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1.1. ОД КАДА ШКОЛА ПОСТОЈИ
Прва школа у данашњој блачкој општини отворена је, као приватна
школа у Драгуши, на инсистирање мештана давне 1889. године. школа је имала
један разред са 41 уписаним учеником. Први учитељ био је Јеврем Илић. Већ
наредне године тадашње Министарство је одобрило отварање “школе
државне”.

Први званични извештаји из Драгуше и Барбатовца послат министарству

Само годину дана касније отвара се прва школа у Блацу. Најзначајнији
траг у развоју школства у Блацу свакако је остварио тадашњи министар
просвете, пореклом из ових крајева, Добривоје Стошовић раних тридесетих, а
све у функцији просвећеног живота.

Добривоје Стошовић
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Годинама негујући основне
принципе образовања и васпитања,
богатећи своја искуства, школе у
нашој општини наставиле су да се
развијају даље носећи бреме сваког
новог времена и сваке нове промене.
Године 1972. у току лета
извршена је интеграција свих школа
на територији општине у једну
матичну осморазредну у Блацу и две
подручне осморазредне школе у
Драгуши и Барбатовцу.
Данашњи изглед школе датира из 1986. године када је изграђена нова
школа после великог земљотреса.

Након вишегодишњег реновирања и уређивања наша школа је лепа, унапређена
и утицајна. Има довољно простора за учење, дружење, спорт и игру.
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1.2. СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ
 Матична школа има 17 истурених одељења, што је свакако велика
специфичност. Подручне школе су углавном добро опремљене, али
осмогодишње школе у Барбатовцу и Драгуши имају савремене информатичке
кабинете.
 Бивши ђаци наше школе који су чувени по много чему су:
- Раде Драинац – песник
- Добривоје Стошовић – министар просвете пре II
светског рата
- Града Петровић – сликар
- Станоје Макрагић – песник
- Душко Јанићијевић – глумац
- Миша Јовић – Лео Мартин – певач
- Биљана Вујичић – доктор наука
- Мирјана Јаношевић – доктор наука
- Симеон Маринковић – директор “Креативног
центра”

Наша кола има добре и пријатељске односе са школама „Милоје Закић“ из
Куршумлије, „Светислав Мирковић Ненад“ из Мале Плане и основном школом
Водњан из Хрватске.
У скорије време биће успостављена и сарадња са школом из Словеније
(Предвор).
Специфичност наше школе је и организација разних такмичења, игре без
граница, а најважније је дружење деце из наше школе са децом из других
школа.
1.3. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ
За реализацију програмских садржаја школа ће користити објекте
друштвене средине и то:









Културни центар „Драинац“
Народна библиотека „Рака Драинац”
Спортску халу „Чика Душко Јовановић“
Халу Средње школе у Блацу
Тениски терен
Спортске терене у објектима на терену
Школске зграде у истуреним одељењима
Базен.
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2. РЕСУРСИ
2.1. Људски ресурси
Подаци о запосленима:
 Наставни кадар
Број запослених
134
108
25

Укупно
На неодређено време
на одређено време

Број наставника
84

Укупно
Запослен само у овој
школи
У две школе
У три и више школа
На неодређено време
на одређено време

61
12
1
72
12

Степен стручне спреме
Доктор наука
Магистар
Специјалиста
7. степен
6. степен
Средња стручна спрема
Са лиценцом
Број приправника
Број ментора

Број
2
78
2
2
76
3
3

Стуктура према радном
стажу у образовању
до 2 године
до 5 година
од 5 до 10
од10 до 20
од 20 до 30
од 30 до 40

Број
2
5
11
28
38
2

 Руковођење и ненаставни кадар
Укупно

Број
43
Директор

Степен стручне спреме
Радни стаж
У образовању
У садашњој установи

VII
22
7

Помоћник директора
Степен стручне спреме
Радни стаж
У образовању
У садашњој установи

VII
17
14

Структура

педагог
педагог
психолог
социолог
андрагог
библиотекар

степен стручне
стручни испит
спреме
VII
Да
VII
Не
VII
Да
VII
Не
VII
Не
VII
Да

стаж

проценат ангажованости

4
1
10
2
2
11

100%
100%
100%
50%
100%
10%

Административни радници
Укупан број
4
Структура

Секретар
шеф рачуноводства
админ.финансијски радник
админ.финансијски радник

степен стручне
спреме

стручни испит

VII
VII
VII
VII

не
не
/
/

стаж
3
2
33
21

проценат
ангажованости
100%
100%
100%
50%

У школи ради потребан број наставника према Правилнику о педагошкој норми и
настава је стручно заступљена према Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и сарадника у настави уосновној школи, осим у два случаја. На месту
наставника енглеског језика ангажован је апсолвент енглеског језика који замењује радника
на породиљском одсуству и у недостатку предавача математике ангажован је професор
разредне наставе.
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Запослени на одржавању и обезбеђењу школског простора
Укупан број
35
назив радног места
домар
домар
кувар
сервирка
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
ложач
ложач
ложач
ложач

степен стручне спреме
IV
IV
III
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
III
III
III
III
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радни стаж
30
18
10
28
14
28
19
20
21
23
22
12
33
35
18
18
3
27
36
33
18
31
36
3
16
2
26
1
9
23
11
28
2
23
2

2.2. Материјално технички ресурси
Школски простор пружа одговарајуће могућности за реализацију наставних и
ваннаставних активности. Школа располаже са 20 школских зграда, 31 учионицом, 27
кабинета, 3 библиотеке, 18 канцеларија, 3 летње учионице, 1 спортском халом, 9 спортских
терена, тениским тереном, кантином, кухињом.
Објекти које ће школа користити у раду у школској 2018/2019. години:
Место
Блаце
Г. Драгуша
Барбатовац
Међухана
Пребреза
Г. Јошаница
Сварче
Криваја
Суви До
Чунгула
Гргуре
Вишесело
Трбуње
Кашевар
Сибница
Попова
Ђуревац
Придворица
Сума

