог, Тим

Извештај

Септембар
септембар
Јануар- јуни

Извештај

Извештај

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

Превенција насиља у школи има за циљ:
- унапређивање безбедности ученика,
- повећање квалитета рада у установи,
- стицање вештина наопходних за конструктиван и ненасилан начин решавања будућих
животних проблема и дугорочно повећавањем сарадње међу ученицима, наставницима и
родитељима доприноси се квалитетнијем васпитању и образовању ученика.
Задаци:
- Организује упознавање свих актера са Општим и Посебним протоколом за заштиту деце од
насиља
- Координирају израду и реализацију програма заштите ( превентивне и интервентне
активности )
- Процењују нивое ризика за безбедност ученика
- Сарађују са релевантним установама
- Прате и процењују ефекте предузетих мера
- Евидентирају појаву насиља и прикупљају документацију
- Извештавају стручна тела и органе управљања
Школа је потписала протокол о сарадњи са МУП- ом Лајковац, Центром за социјални рад о
размени информација о организацији и начину рада у ситуацијама асоцијалног и
антисоцијалног понашања деце и малолетника и изградњи заједничког акционог плана
превенције.
Мере превенције насиља у школи:
Рок за
извршење
Август

Септембар

Активности
Анализа листа пријава насиља током године
и анкете ученика и дефинисање проблема у
вези са постојећим ризичним облицима
понашања ученика у школи
Именовање тимова за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаеривања

Носиоци
активности
Тим за борбу
против насиља
школски педагог

Процена
активности
Извештај

Наставничко веће,
Савет родитеља и
Школски одбор

Записник
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Септембар

Током године

Током године

Током године

Током године

Током године

Планирање и прављење акционог плана
заједничких активности ученика, наставника
и родитеља и усвојити начине за унапређење
међусобног деловања свих актера
Унапређивати сарадњу школе, родитеља и
локалне заједнице у вези са спречавањем и
смањењем свих врста насиља
Развијање безбедног и подстицајног
окружења за ученике у школи и
обезбеђивање трајних услова за спрешавање
насиља у школи
Процена ризика будућег понашања ученика
који је извршио васпитно дисциплински
прекршај
Реализовање укључивања ученика у
друштвено прихватаљиве активности

Септембар

Квалитетна стручна обука свихзапослених у
вези са спречавањем и смањењем насиља у
школи;
Промовисање насилног понашања,
разумевања и здравог живота у школи;
Унапређење међусобне сарадње и размене
података са локалном заједницом и другим
школама
Упознавање ученика са Посебним
протоколом за заштиту ученика
Упознавање ученика са правилником о
безбедности ученика и о процедурама за
заштиту и безбедност ученика
Анкетирање ученика о учесталости и врстама
насилног понашања
Формирање Ученичког парламента

Септембар

Формирање и обука Вршњачког тима

Октобар

Усвајање правила понашања и реституције

Током године
Септембар

Септембар
Септембар

Мај

Током школске Формирање Форум театра и формирање на
године
Одељенским заједницама
Током
школске
године
Током школске
године
Март

Превентивне радионице са ученицима

Превенција насиља кроз наставне садржаје
из свих наставних предмета
Припремање чланка о ненасилној
комуникацији за школски часопис
Март
Спортски турнири посвећени сигурном и
безбедном школском окружењу за Дан
школе
Октобар
Учешће ученика у активностима поводом
Дечије недеље
Током школске Унапређивање рада унутрашње заштитне
године
мреже

Наставничко веће,
Ученички
парламент Савет
родитеља
Сви ученици

Записник

Савет родитеља,
Тим за безбедност

Извештај записник

Стручни сарадник,
Тим

Уаписник

Педагошки
колегијум стручна
већа
Сви запослени

Извештај записник

Сви актери

Записници

Педагошки
колегијум

Извештај

Одељенске
старешине
Одељенске
старешине

Записници

Школски педагог

Извештај

Одељенске
старешине
Одељенске
старешине
Ученички
парламент
Форум театар

Записници

Одељенске
старешине

Записници

Стручна већа за
област предмета
Ученићки
парламент
Тим за безбедност

Извештај

Тим за безбедност

Извештај

Тим за безбедност

Записниц

Извештај записник

Извештај

Записници

Записници
Записници
Записници

Извештај
Извештај
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Развијање интерне заштитне мреже
Током школске Промовисање друштвене одговорности
године

Садржај
Током школске
године
(формирање
Планирање
програма и
реализација
заједничких
активности
ученика,
наставника и
родитеља
Заштита деце од
електронског
насиља

Евалуација
одрживости
Пројекта

Начин
реализације
Ученике од петог
до осмог разреда

Форум театар и
Школски тим

Предлози ученика
и родитеља на
родитељским
састанцима (
излети, дружења..)

ШТ
Одељенске
старешине од
првог до осмог
разреда

Предавања
радионице,
промотивни
флајери, спот

ШТ
Одељенске
старешине уз
сарадњу локалне
заједнице и Савета
родитеља
Координатор
ШТ

Упитници, анкете,
портфолио и
презентација
наставничком
вешћу и Савету
родитеља

Носиоци

Директор,

Записник

Време
реализације
Једна представа
недељно за сваки
разред
Током школске
године

Процена
остварености
Спроведеном
формирању

Током школске
године

Флајери спот,
извештаји

Трећа недља маја

Резултати и
анализа анкете и
упитника

Снимци
фотографије,
извештаји

4.4. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА
У школи је уочено мање осипање броја ученика у протекле четири године. Квалитетно образовање
прилагођено потребама сваког ученика је најбоља мера која ученика спречава да промени школу
или напусти образовање
Мере превенције:
1. Систем каријерног вођења – Важно је радити на ученичким вештинама за каријерно вођење,
да ученик уме да препозна своје способности и интересовања, и да препозна самостално
или уз саветодавну помоћ образовни пут и жељено занимање.
2. Пружање системске подршке наставницима за рад са ученицима са проблемима у
понашању како би изградили додатне вештине за суочавање са изазовима у учионици. У
пракси се догађа да ученици буду искључени са часова, да се између наставника и ученика
ескалира конфликт, и да се такве ситуације завршавају рестриктивно по ученика, а стресно
и исцрпљујуће за наставника. Вештинама квалитетне, конструктивне комуникације се
много оваквих ситуација може избећи
3. Јачање сарадње са родитељима – Улога родитеља у образовању је незаобилазна.
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Родитељи имају највише утицаја на учеников став према школи, образовању, занимању итд.
Школа мора константно радити на јачању сарадње са родитељима различитим
иницијативама и активностима.
4. Праћење ученика са високим ризиком да би могли одустати од редовног школовања. То су
ученици који често изостају са наставе, ученици са лошим успехом, са проблемима у
понашању, ученици из маргинализованих средина, са проблемима у породици, итд.
Прелазак у пети разред је прекретница на којој долази до осипања деце из основне школе, и
то у значајном проценту деце са села и, посебно, ромске деце..
Рок за извршење

Активности

Током године

Организовати посете и учешће
ученика у радио ТВ емисијама
и поставити и редовно
ажурирати сајт школе
Организација приредбе
поводомпријема првака
Организовати приредбе
поводом школе и школске славе
Светог Саве
Обележавање Дечје недеље;

Септембар
Јануар , март
Октобар
Новембар
Новембар
Децембар
Децембар
Јануар
Фебруар

Предавање „ Прелаз из
разредне на предметну наставу
„ за ученике 5. Разреда
Изложба и активности ученика
у складу са актуелним
догађајима
Подстицање дечјег језичког
стваралаштва, радионица за уч.
3 разреда
Кутак успеђних – уређење
паноа; Уређење паноа поводом
Нове године;
Приредба поводом школске
славе Свети Сава
Предавање и радионице за
родитеље будућих првака

Март

Дан за маме: уређење паноа

Април
Април

Тематски родитељски састанци
Презентација за ученике 4.
Разреда и њихове родитеље,
прелазак на предметну наставу
Организовање ликовних
изложби, квизова знања, израда
паноа и јавно објављивање
постигнутих резултата са
такмичења, смотри и других
манифестација

Децембар, мај

Носиоци
активности
На нивоу школе

Процена
активности
Извештај

Актив другог
разреда
Наставници,
ученички
парламент
Задужени тимови
у школи
Педагог

Извештај

ВТ и УП

Извештај

Педагог

Извештај

Ученички
парламент

Извештај

Задзжени тимови

Извештај

Педагог, Тим за
сарадњу са
породицом,
учитељи,
васпитачи
Одљенске
старешине
ОС, педагог
Педагог,
одељенске
старешине
Задужени
наставници

Извештај

Извештај
Извештај
Извештај

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

АКТИВНОСТИ
-

-

Идентификација ученика који показују посебна интересовања за поједине области или
предмете и организовање полагања теста интелектуалних способности
Израда плана додатне наставе и ИОП 3
Аплицирања на зимски и летњи семинар у истраживачкој станици „Петница“
У плану додатне наставе и Личном плану стручног усавршавања предвидети часове
припреме ученика за такмичења, консултација са ментором, рада у истраживачкој
делатности
Презентацијa истраживачких радова – јавни час надарених ученика
Организована посета Сајму књига, Сајму науке и технике... (ученици и наставници)
Унапређивање културне и јавне делатности школе
Унапређење сарадње са културним и научним институцијама
Промовисање спортских активности и развој спорта
Повећање броја хуманитарних акција у сарадњи са локалном заједницом и организовање
еколошке едукације ученика
Организовање акција у којима ће се развијати различита интересовања ученика
Организовање школских свечаности поводом пригодних датума

Учешће на ликовним и литерарним конкурсима
Мере за унапређивање квалитета наставе

Активности

Очекивани исходи

Организовање
семинара из
области наставе
и учење
Организација и
спровођење
угледних и
огледних часова

Унапређен квалитет
наставе; ојачане
компетенције наставника

Директор, Тим за
самоврдновање,
Тим за СУ

Током
школске
2019- 2024.

Полугодиште и крај
текуће школске
2019-2024

Повешан број угледних и
огледних часова;
промоција иновативних
метода и наставних
средстава
Наставници су обучени за
рад на интерактивној
табли; обученост
наставника за примену
ИКТ У у настави

Директор, ПП
служба,
наставници,
ученици

Током
школске
2019- 2024.

Полугодиште и крај
текуће школске
2019-2024

Директор, Тим за
стручно
усавршавање, Тим
за ИКТ

Током
школске
2019- 2024.