Бр.
зграда
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

Бр.
кабинета
25
1
1

27

Учионице Канцеларије
4
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
31

8
1
1
1
1

Спортска
хала
1

Библиотеке
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
18

1
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У просторијама школе налази се школска библиотека. Ученици Школе могу да користе
целокупну лектиру која им је потребна за наставно градиво из матерњег језика. Ове године
школа ће издвојити посебна средства за набављање нових наслова у складу са новим
наставним планом и програмом, а тиме повећати постојећи фонд књига којим располаже
школска библиотека. Библиотека располаже богатим фондом књига, 13730 наслова, који
обухвата ученички и наставнички фонд. Осморазредна одељења у Барбатовцу и Г. Драгуши
имају укупно 1654 наслова.
Проценат опште опремљености школе наставним средствима је у граници републичких
норматива. Важнија наставна средства са којима школа располаже су: радиопријемници,
касетофони, дијапројектори, графоскопи, филмске копије, кинопројектори, рачунари,
пројектори, видео бимови, штампачи, колор штампачи, паметна табла и тд.
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2.3. Наставна средства
Школа је у последњих десетак година почела са модернизацијом и осавремењавањем
наставних средстава. Све учионице су у добром стању, функционалне, са задовољавајућим
школским намештајем. Настава виших разреда одвија се у кабинетима. Већина учионица /
кабинета опремљена је савременим наставним средствима, тако да су у њима створени
услови за квалитетну реализацију наставног процеса заснованог на примени информатичке
технологије.
Школа има три кабинета у којима се изводи настава технике и технологије, техничког
образовања и информатике и рачунарства. Наведени кабинети опремљени су са довољним
бројем рачунара за наставу, пројекторима и пратећом рачунарском опремом за наставника.
Сви остали кабинети опремљени су компјутерима, а у многим учионицама се налазе
пројектори и пројекцијска платна. У кабинетима се налазе беле табле. У кабинету
математике се налази интерактивна табла и у наредном периоду се планира набавка још
неколико интерактивних табли. Школа је корисник АДСЛ интернета. Школа има свој вебсајт www.osblace.edu.rs који је кренуо са активним радом у школској 2017/18.
Школа има видео-надзор који покрива све ходнике и двориште школе. Камере нису
доброг квалитета, али обезбеђују заштиту ученика и имовине. Циљ је да се у наредном
периоду обезбеде боље камере и покрије већи део дворишта и ходника.
Школска библиотека садржи велики број књига, уџбеника, стручну литературу и
лектире коју користе ученици и наставници. У плану је опремање библиотеке рачунарима и
електронским уџбеницима.
Све канцеларије (наставничка, канцеларија директора, помоћника директора, педагога,
секретара и рачуноводства) опремљене су компјутерима и штампачима. У школи постоје и
четири фотокопир-апарата, од којих је један у боји.
Солидно су опремљени и кабинет биологије, физике и хемије, а у наредном периоду
планира се веће улагање у потребна наставна средства.
У наредном периоду потребно је радити и на опремању истурених одељеља
савременим наставним средствима и њихово прикључивање на интернет мрежу тамо где то
већ није урађено.
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2.4. Финансирање школе
Школа има буџет из општине Блаце и Министарства просвете и науке. Учествује на
конкурсима за додељивање средстава на основу добро осмишљевих пројеката. Финансијски
план и расподела средстава су у складу са приоритетима школе, али има доста не
реализованих захтева за плаћање због потешкоћа у финансирању од стране општине, што
утиче на недовољну и непотпуну реализацију финансијског плана. Средства добијена из
донације користе се на основу сагласности и одлука Школског одбора, Савета родитеља и
Наставничког већа. Школа има сопствене приходе јер поседује ђачку задругу.
Средства у школи користе се плански и наменски, на основу Финансијског плана који
школа доноси почетком сваке календарске године. Финансијски план усваја Скупштина
општине Блаце и Школски одбор. План је у складу са Школским развојним планом,
Школским програмом и Годишњим планом рада, уз сталне консултације са Школским
одбором.

2.5. Школа и окружење
На реализацији образовно-васпитног рада школа сарађује са:
 oбразовним установама: Предшколска установа „Наша радост”; Средња школа
Блаце и основне школе из Куршумлије и Прокупља;
 удружењима локалне средине: Удружење Рома, Удружење оболелих од
церебралне парализе; Завичајно удружење Топличана;
 културним институцијама у граду: Народна библиотека „Рака Драинац”, Културни
центар„ Драинац”;
 Центром за социјални рад;
 Домом здравља Блаце;
 Цвеним крстом;
 Полицијском станицом у Блацу;
 Спортским савезом;
 Туристичком организацијом Блаце;
 стручним друштвима Србије (Друштво математичара Србије, Друштво за српски
језик...).
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3. Снаге и слабости наше школе
Снага наше школе:
1. Школа се налази у малом, за децу безбедном месту;
2. Велики зелени простор око школе;
3. Школа је на безбедној удаљености од главне улице;
4. Школа има сопствени превоз за децу са терена;
5. Сала за физичко васпитање и два терена у дворишту;
6. Иновативне методе у настави;
7. Добро опремљена библиотека;
8. Добра опремљеност кабинета (кабинетска настава);
9. Стручност наставника и стална усавршавања;
10.Наши ученици постижу успехе на окружним такмичењима;
11.Целодневни боравак;
12.Сарадња са родитељима.
Слабости:
1. Осипање ученика
2. Резултати на Завршном испиту
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4. Мисија и визија школе
МИСИЈА
Настојимо да ученици наше школе усвајају знања из различитих области уз
уважавање специфичних потреба сваког детета и њихових индивидуалних
разлика. Подстичемо и негујемо савремену наставу и позитивне људске
вредности припремајући децу за живот и дајући им богату основу у знању, коју
деца самостално надограђују у наставку школовања, захваљујући широком
спектру усвојеног у школи. Трудимо се да се мењамо пратећи иновације у
настави, да уз квалитетно образовање пружамо ученицима услове за развијање
критичког мишљења, одговорности и самосталности, а наставницима
могућност усавршавања и напредовања.

ВИЗИЈА
Бићемо школа:
 Савремена и креативна;
 Школа са добром безбедношћу јер смо у пројекту „ Школа без насиља“;
 Са бољом информисаношћу ученика и родитеља;
 Са добром информатичком обученошћу;
 Са уређеним школским двориштем, физичком салом и кабинетима;
 Са ученицима који су самостални и креативни, који учествују у
планирању и реализацији дела наставе и ваннаставних активности;
 У којој ће ученици кроз „Ђачки парламент“ примењивати демократске
принципе у решавању својих свакодневних проблема;
 У којој су ученици одговорни за своје сопствено здравље и очување
животне средине.

МОТО ШКОЛЕ

„Ако имаш циљ – пронаћи ћеш пут“
Афричка изрека
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5. Самовредновање
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
У оквиру процеса самовредновања квалитета рада школе, а у циљу сагледавања
што реалније ситуације и реалних потреба свих учесника у наставном процесу,
као и сагледавању улоге школе као институције која се активно бави
васпитањем и образовањем деце, издвојили смо приоритетне области
вредновања које су нам полазна основа у планирању дугорочних циљева кроз
развојне задатке и активности.
5.1. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ : НАСТАВА И УЧЕЊЕ - ПЛАНИРАЊЕ И
ПРИПРЕМАЊЕ НАСТАВНИКА
ПЛАНИРАЊЕ
 области које могу послужити као пример добре праксе су:
 Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на
часу, користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа,
поступно поставља све сложенија питања и задатке.
 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.
 Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа и проверава да
ли су постигнути циљеви часа.
 Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу и адекватно
реагује на међусобно неуважавање ученика.
 области које треба унапредити:
 Међупредметна корелација
 Прилагођавање планова на основу педагошког профила
 Пројектна настава
5.2. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Школски програм садржи све законом предвиђене елементе и сачињен је на
основу Наставног плана и програма. Годишњи план рада школе сачињен је на
основу Школског програма.
У Годишњи план рада школе уграђен je Акциони план школског Развојног
плана за текућу годину и оперативно су разрађени структурни елементи
Школског програма. Програми наставних предмета су међусобно садржајно и
временски усклађени у оквиру сваког разреда.
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У Годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по
разредима. Годишњи планови наставних предмета садрже образовне стандарде
и предвиђена је провера остварености прописаних образовних стандарда или
циљева учења наставног предмета наведених у Наставном програму. У
оперативним/месечним плановима наставника наведено је којим садржајима ће
се остварити циљеви учења предмета у датом разреду.
Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је сачињена
на основу постојећих ресурса. Прилагођеност Годишњих планова рада школе
специфичностима одељења је на задовољавајућем нивоу. У Годишњем плану
рада школе предвиђен је план израде ИОП-а на основу анализе напредовања
ученика.
5.3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Школа континуирано доприноси већој успешности ученика и примењује
поступке којима прати успешност ученика. Ученици који похађају допунску
наставу показују напредак у учењу, а ученици који су укључени у додатни рад
остварују напредак у складу са постављеним циљевима.
Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању остварују
постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења, односно
прилагођеним образовним стандардима.
У претходном периоду школа је направила мањи помак када су у питању
образовна постигнућа ученика на завршном испиту.
Школске оцене су у складу са резултатима на завршном испиту. Просечни
резултати ученика на завршним испитима слични су у односу на претходну
школску годину. Резултати на завршном испиту показују да није остварен
основни ниво образовних стандарда.
У наредном трогодишњем периоду треба обратити пажњу да ученици којима је
потребна додатна подршка у образовању остварују постигнућа у складу са
индивидуалним циљевима учења; да ученици који похађају допунску наставу
покажу напредак у учењу, те да се побољшају поступци за праћење успешности
ученика. Такође, у истом периоду, треба пажњу усмерити и на подизање
успешности остварених стандарда основног и средњег нивоа.
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5.4. КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА: БРИГА О УЧЕНИЦИМА
 области које могу послужити као пример добре праксе су:
 Редовно и савесно испуњавање обавеза у вези сигурности и и безбедности
ученика;
 Сарадња са стручним лицима у случају емоционалних, здраствених и
социјалних проблема ученика;
 Познавање процедуре за заштиту и безбедност ученика;
 Подстицање ученика да брину о свом здрављу;
 Поштовање приватности информација које се односе на здравствене,
емоционалне и социјалне проблеме ученика;
 Развијен програм професионалне оријентације.
 области које би требало унапредити су:
 Спремност наставника да саслушају проблеме ученика који немају
директне везе са школом;
 Укључивање ученика у рад ученичких организација;
 Примена индивидуализације у настави;
 Развој социјалних вештина код ученика и међусобно поверење и
поштовање.