Полугодиште и крај
текуће школске
2019-2024

Обука за рад на
интерактивној
табли и
промени ИКТ у
настави

Носиоци

Време
реализације

Евалуација
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Покривеност
свих учионица
стабилним
интернетом
интернет
мрежом и
опремање
кабинета
пројекторима
Проширење
програма
сарадње са
родитељима
увођењем
едукације о
њиховој улози у
ученичким
постигнућима
Увођење
електронског
дневника

Сви кабинети покривени
стабилним интернетом
мрежом и пројекторима

Директор

Током
школске
2019- 2024.

Полугодиште и крај
текуће школске
2019-2024

Родитељи едуковани и
оспособљени да
адекватно подстичу
напредовање своје деце;
боља постигнућа ученика

Одељенске
старешине

Током
школске
2019- 2024.

Полугодиште и крај
текуће школске
2019-2024

Унапређен увид у оцене и
успех ученика

Директор,
наставници

Током
школске
2019- 2024.

Полугодиште и крај
текуће школске
2019-2024

Акциони план тима за подизање еколошке свести
Рок за
извршење
Новембар
2019.

Активности

Носиоци
активности
Чувари
природе

Новембар
2019

Учешће
ученика петог
и шестог
разреда у
акцији уређења
школског
дворишта
Дан животиња Чувари
природе

Новембар
2019

Заштита
здравља

Децембар
2019.

Предавање на
тему заразних
болести (
заштита
здравља)

Ученици
Медицинске
школе,
ученици
разредне
настзаве и
учитељи
Ученици
петог
разреда,
одељенске
старешине

Начин реализације
Учешће у акцији
чишћења и уређења

Место
Процена
реализације остварености
Учионица
Извештај

Одржати предавање
на тему заштита
животиња
Предавање на тему
заштита здравља

Учионица

Извештај

Учионица

Извештај

Светски дан борбе
против СИДЕ 01. 12

Учионица

Извештај
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Децембар
2019
Фебруар

Март

Сваког
петка од 1214 часова

29. 03. 2020.

31. 03. 2020

22. 04.2020..

Избор
семинара за
стручно
усавршавање
Склапање
уговора са ЈКП
„ Чистоћа“

Актив
природних
наука

Састанак стручних
актива

Директор
школе,
Директор
чистоће

Типски уговор за
откуп секундарних
сировина

Постављање
контејнера за
папир и пет
амбалажу
Предавање
прикупљање
папирнате и
пет амбалаже

ЈКП „
Чистоћа“

Удворишту школе

Двориште

Извештај

Одељенске
старешине

Предавање о
рециклажи ученици
доносе прикупљену
амбалажу и вођење
евиденције

Учионица

Извештај

Уређење
учионице за
дан школе 07.
05. 2020.
Обележавање
Дана без
дуванског
дима
Светски дан
здравља
Дан планете
земље

Одељенске
заједнице,

Организација
такмичења, уређења
учионица

Учионица

Извештај

Одељенске
заједнице,

Панои, плакати
предавања о
штетности
дуванског дима
Панои, плакати
предавања
Предавања, панои,
глобалне
промене,плакати

Учионица

Извештај

Учионица

Извештај

Учионица

Извештај

Предавање: мере
заштите,
Мониторинг, Ситем
околине
Идентификација
загађивања

Школско
двориште

Извештај

Састанци тима,
записници о
реализованим
активностима

Учионица

Извештај

05. 06. 2020.

Обележавање
Дана заштите
животне
средине

Месечно

Праћење
реализације
акционог
плана
едукације
ученика

Одељенске
заједнице,
Ученици
осмог
разреда
шувари
природе
Ученици
осмог
разреда,
шувари
природе,
разредна
настава,
одељенска
заједница

Учионица

Извештај

Извештај
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Програм Основи безбедности деце за ученике четвтог и шестог разреда

Програм Основи безбедности деце реализоваће се током школске 2019/20.године, у
укупном трајању од осам месеци, кроз један час одељенског старешине на месечном нивоу, за
ученике четвртог и шестог разреда.
На часовима одељенског старешине обрађиваће се теме: безбедност деце у саобраћају,
Полиција у служби грађана, насиље као негативна појава, превенција и заштита деце од опојних
дрога и алкохола, безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, превенција и заштита деце
од трговине људим, заштита од пожара као и заштита од техничко-технолошких опасности и
природних непогода.
Програм ће реализовати предавачи који поседују знања и вештине из области које се
изучавају и који су запослени у у Министарству унутрашњих послова.
За потребе наше школе предавања ће реализовати школски полицајац Симић Небојша
инспектора
МУП-а током школске године према планираном распореду са једним часом месечно.
Време за шк. 2019-2020.
Октобар

Тема

Едукатор
Инспектор МУП- а
Лајковац

Где
ОШ“ Д. Туцовић“

Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Април
Мај
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4.6.