5.5. КЉУЧНА ОБЛАСТ ЕТОС
Углед и промоција школе
ОБЕЛЕЖЈА ШКОЛЕ
Области које су пример добре праксе:
 Основна обележја школе (табла са називом, грб).
 Школа има и посебна обележја (амблем, монографију, школски лист,
летопис, интернет презентацију...).
 У школи се одвијају традиционалне манифестације (приредбе, такмичења,
спортске активности, трибине, изложбе...) у којима је укључен већи део
запослених, родитеља и ученика.
 Школа је и место културних дешавања у својој средини.

17

Оно што би требало унапредити:
 Рад на укључивању и анимирању већег броја запослених у живот школе;
 поставити личну карту школе са информацијама о запосленима, службама и
просторном распореду школе;
 Летопис школе би требало унапредити како би садржао квалитетнији
садржај, а у том циљу потребно је побољшати комуникацију и сарадњу са
задуженим наставницима;
 да би интернет презентација школе била увек актуелна, потребно је
унапредити проток информација међу запосленима и укључити ученике и
ученички парламент;
 За што квалитетнији програм и садржај манифестација од јавног значаја,
успоставити сарадњу са јавним личностима и бившим ученицима школе.
ОЧЕКИВАЊА И ПРОМОЦИЈА УСПЕШНОСТИ
Области као пример добре праксе и на задовољавајућем нивоу:
 Школа има понуду ваннаставних активности.
 Подстиче се креативност и ученика и наставника.
 Успех сваког појединца, групе или одељења прихваћен је и промовисан као
лични успех и успех школе.
 Постоји Правилник у коме су договорени начини о награђивању и
похваљивању ученика и запослених.
Области које би требало унапредити:
 Рад кроз ваннаставне активности, требало би понудити већи број секција
према интересовањима ученика и неке сегменте модернизовати, како би се
креативност ученика подстицала и пратила савремене трендове.
 Успех појединца требало би више промовисати не само као лични, већ и као
упех школе.
КУЛТУРА ПОНАШАЊА:
Области као пример добре праксе и на задовољавајућем нивоу:
 У школи постоји Кућни ред и Правилник о понашању ученика, наставника,
других запослених и родитеља који је већина прихватила. Поштовањем
прихваћених правила, међусобним уважавањем и хуманим опхођењем у
школи се подстиче и негује култура понашања.
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Требало би унапредити:
 рад одељењских старешина у раду са одељењским заједницама у циљу
подизања свести о поштовању правила понашања и кућног реда.
 Осмислити начине да се интерперсонална комуникација на свим нивоима
унапреди.
АТМОСФЕРА И МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ
У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље:
o Поштовање личности
o Једнакост и правичност
o Естетско и функционално уређење школског простора
ПОШТОВАЊЕ ЛИЧНОСТИ
Области као пример добре праксе и задовољавајућег нивоа:
 Негује се слобода изражавања и уважава се право свих актера у школи да
траже, примају и дају информације.
 Развија се критичко мишљење.
 Интерактивни однос свих актера у школи доприноси развоју толеранције,
одговорности и међусобног поверења. По резултатима анкете, више од
90% ђака, родитеља има поверење у пп службу, одељењске старешине и
школу. Уважавају мишљења и захтеви одељењских заједница и ђачког
парламента који доприносе квалитетнијем раду школе.
Области које треба унапредити:
 ученици, родитељи и наставници сматрају да информације треба да буду
правовремене и јасније.
 мишљења и захтеве одељењских заједница и ђачког парламента више
уважавати у циљу квалитетнијег рада школе.
 Неговање позитивне социјалне климе, међусобне сарадње и уважавања.
ЈЕДНАКОСТ И ПРАВИЧНОСТ
Области као пример добре праксе и задовољавајућег нивоа:
 Школа је обезбедила равноправне услове којима се омогућава свима у
школи, укључујући и децу са посебним потребама, оптимални развој
њихових потенцијала.
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 Запослени у школи односе се према ученицима, родитељима и колегама
једнако и без предрасуда у односу на њихов социјални статус, верску,
националну и полну припадност.
 Програм рада (школе, одељењског старешине, Савета родитеља, стручних
сарадника) садржи основне елементе поштовања дечјих права, хуманитарне
акције и активности везане и за упознавање традиција народа који заједно
живе.
Области које треба унапредити:
 Да Школа информише све актере о документима у којима се промовишу
дечја и људска права.
 Да Програм рада (школе, одељењског старешине, Савета родитеља,
стручних сарадника) садржи што више елемената поштовања дечјих права,
хуманитарне акције и активности везане и за упознавање традиција народа
који заједно живе.
АМБИЈЕНТ
Области које су пример добре праксе и на задовољавајућем нивоу:
 постојање атријума и њихова мултидисциплинарна сврха у циљу учења,
одмора, оплемењивања простора, радних задужења;
 ученички радови који оплемењују школски простор;
 заједничко ангажовање наставника, ученика и родитеља на сређивању
простора.
Области које треба унапредити:
 Неискоришћене просторе у школи оплеменити и у функцији васпитног
деловања и учења.
 Неговати одговоран однос запослених и ученика према уређењу и
одржавању простора и окружења школе.
 У уређењу учионица предметне наставе и школе у целини посебно место за
ученичке радове.
ПАРТНЕРСТВО СА РОДИТЕЉИМА, ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ И
ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Области које су пример добре праксе и на задовољавајућем нивоу:
Комуникација са родитељима:
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 Родитељи се редовно информишу о свим сегментима рада школе у складу
са договореним правилима сарадње.
 Упознати су са начином извештавања о постигнућима и напредовању своје
деце.
 Школа мотивише родитеље за сарадњу – посете часовима, завршни испит,
професионална оријентација, пројекти школе
 Родитељи преко свог представника у Савету родитеља креирају облике и
садржаје сарадње са школом.
 Комуникација са родитељима одвија се уз узајамно уважавање
Укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење:
 Укључивање родитеља у различите активности школе је планирано
Годишњим планом рада. Постоји посебан план сарадње школе са
породицом.
 Постоји посебан регистар активности Савета.
 Школа подстиче родитеље да учествују у њеном животу и раду, уважава
нове идеје и ствара могућности за нове облике сарадње.
 Школа омогућује родитељима да им наставни процес буде доступан.
Родитељи, у сарадњи са наставницима, активно се укључују у стварање
бољих услова за школско учење.
Области које би требало унапредити:
 Обезбедити прецизније информисање родитеља путем сајта школе,
одељењских старешина и разних огласних табла и паноа
 Укључити родитеље у процес професионалне оријентације кроз
организацију трибина, довођења стручњака разних профила, сарадњу са
радним организацијама
 Мотивисати родитеље да у што већем броју присуствују часовима редовне
наставе
 Укључити савет родитеља у проналажење и учешће у пројектима школе.
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5.6. РЕСУРСИ
КЉУЧНА ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА: РУКОВОЂЕЊЕ И ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ
ПЛАН
области које могу послужити као пример добре праксе су:
 Директор школе својим радом и понашањем служи за пример запосленима у
школи, доприноси афирмацији и угледу школе;
 Спремност руководећег кадра за преузимање одговорности у доношењу
одлука;
 Подржавање стручног усавршавања наставника;
 Стварање услова за учешће ученика у одлучивању о организацији и животу
школе;
 Сарадња са локалном заједницом, родитељима и са другим организацијама;
 Маркетинг школе;
 Планирање и организација остваривања програма образовања и васпитања,
обезбеђивање квалитета и унапређивање образовно - васпитног рада;
области које су на задовољавајућем степену остварености:
 Развијање поверења, уважавање различитих мишљења и обезбеђивање
добре комуникације;
 Компетентност за успешно превезилажење конфликтних ситуација;
 Редовно подношење извештаја Школском одбору о раду и о активностима
које се одвијају у школи;
 Старање о остваривању развојног плана школе, организација педагошкоинструктивног увида и предузимање мера за унапређивање рада наставника
и стручних сарадника, као и старање о благовременом обавештавању
запослених, стручних органа и органа управљања о свим питањима од
интереса за рад школе.
области које би требало унапредити су:
 Захтев за вишим нивоом одговорности и радном дисциплином;
 Правовремена информисаност запослених, као и постављање јасних и
прецизних захтева, који доприносе ефективности рада школе;
 Мотивисаност запослених на професионални однос према раду;
 Усмеравање и усклађивање рада стручних органа школе и промоција
тимског рада.
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ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
области које могу послужити као пример добре праксе су:
 Видљиве промене у квалитету наставе и учења;
 Ефикасно коришћење материјалних средстава у функцији наставе и учења и
на основу остварених промена иницирање нових циљева и активности.
области које су на задовољавајућем степену остварености:
 Препознавање специфичности школе и вредности које се у њој негују у
развојном плану;
 Доступност прегледа тренутног стања у школи;
 Указивање развојних циљева на промену која се жели остварити;
 Редовно и документовано информисање свих интересних група о
реализацији плана.
Мере за унапређење рада школе:
Руковођење
 Захтевати виши ниво одговорности и радне дисциплине;
 Правовремено информисати запослене, поставити јасне и прецизне захтеве,
који доприносе ефективности рада школе;
 Мотивисати запослене на професионални однос према раду;
 Усмеравати и усклађивати рад стручних органа школе и промовисати
тимски рад и подједнаку расподелу ваннаставних активности;
 Едукација запослених из ваннаставних области, како би што већи број
запослених допринео ефикаснијем функционисању рада школе.
Материјално технички услови:
 Потребно је радити на додатном опремању кабинета
Од последњег процеса самовредновања дошло је до позитивних промена у
овом подручју. Школске учионице су реновиране – урађен је нов под у свим
учионицама и купљен је нов намештај за већину учионица и кабинета. У свим
учионицама и кабинетима налази се рачунар. Школа је сада опремљена сталном
интернет везом и наставницима је за припрему наставе Интернет доступан у
наставничкој канцеларији и мултимедијалној учионици. Поседујемо и једну
интерактивну таблу. Такође, школа је прибавила више пројектора и лаптопова
који се користе у циљу осавремењавања наставе.
У школи је одређена и просторија за окупљање и дружење ученика и то је
школска библиотека која служи и за одржавање часова.
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Набављене су и струњаче, мрежа за одбојку, лопте и друга потребна
средства за одвијање наставе физичког васпитања.
Расположиви ресурси локалне средине утврђени су и максимално се
користе за потребе наставних и ваннаставних активности. Одржавају се
контакти са културним и научним институцијама као и са спортским
организацијама. Реализују се пројекти и иницијативе које доприносе развоју
школе и локалне средине.
Основно побољшање у односу на претходни извештај исте области јесте:
 школа има прихваћене пројекте који су допринели материјалној (техничкој)
опремљености и обезбедили набавку наставних и других средстава, увођење
дуалног система образовања;
 јаснији је план стручног усавршавања наставника;
 школска библиотека располаже довољним фондом књига које су потребне
ученицима;
 наставници користе
модернизована.