УКЉУЧИВАЊЕ ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ
ПРОЈЕКТЕ

Школа учествује у међународним испитивањима на основу међународних уговора, уз сагласност
Министарства.
Школа резултате користи за унапређивање свог развојног плана, школског програма, плана стручног
усавршавања и напредовања наставника.
Оствареност стандарда постигнућа ученика у току основног образовања и васпитања проверава се и
националним испитивањем на узорку школа и ученика.
Резултати међународних испитивања користе се за процену стања и напретка образовања.
У нашој школи се активно реализују активности националних и међународних развојних пројеката:
- Пројекат „До успеха, заједно“
- Пројекат „Покренимо нашу децу “
- Пројекат „ЗдравоРастимо“
- Пројекат Црвеног Крста бесплатне ужине
- Пројекат Безбедности у саобраћају МУП-а Републике Србије
- Пројекат Безбедност деце у саобраћају, под покровитељством Локалне и Школске Управе
- Под покровитељством Локалне Самоуправе најбољи ученик (Ђак Генерације) ________
- Под покровитељством Локалне Самоуправе одлични ученици добијају књиге за крај школске
године
- Пројекат Професионалне орјентације ДИЛС
- Периодично учешће на ПИСА тестирањима
Осим наведених, школа ће се у складу са својим могућностима, ресурсима и потребама
прикључивати и другим локалним и међународним пројектима, а који се буду реализовали током ове
школске године.
Школа активно спроводи пројекте: Професионална орјентација, Инклузивно, Школско развојно
планирање и Самовредновање рада школе. У предходном периоду била је укључена у пројекте ДИЛС и
пројекат „Превенција трговине децом и младима у образовању“, чији је реализатор Министартво
просвете, науке и технолошког развоја, Центар за заштиту трговине људима. На основу конкурса наша
школа се налази на листи за санацију и адаптацију. Неопходно је редовно праћење конкурса који се
објављују и пријављивање за њих у циљу побољшања материјално-техничких услова Школе.
Активности
Проширивање
Тима за развојне
пројекте
Утврђивање
критеријумима за
аплицирање за
пројекат и
формулисање
показатеље
успеха
Претраживање
објективних
конкурса на
интернету

Очекивани
исходи
Повећан број
предлога за
конкурисање за
развојне пројекте
Школа аплицира
на пројекте за које
постоје реална
очекивања да
„прођу“ на
конкурсз

Носиоци

Време
реализације
Наставничко веће, Током
директор
школске 20192024

Евалуација
Крај другог
полугодишта школске
2019-2024

Тим за развојне
пројекте и
директор школе

Током
школске 20192024.

Крај другог
полугодишта школске
2019-2024.

Праћење и увид у Тим за развојне
актуелне конкурсе пројекте
и отварање
могућности за
благовремено
конкурисање

Токком
школске 20192024

Крај другог
полугодишта школске
2019- 2024
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Прављење базе
података извора
информација
односно агенција
које објављују
развојне пројекте
у оквиру
образовања и
извора
финансирања
развојних
пројекта
Похађање
семинара везаних
за писање
развојних
пројеката

Похађање обуке
за ИПА и
прекограничне
пројектедиректор, стручне
службе
Умрежавање са
другим
националним и
иностраним
школама и
институцијама
Укључивање
родитеља за
информације и
помоћ око
проналажења
пројекта

пројектима
Аплицирање на
објављене
пројекте, повећан
број наставника
учествује на
семинарима из
области
образовања које
организују
фондације

Тим за развојне
пројекте

Током
школске 20192014.

Крај другог
полугодишта школске
2019- 2024.

Боља обученост
наставника за
писање развојних
пројеката;
повећан број
апликација на
развојне пројекте
у односу на
предходни период
Боља обученост за
писање развојних
пројеката;
повешан број
апликацијана
развојне пројекте
у односу на
предходни период
Развијена мрежа
сарадње са
другим школама у
држави и
окружењу

Тим за развојне
пројекте,
директор школе

Током
школске 20192014.

Крај другог
полугодишта школске
2019- 2024.

Тим за развојне
пројекте, стручна
служба, директор
школе

Током
школске 20192014.

Крај другог
полугодишта школске
2019- 2024.

Тим за развојне
пројекте,
директор школе

Током
школске 20192014.

Крај другог
полугодишта школске
2019- 2024.

Више
информација о
пројектима,
Школа аплицира
за пројекте за које
постоје реална
очекивања

Савет родитеља,
Тим за развојне
пројекте

Током
школске 20192014.

Крај другог
полугодишта школске
2019- 2024.
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ
САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА И ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА
ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

4.7.