савремена

наставна

средства

и

настава

је

Слабости:
- Потреба за стручним лицима за извођење наставе у оним предметима који
су нестручно заступљени
- Затражити да стручни семинари буду тематски још ближи наставницима, тј.
да они могу донекле самостално извршити избор теме која ће бити
заступљена на семинарима.
- Допунити план стручног усавршавања за ненаставни кадар.
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6. Извештај екстерне евалуације (2013. године)
На основу анализе Извештаја Комисије за спољашње вредновање
квалитета рада установе предузете су одређене мере у циљу унапређења рада
школе, али је исте потребно и даље спроводити.
Слабости:
- Образовна постигнућа ученика на Завршном испиту;
- Школа нема посебних програма/активности за развијање социјалних
вештина, као на пример конструктивно решавање сукоба, ненасилна
комуникација, медијација;
- У претходном петогодишњем периоду посебна пажња усмерена је на ове
области.
Добра страна:
- Рад појединих наставника разредне и предметне наставе може бити
пример добре праксе
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7. АКЦИОНИ ПЛАН
Акциони план школе урађен је на основу стандарда вредновања квалитета
установе у складу са Законом о основном образовању и васпитању.
Приоритетне области обухваћене Развојним планом школе за период од
2018. до 2021. године су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Образовна постигнућа ученика
Професионална оријентација
Индивидуализација у настави
Ресурси
Медијација (насиље)
Међупредметна компетенција
Сарадња са родитељима

2018/2019.
2019/2020.
2020/2021.

За израду Акционог плана, односно дефинисања специфичних циљева и
планираних активности послужили су нам извештаји о самовредновању,
извештај комисије за спољашње вредновање квалитета рада установе из 2013.
године, мисија и визија школе, као и препознате потребе и приоритети школе за
наредни трогодишњи период.
Акциони план садржи специфичне циљеве, план и носиоце активности,
време реализације.
У коначној изради Акционог плана учествовали су сви чланови Тима за
школско развојно планирање.
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7.1. Образовна постигнућа ученика

Задатак
Омогућити ученицима
којима је потребна додатна
подршка у образовању да
остварују постигнућа у
складу са циљевима
учења/прилагођеним
образовним стандардима
Појачани припремни рад за
завршни испит

Мотивисати ученике за
самообразовање и
самоучење – промена односа
ученика према учењу.
Редуковати репродуктивни
приступ учењу.

Критеријум успеха
Извор доказа

Активности

У оперативним плановима
навести прилагођене
образовне стандарде

Носиоци
активности
Учитељи,
наставници и
педагошка
служба

Време
реализације
активности

2018/2019.

Припрема ученика за
Предметни
2018/2019.
завршни испит
наставници
- Развијање ученичких
компетенција за различите
облике учења – активно
укључивање ученика у
наставни процес и
навикавање ученика на
сарадњу путем различитих
наставних облика
Учитељи,
(дискусије, мудл платформа наставници и 2018/2019.
...)
ученици
- Упућивање ученика на
коришћење литературе и на
самостални истраживачки
рад
- Организовати посете
установама и
институцијама.
Успех ученика који показује да су остварени образовни
стандарди
Записници или извештаји урађеног
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7.2. Професионална оријентација (област подршка ученицима)
Време
реализације
активности

Задатак

Активности

Носиоци
активности

Усклађивање програма
професионалне
оријентације са
потребама ученика

- Наставити интензивну
сарадњу са средњим
школама (теоријски део)
- Укључивање родитеља који
ће презентовати своја
занимања (практични део).
- Појачати сарадњу са
локалним предузећима и
циљу боље професионалне
оријентације.

Професори
средњих школа,
родитељи,
запослени у
предузећима,
ученици, разредне
старешине,
наставници ТиО,
педагог,
представници
предузећа

Критеријум успеха

Боља информисаност о могућностима избора будућег занимања

Извор доказа

Записници о одржаним предавањима, посетама и попуњене листе
жеља, тест професионалне оријентације

2018/2019.

7.3. Индивидуализација у настави (настава и учење)
Задатак

Активности

Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Омогућити ученицима
којима је потребна додатна
подршка у образовању да
остварују постигнућа у
складу са индивидуалним
циљевима
учења/прилагођеним
образовним стандардима

- У оперативним
плановима
навести прилагођене
образовне стандарде

Критеријум успеха

Успех ученика који показује да су остварени образовни
стандарди

Извор доказа

Оперативни планови учитеља и наставника
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- Учитељи,
наставници и
2019/2020.
педагошка служба

7.4. Ресурси
Задатак
Унапређење материјално
техничког ресурса
Критеријум успеха
Извор доказа

Активности

Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Пројекат реновирања
Директор
2019/2020.
учионице
Сређене учионице и обезбеђена наставна средства за
подизање квалитета наставе
Записници или извештаји урађеног

7.5. Медијација (део области подршка ученицима)
Задатак

Подстицање позитивних
ставова и развој социјалних
вештина код ученика за
конструктивно решавање
проблема, толерантно
понашање, ненасилну
комуникацију, солидарност,
развијање другарства и сл.

Критеријум успеха
Извор доказа

Активности

Носиоци
активности

-Упознати одељењске
старешине са
методологијом и
инструментом утврђивања
социјалног статуса ученика
-Утврдити социјални статус
(анкета ученика)
-Идентификовати
неприлагођене
- Школски
(одбачене) ученике и
педагог,
направити њихов план
одељењске
подршке
старешине
-Индивидуално праћење и
формирање досијеа ученика
којима је потребна помоћ
-Едукација ученика на
ЧОС-у, неговање
демократског духа и
развијање осећања
припадности колективу
Боља прилагођеност ученика
Припреме за ЧОС, досијеи ученика ...
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Време
реализације
активности

2020.

7.6. Међупредметна компетенција (настава и учење)
Задатак

Унапређење квалитета
наставе

Критеријум успеха
Извор доказа

Активности

Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Прилагођавање планова на
основу педагошког
Активи
профила,
Професори
индивидуализација
разредне и
2020/2021.
- Међупредметне
предметне
корелације (тематско
наставе
планирање)
70% ученика сматра да је тематски приступ настави
занимљивији и да пружа трајно знање
Припреме, извештаји, анкете ...

7.7. Сарадња са родитељима (ЕТОС)
Задатак

Сарадња са родитељима

Критеријум успеха
Извор доказа

Активности

Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Професори
предметне и
разредне
наставе,
2020/2021.
родитељи,
стручна
служба школе
Побољшање односа, активнија сарадња, размена искустава и
идеја
Сајт школе, фотографије, извештаји, евалуациони листићи за
родитеље
- Отворена врата за
родитеље
- Присуство родитеља у
образовно васпитном раду
- Спортска такмичења
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8. Законски оквир за израду школског развојног плана
ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018 - др. закон)
Развојни план
Члан 26
Школа доноси развојни план у складу са Законом и овим законом.
Развојни план школе садржи приоритете у остваривању образовноваспитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за
вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој
установе, и то:
1) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе
резултата ученика на завршном испиту;
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;
3) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима,
наставницима и родитељима;
4) мере превенције осипања ученика;
5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који
превазилазе садржај појединих наставних предмета;
6) план припреме за завршни испит;
7) план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте;
8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и
директора;
9) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања
ученика;
10) план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника;
11) план укључивања родитеља, односно другог законског заступника у
рад школе;
12) план сарадње и умрежавања са другим школама и установама;
13) друга питања од значаја за развој школе.
Развојни план садржи критеријуме и мерила за праћење остваривања
развојног плана и служи као ослонац за израду школског програма и годишњег
плана рада школе.
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8.1. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу
анализе резултата ученика на завршном испиту
Активности
1. Мере за:
Наставник
прилагођава рад на
часу образовноваспитним
потребама ученика
-планирати и
одабирати разноврне
методе и облике рада
на часу
-планирати
активности тј.
задатке за све
ученике
-планирати и
припремати
разноврсне наставне
материјале
прилагођене
индивидуалним
карактеристикама
ученика
-ефикасно планирати
време како би се
свим ученицима
посветила
подједнака пажња
2.Мере за: Ученици
стичу знања на
часу
- развијати код
ученика вештине
тражења и бележења
информација,
самосталности у
раду, процењивања
одговора и решења,
упорности у трагању
за решењем,
истраживачке
способности

Циљеви

Време
реализације

- Унапређење праксе
прилагођавања
захтева и темпа рада
могућностима и
различитим
потребама ученика
-Прилагођавање
наставних материјала
индивидуалним
карактеристикама
ученика
-Посвећивање
сталан
времена ученицима у
посао
складу са њиховим
образовним и
васпитним потребама
-Примена
специфичних
задатака и активности
за ученике којима је
потребна додатна
подршка у
образовању

-Подстицање
интересовања и
активног учешћа
ученика у раду
-Проверавање на
сваком часу колико су
ученици разумели
предмет учења
-Обогаћивање учења
доступним изворима
сталан
знања
посао
-Проверавање да ли
ученици користе
повратну
информацију да би
унапредили даље
учење
-Да ли процењују
тачност одговора, уз
образложење како су
дошли до решења
-Да ли бележе шта су
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Носиоци
активности

-наставници
-педагог
-председник
стручног већа

-наставници
-ученици
-председник
стручног већа

Начин реализације
- оперативни планови
- припреме
- часови
- огледни часови
- часови корелација
- анализе и дискусије
на састанцима
стручних већа

-припреме
-часови
-огледни часови
-часови корелација
-анализе и дискусије
на састанцима
стручних већа

научили на том часу
3. Мере за:
Наставник користи
поступке
вредновања који су
у функцији даљег
учења
-планирати
оцењивање
-давати повратне
информације
ученицима јасно и
недвосмислено
-користити
различите технике
оцењивања и сваки
час оцењивати
-пратити
напредовање
ученика
-развијати код
ученика
самооцењивање и
ангажовање у
оцењивању вршњака
-похваљивати
ученике

-прилагођавање
захтева могућностима
ученика
- да уче ученике како
да процењују свој
напредак
- дају ученицима
јасне и потпуне
повратне
информације и
похваљују њихов
напредак
сталан
-да користе различите посао
методе и технике
оцењивања у циљу
што јасније и
објективније провере
постигнућа у складу
са Правилником о
оцењивању

-анализе успеха
-бележнице о
-наставници напредовању ученика
-председник -анализе и дискусије
стручног већа на састанцима
стручних већа