Стручно усавршавање и професионални развој наставника, стручних сарадника и директора
Наставник, стручни сарадник и директор са лиценцом и без лиценце, дужан је да се стално
усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и стицања
компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и за постизање циљева образовања и
стандарда постигнућа.
Наставник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих
облика стручног усавршавања и то:
- Одржи огледни час наставе, присуствује огледним
часовима
- Присуствује стручним састанцима
- Учествује у изради развојног плана установе
- Поседује основну информатичку писменост
1. Припремање почетника за успешан васпитно-образовни рад и полагање стручног испита
Професионална дужност сваког наставника је да се информише о новостима у струци, односно у
методици свог предмета. Наставнику-приправнику ће на почетку рада до полагања стручног бити
одређен ментор. Директор и стручни сарадник посетиће Законом предвиђени број часова и
организовати полагање пред комисијом.
2. Допунско образовање за педагошки рад одређених категорија наставника, сарадника и
васпитача кроз акредитоване програме
У току стручног усавршавања наставник или стручни сарадник може да стекне звања:
педагошки саветник, ментор, инструктор и виши педагошки саветник.
3. Стално стручно усавршавање после положеног стручног испита:
- Стручна теоријска и практична предавања
- Праћење стручне литературе;
- Учествовање на семинарима;
- Укључивање наставника у педагошко-психолошка истраживања
Наставно – васпитно особље ће учествовати на акредитованим семинарима из Каталога
програма стручног усавршавања запослених у образовању, саветовањима и предавањима која се
организују уз сагласност Министарства просвете и спорта.
4. Стручно усавршавање наставника и сарадника у циљу стицања вишег степена знања
Школа ће у складу са правилником омогућити подстицати даље напредовање у струци
заинтерсованих наставника. Обезбедиће им неопходне услове и омогућити коришћење
расположиве техничке опреме. У току стручног усавршавања наставник може да стекне звење:
педагошки саветник, ментор, инструктор и виши педагошки саветник под условима и по поступку
уређеним Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања. План стручног
усавршавања саставни је део плана рада стручних већа
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. План стручног усавршавања наставника ван установе
План стручног усавршавања наставника, стручнихсарадника и директора
Школске 2019/2020 формиран је Тим за стручно усавршавање, а у оквиру Педагошког
колегијума задужено је лице за праћење стручног усавршавања и извештавање
директора. Стучно усавршавање планира се
складу са приоритетима образовања и васпитања деце, а на основу сагледавања нивоа
развијености свих компетенција за професију наставника. Потребе и приоритете
установа планира на основу исказаних личних планова професионалног развоја,
резултата самовредновања и вредновања рада Школе, извештаја о остварености
стандарда постигнућа. Годишњи план Стручног усавршавања установе саставни је део
Годишњег плана рада Школе.

Активности
Самовредновање
компетенција
наставника;
попуњавање упитника о
самопроцени
Израда личног плана
професионалног развоја
наставника
Израда предлога
Годишњег плана
стручног усавршавања
са семинарима који
имају приоритет на
основу плана стручних
усавршавања и
предвиђених финанс.
средстава
Израда Плана стручног
усавршавања унутар
установе ангажовањем
сопствених ресурса

Организовање интерних
семинара у оквиру
установе (на пример
обука наставника за
коришћење савремених
технологија у настави)

Очекивани
исходи
Постојање анализе
са утврђеним
компетенцијама за
које је потребно
стручно
усавршавање
Усавршавање је
планско и
перманентно
Постоје лични
планови
Годишњи план
стручног
усавршавања (ван
установе) на
нивоу установе

Годишњи план
стручног
усавршавања
унутар установе

Повећан број
интерних
семинара; Настава
освежена
савременим
технологијама

Носиоци
Тим за
стручно
усавршавање

Време
реализације
септембар
2019-2024.

Евалуација
Прво
полугодиште
2019- 2024

Наставници

Септембар
2019-2024.

Прво
полугодиште
2019- 2024

Тим за
стручно
усавршавање,
стручна
служба и
директор
школе

Септембар
2019-2024.

Прво
полугодиште
2019- 2024

Тим за
стручно
усавршавање,
стручна
служба и
директор
школе
Тим за
стручно
усавршавање,
стручна
служба и
директор

Септембар
2019-2024.

Прво
полугодиште
2019- 2024

Септембар
2019-2024.

Прво
полугодиште
2019- 2024
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Вођење евиденције о
планирању , праћењу и
вредновању стручног
усавршавања у
установи и ван установе
који попуњава
наставник, стручни
сарадник и директор
школе
Редовно и ситематско
информисање
запослених у вези са
стручним
усавршавањем
Израда Плана
реализације угледних
часова за школску
годину
Праћење примене
стечених знања на
семинарима

Публикковање и
презентовање примера
добре праксе

Подстицање израде
новог дидактичког
материјала
(блога,сајта,чланака,
презентација,
приручника)

Стицање увида у
реализацију
стручног
усавршавања

Повећан број
наставника са
вишим нивоима
компетенција као
резултат похађања
семинара
Благовреме
планирање
стручног
усавршавања у
оквиру установе
Унапређен
наставни процес,
веће ангажовање
ученика на
часовима;
Побољшана
постигнућа
ученика; размена
искуства
Већи број
наставника
учествује на
конкурсима
(Дигитални час,
Час за углед,
Научено на
семинару,
примењено у
пракси)
Веће коришћење
дидактичкометодичких знања
и иновација у
сврху побољшања
наставног процеса

школе
Тим за
стручно
усавршавање
Стручни
актив

Септембар
2019-2024.

Друго
полугодиште
2019- 2024

Тим за
стручно
усавршавање
и директор
школе

Септембар
2019-2024.

Друго
полугодиште
2019- 2024

Тим за
стручно
усавршавање,
стручни
активи, ПП
служба
ПП служба
директор
школе

Септембар
2019-2024.

Прво
полугодиште
школске
2019- 2024

Септембар
2019-2024.

Друго
полугодиште
школске
2019- 2024

Наставници
стручни
активи

Током
школске
2019- 2024

Друго
полугодиште
школске
2019- 2024

Наставници,
директор,
стручна већа

Током
школске
2019- 2024

Друго
полугодиште
школске
2019- 2024
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План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника

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

Време
реализације
Август

Носиоци

Септембар

Наставници
Кординатори
ученичког
парламента и
Вршњачког тима
Стручни сарадници

Извештаји
Записници

Октобар

Наставници стручни
сарадници

Извештаји
Записници

Октобар - јун

Наставници стручни
сарадници

Извештаји
Записници

децембар

Учитељи , разредне
старешине

Извештаји
Записници

Јануар, фебруар

Учитељи

Извештаји
Записници

Март

Учитељи ,
наставници

Извештаји
Записници

Април

Предметни
наставници

Извештаји
Записници

мај

Учитељи ,
наставници

Извештаји
Записници

јун

Тим за развојно
планирање

Анализа

Тим за развојно
планирање
Стручни сарадници
Директор

Процена
остварености
Извештаји
Записници
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4.8. МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ,
УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКA

-

-

-

Упознавање наставника са иновативним методама наставе и учења (учење
путем истраживања, интегративна настава и увођење метода рада по тематским
целинама у разредној настави, интерактивна настава, диференцирана настава,
активна настава, вишефронтална настава...)
Утврђивање списка стручних семинара везаних за иновативне методе наставе и
учења
Презентација наставника о одслушаном семинару на Наставничком већу и
Стручним већима
Примена иновативних наставних метода
Реализација угледних и огледних часова
Сакупљање припрема са угледних часова као примера добре праксе
Израда базе података – примери добре праксе
Укључивање родитеља у одржавање јавних часова
Стицање нових знања, размена искуства
Сарадња са стручним сарадником у изради планова и у процесу припремања за
наставу – избор метода и облика рада израда дидактичког материјала за
иновирање образовно-васпитног рада
Постављање на Сајт линкова едукативних сајтова
Коришћење друштвених мрежа у образовне сврхе
Упућивање ученика на коришћење других извора информација осим уџбеника
(књиге, часописи, енциклопедије, интернет)
Увођење ученика у разне методе и технике ефикасног учења

Иновативне методе наставе и учења се примењују кроз:
-

Држање угледних часова, часова замењених улога, тимске наставе
Примену стечених знања са семинара
Менторски рад
Редовно праћење напредовања ученика и њихових постигнућа
Примена формативног оцењивања
Мини пројекти ученика као део портфолија ученика
Корелација ваннаставних активности

Континуирано се припремати за извођење наставе уважавајући:
-различитости код ученика (јаке стране ученика и потреба за додатном подршком)
-посебне и опште стандарде
-прину облика и метода наставе, наставних средстава и дидактичког материјала који у
највећој
мери доприносе активном учењу, трајнијем памћењу и развијању интересовања и
мотивације за
учење
-занимљивост наставног процеса
-задовољства ученика
-планирање провере остварености прописаних образовних стандарда и циљева учења
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Спроводити писане провере постигнућа ученика (тестове, писане вежбе, контролне
задатке и сл.) у функцији учења и исправљања грешака учења
- Повремено проверавати базична знања ученика (основни ниво)
- На крају првог и другог полугодишта спровести тестове оријентисане на
исходе/стандардеи извршити анализу истих према оставрености нивоа стандарда
(препорука Тима за наставу и учење је да се ови тестови оцењују)
- Спровођење иницијалног процењивања постигнућа ученика на почев од сваке
школске године са нагласком на базична знања (ови тестови се не оцењују и путоказ су
наставнику и ученику за даљи образовно-васпитни рад)
- Испитивање ставова ученика о задовољству наставом и школом на крају наставне
године (анализа резултата испитивања је оквир за планирање стручног усавршавања
корекција у ов раду)
- Уједначавање критеријума оцењивања и развијање процедура праћења учени према
Правилнику о оцењивању
- Праћење постигнућа ученика интерним тестовима који су усмерени на исходе и
Стандарде
- Сви наставници предметне наставе који ће реализовати наставу у 5. разреду
изводе часове у 4. разреду и ев. у осталим млађим разредим два пута у току
године
- Промоција примера добре праксе
Појавом и развојем информационо-комуникационих технологија (ИКТ)
промењене су околности под којима се развијају друштвене заједнице. Ове промене
имају утицај и на образовање па је дигитална писменост уврштена у скуп кључних
компетенција савременог човека. Један од главних циљева савремене школе је развој
способности проналажења, анализирања и примене информација уз вешто и ефикасно
коришћење информационо-комуникационих технологија.
У складу са законом о основама система образовања и васпитања једно
од приоритетних места у Годишњем плану рада школе заузима управо
примена ИКТ у настави и организацији рада школе.

Циљ јесте да, у сарадњи са свим учесницима образовно-васпитног процеса,
родитељима и локалном заједницом обезбеди увођење ИКТ у наставни процес и
организацију рада школе.
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Задаци:
1.информисање ученике, запослене и родитеље о планираним
активностима и могућностима тражења подршке и помоћи,
2.
Учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција наставног
особља потребних за увођење ИКТ у наставу
3. електронски дневник
4.
прати и процењује ефекте предузетих мера за увођење ИКТ
5.
сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација,
служби и медија
6.
води и чува документацију
7.
извештава стручна тела и органе управљања
4.9.МЕРЕ ЗА УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У
РАД ШКОЛЕ
Задаци :
• информисање родитеља о њиховим правима и обавезама, те начинима
укључивања у рад Школе,
• задовољавање потреба породице и њених циљева,
• едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног
моделаваспитања и образовања,
• развијање партнерског деловања породице и школе у образовању и
васпитањуученика,
• обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и Школе,
• остваривање позитивне интеракције наставник- родитељ,
• обезбеђивање информисаности родитеља о променама у образовању које
сеостварују у школи и код ученика, као и о свим дешавањима у животу
Школе
Предвиђене мере:
1. Побољшана сарадња школе и родитеља и веће ангажовање и укљученост
родитеља
у животу и раду школе
Инструмент: увид у записнике са родитељских састанака, увид у појединачне
посете родитеља, извештаји са екскурзија, упитник за родитеље
Носиоци активности: члан стручног актива за ШРП из редова родитеља,
одељенски старешина, стручни сарадник, директор
Евалуација: крај првог и другог полугодишта
2.
Поспешити комуникацију међу ученицима на нивоу
одељенске заједнице и смањен број васпитно-дисциплинских
поступака и мера
Инструмент: евиденција из дневника образовно- васпитног рада
, евиденција школе о васпитно-дисциплинској одговорности ученика,
анкета за ученике
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3.

Носиоци активности: одељенски старешина, стручни сарадник, директор
Евалуација: на крају сваког класификационог периода
Побољшати мере превенције при боравку ученика у школи
Инструмент: увид родиреља у опремљеност наше школе,
квалитет радника и постигнути резултати

.Предвиђени облици сарадње са родитељима
Облици сарадње
Састанак са
родитељима
новоуписаних
ученика у први разред
Родитељски састанци

Трибине за родитеље/
Разговори у мањим
групама

Дани отворених врата

Индивидуални
контакт са
родитељима /
Пријемни часови за
родитеље
Кутак за родитеље

Садржај
Упознавање са
условима и
програмом рада
Упознавање са
процесом
адаптације
Упознавање са
условима
организацијом
живота и рада у
школи. Права и
дужност родитеља .
Упознавање са
програмом рада у
целини
Обрадиће се теме
везане за развојне
тешкоће у
одрастању детета,
полазак у школу,
теме из област
педијатрије.
Праћење
активности детета
према редовном
васпитном
програму васпитача
ННа иницијативу
родитеља,
наставника и
педагога

Време
Септембар

Носиоци
Одељенске
старешине
школски
педагог

Евалуација
Извештај

Септембар,
децембар,
фебруар, мај

Одељенске
старешине

Извештај

Два пута
годишње и
према потреби

Педагог и
стручњаци са
стране )
психолог,
педијатар,
социјални
радник
Наставници
директор

Извештај

По плану
месечно током
године и
према потреби

Школски
педагог

Извештај

Пано са месечним
планом, темама
недељне
активности и
осталим важним
информацијама

Током године

Наставници

Извештај

Два пута
годишње

Извештај
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Индиректни контакти
са родитељима
Радионице за
родитеље

Учешће родитеља у
заједничким
активностима

Учешће родитеља у
ускршњем /
новогодишњем
вашару
Савет родитеља
Комисија у које су
укључени родитељи

Телефонски позив
писано обавештење
Обрадиће се теме
везане за развојне
тешкоће у
одрастању детета,
полазак у школу,
теме из области
педијатрије
Улепшавање и
урешивање
дворишта,
добровољно
ангажовање
родитеља и њихова
помоћ при јавних
наступања деце
Добровољно
ангажовање
родитеља у изради
украсних предмета
и честитки у
добротворне сврхе
Седнице током
године
Тим за израду
Развојног плана
установе /
Педагошки
колегијум

Током године

Наставници

Извештај

Током године

Одељенски
старешина

Извештај

Април –
Светски дан
планете
земље, током
године према
потреби

Одељенске
старешине,
наставници

Извештај

Децембармарт

Одељенске
старешине

Извештај

Током године

Директор,
педагог
Директор,
педагог,
васпитачи

Извештај

Током године

Извештај

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

Време
реализације
Током године
Октобар
Новембар

Активност

Носиоци
Евалуација
активности
Сарадња са школама које носе име Директор
Извештај
„ Димитрије Туцовић“
На нивоу општине Лајковац
Администратори
Извештај
профила
Регионални
састанак
мреже Чланови тима за Извештај
подршке инклузивном образовању. инклузивно
Предавање лекарског особља из образовање
61

Током године

Јануар
Фебруаљр

Март

Април
Мај

Јуни

Дома здравља Лајковац
Сарадња
са
ромском
организацијом. Учешће родитеља
и представника свих интересних
група
у
презентацијама
стваралаштва
и
активности
ученика и наставника
Саветодавни рад са родитељима
чија деца имају тешкоћа у
понашању и учењу
Стручна педагошка пракса у
млашим и старијим разредима за
студенте Педагошког факултета и
студенте осталих стручних
предмета
Презентације различитих средњих
струшних школа у оквиру
професионалне орјентације.
Размена искустава ученика са еко
секција на нивоу општине града )
еко камп) планинарско друштво „
Ћира“ Лајковац
Припрема ученика за општинска,
градска и републичка такмичења
Учешће у активностима
поводом___________
Учешће родитеља и представника
свих интерсних група у
презентацијама стваралаштва и
активности ученика и наставника.
Реални сусрети ученика осмог
разреда у оквиру професионалне
орјентације
Евалуација остварених активности

лекарско особље
Сви запослени

Центар
социјални рад
Наставни кадар

Извештај

за Извештај
Извештај

Наставници
Извештај
средњих школа Тим
за професионалну
орјентацију проф.
биологије
Наставници

Извештај

ГТА, наставници
тим за
професионалну
орјентацију

Извештај

Тим за развојно
планирање

Извештај

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

Активност

Носиоци
активности
Сарадња са школама које носе име „ Директор
Димитрије Туцовић“

Евалуација
Извештај
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Октобар

На нивоу општине Лајковац

Новембар

Регионални
састанак
мреже
подршке инклузивном образовању.
Предавање лекарског особља из
Дома здравља Лајковац
Сарадња са ромском организацијом.
Учешће родитеља и представника
свих
интересних
група
у
презентацијама стваралаштва и
активности ученика и наставника
Саветодавни рад са родитељима
чија деца имају тешкоћа у
понашању и учењу
Стручна педагошка пракса у
млашим и старијим разредима за
студенте Педагошког факултета и
студенте осталих стручних
предмета
Презентације различитих средњих
струшних школа у оквиру
професионалне орјентације.
Размена искустава ученика са еко
секција на нивоу општине града )
еко камп) планинарско друштво „
Ћира“ Лајковац
Припрема ученика за општинска,
градска и републичка такмичења
Учешће у активностима
поводом___________
Учешће родитеља и представника
свих интерсних група у
презентацијама стваралаштва и
активности ученика и наставника.
Реални сусрети ученика осмог
разреда у оквиру професионалне
орјентације
Евалуација остварених активности

Током године

Јануар
Фебруаљр

Март

Април
Мај

Јуни

Администратори
Извештај
профила
Чланови тима за Извештај
инклузивно
образовање
лекарско особље
Сви запослени
Извештај

Центар
социјални рад

за Извештај

Наставни кадар

Извештај

Наставници
средњих школа
Тим за
професионалну
орјентацију проф.
биологије

Извештај

Наставници

Извештај

ГТА, наставници
тим за
професионалну
орјентацију

Извештај

Тим за развојно
планирање

Извештај

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

.МЕРИЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
У оквиру рада Актива за школско развојно планирање разматраће се динамика
реализације Школског развојног плана, на полугодишту и на крају школске године.
Чланови Актива пратиће оствареност Развојног плана, на основу следећих извора:
усвојених извештаја о раду Школе и извештаја о раду директора; записника са
Наставничких већа, Савета родитеља, Педагошког колегијума и Стручних већа;
извештаја о раду тимова који постоје у школи; извештаја о самовредновању рада
школе.
Активности
Самовредновање
реализације
Акционог плана за
текућу школску
годину
Израда плана
активности Актив
за школско
развојно
планирање за
наредну школску
годину
Самовредновање
реализације
активности за
школску у односу
на Стандарде
квалитета рада
установе

Очекивани исходи

Носиоци

Време
реализације
Мај, јун
сваке године

Евалуација

Повећан
сензибилитет
наставника за
реализацију
активности
планираних
Развојним планом
Акциони план је
саставни део
Годишњег плана
рада

Стручни
актив за
развојно
планирање,
директор

Извештај,
записник

Стреучни
актив за
развојно
планирање,
директор

септембар

Годишњи план,
Извештај о
самовредновању
Иувештај о
реализацији
Годишњег плана

Активности из
ШРП
имплементиране у
Годишњи план рада
Активности из
ШРП прихваћене
од стране свих

Стреучни
актив за
развојно
планирање,
директор

Током
године

Извештај о
самовредновању
Предлог
акционог плана
за даље
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наставника и
запослених и
имплементиране у
планове рада
Допуна Развојног
плана на основу
резултата
самовредновања и
вредновања РПШ

Анекс РПШ

Стручни
актив,
директор

Август,
септембар

Извештај анекс
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ЗАКЉУЧАК
Циљ деловања стручног актива за развојно планирање и израђеног Развојног
плана школе је да се унапреди и осавремени образовно- васпитни процес кроз
дефинисање циљева, задатака у кључним областима вредновања и конкретизацију свих
планираних активности. Све већи број реализатора и задатака дефинисање развојних
циљева. Отворени смо за све сугестије и идеје, као и размену искустава, како од
основних актера у образовно васпитном процесу, тако и од родитеља, социјалних
партнера и органа руковођења. Уколико буде неопходно, Школски развојни план или
коригован у складу са актуелним потребама школе и свим актерима образовноваспитног процеса.
Чланови Актива за развојно планирање.
Име и презиме

Занимање

Представник

Улога у тиму

Александар Лукић

Проф.раз. наставе

Директор

Члан

Мирјана Радеч

Стручни сарадник

Стручна служба

Члан

Миланка Лукић

Проф.раз. наставе

наставник

Чланови

Ненад Игњатовић

Проф. Историје

Ирена Марковић

Домаћица

Савет родитеља

Члан

Љиљана Смиљанић
Бранислав Јевросимовић

Економиста
Радник

Школски одборЛокална заједница

Члан
Члан

Тина Тејић

Ученик

Ученички
парламент

Преседник

Руководилац Актива за Развојно планирање:
Школског одбора:
Александар Лукић
________________________

Председник
Љиљана Смиљанић
___________________________

Ненад Игњатовић
___________________________

Јабучје – октобар 2019. Год.
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На основу члана 119. Став1. тачка 2. Закона о основама система образовања и
васпитања (Сл.гл.РС бр.88/2017.) Школски одбор ОШ. „Димитрије Туцовић“ Јабучје на
седници одржаној дана 25. 10. 2019. године донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Школски развојни план
За период од 2019- 2024 године

Директор школе
_______________________
Александар Лукић

Преседник Школског одбора
____________________________
Љиљана Смиљанић
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