У оквиру плана унапређења посебан акценат стављен је на кључне стандарде у области
Настава и учење и Образовна постигнућа ученика, али има и других:
1. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика
2. Ученици стичу знања на часу
3. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења
4. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика
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8.2. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика
подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и
васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка
Мере које ћемо примењивати у школи ради унапређивање квалитета образовања и васпитања
за децу и ученике којима је потребна додатна подршка:
-индивидуализација наставе
-индивидуализација учења путем допунске наставе
-индивидуализација учења путем додатне наставе
-индивидуализација наставе применом рачунарског образовног софтвера
-вршњачка подршка у укључивању и учењу
-планирање и реализација наставе у складу са педагошким профилима и образовним
стиловима учења ученика са посебним образовним потребама
-прилагођавање садржаја: сажимање, смањивање или обогаћивање
-прилагођавање стратегија, метода и техника рада у учионици
-прилагођавање наставног материјала
-укључивање у слободне активности/секције
-организовање позоришних и биоскопских представа
-извођење посета, излета и екскурзија
-похваљивање и награђивање ученика
Општи циљ: унапређивање квалитета живота деце/ученика са потешкоћама,
талентоване деце као и деце из социјално маргинализованих група, подстицање развоја
све деце уз девизу „школа по мери детета“.
Специфични циљеви:
1. Примена,развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи.
2. Обезбеђивање и унапређивање квалитета наставе у образовању ученика са
потешкоћама, талентоване и маргинализоване деце.
Задаци тима за инклузивно образовање:
1. Доношење плана и програма рада.
2. Организовање активности на основу програма.
3. Сарадња са интересорном комисијом.
4. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама и потреба
за додатном подршком.
5. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и евалуација.
6. Вредновање остварености и квалитета програма рада
7. Вођање евиденције- педагошког досијеа ученика.
8. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју.
9. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју.
10. Пружање додатне подршке наставницима- планирање и реализација стручног
усавршавања наставника.

АКТИВНОСТИ
Идентификација
ученика којима је
потребна додатна
подршка.

Носиоци
активности
Наставници,
одељењске
старешине, ПП
служба

Одговорна
особа за
реализацију
активности
Ивана Стојковић
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Начин праћења

Време
реализације

Евиденција тима,
извештаји

Септембар,
током године

Идентификација
даровитих ученика

Наставници,
одељењске
старешине ПП
служба

Ивана Стојковић

Промовисање
активности везаних за
ИО

СТИО, одељењске
старешине

Драгојла
Павловић
Добрила Брадић

Праћење постигнућа
ученика који раде по
ИОП-у

Израда педагошког
профила
Предавање израђених
педагошких профила
Писање мера
индивидуализације
Праћење, евалуација и
корекција плана
Извештај о
реализацији плана
прилагођавања
Доношење одлуке о
изради ИОП-а на
основу поднетих
предлога
Формирање тимова за
индивидуалну
подршку ученицима

Наставници,
одељењске
старешине, ПП
служба
Одељењске
старешине, стучни
сарадници,
предметни
наставник, родитељ
Одељењске
старешине
Наставници,
одељењске
старешине, ПП
служба
Учитељ,предметни
наставници,
стручни сарадник

Евиденција,
извештаји

Септембар,
током године

Сајт, пано,
презентације

током године

Ивана Стојковић

ИОП
документација

Током године

Ивана Стојковић

ИОП
документација

Током године
по потреби

Ивана Стојковић

ИОП
документација

Септембар,
јануар

Сања Симић
Милена Убавић

ИОП
документација

Током године

Ивана Стојковић
ИОП
Данијела
документација
Дачковић

Учитељ, предметни
ИОП
Ивана Стојковић
наставници
документација

Крај првог и
другог
полугодишта
Крај првог и
другог
полугодишта

Тим за ИО, Тим за
самовредновање

Извештај о новоу
остварености
Ивана Стојковић
планираних
циљева

Током године

СТИО, директор

Оверене и
Ивана Стојковић потписане одлуке
директора

Септембар,
октобар

ИОП
Ивана Стојковић документација

Септембар,
јануар

Израда ИОП-а

Тим за подршку

Праћење, евалуација и
корекција ИОП-а

Предметни
наставници,
одељењске
старешине,ПП
служба,
родитељ,СТИО,
Педагошки
колегијум

Ивана Стојковић

ИОП
документација

Крај првог и
другог
полугодишта

СТИО

Ивана Стојковић

документација
Документација

Током године

СТИО, директор

Ивана Стојковић

Извештаји,
евиденције

Током године

Извештај

Крај првог и
другог

Сарадња са
интересорном
комисијом
Евалуација рада
тимова за подршку
Извештавање
Педагошког

Координатор СТИО Гордана
тима
Смиљковић

35

колегијума о раду
Стручног тима за
инклузивно
образовање
Израда плана рада
Стручног тима за
инклузивно
образовање
Јачање
професионалних
компетенција
наставника:
-саветодавно
-упућивање на
стручну литературу
-организовање
семинара
Анкетирање ученика о
мерама подршке
ученицима и
инклузивном
образовању
Набавка савремених
наставних средстава
како би се остварило
квалитетније
укључивање деце из
осетљивих група.

полугодишта

СТИО

Миланка
Стевчић

Тим за ИО, Тим за
стручно
усавршавање,
стручна служба
школе

Извештаји,
евиденција,
Ивана Стојковић
спискови са
семинара

Ученици, разредне
старешине

Милијана
Ђорђевић,
Ивана Дујовић

Директор,

Набављена
савремена
Ивана Стојковић
наставна средства,
извештаји
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План рада тима

Анкетни
листићи,анализа
анкете, извештај

Август

Током године

Април
2019.год.

Током године

8.3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу
ученицима, наставницима и родитељима
Превенција насиља је до садa рађена планом рада Тима за безбедост у сарадњи са ПП
службом, одељенским старешинама, ученичким организацијама, родитељима.
Планиране мере превенције насиља у сарадњи са родитељима за период од 2018. до 2021.
године су:
Активности
Упознавање свих актера
школе о протоколу.
Правилник о протоколу
поступања у установи у
одговору на насиље,
злостављање и
занемаривање
Упознавање ученика са
правилима понашања и
последицама непоштовања
правила,васпитним и
васпитно-дисциплинским
мерама
Упознавање родитеља са
правилима понашања у
школи, са васпитним и
васпитно-дисциплинским
мерама
Организовано је дежурство
радника (наставника,
учитеља, помоћних радника)
и ученика
Редовно се води Књига
дежурства
Остварује се сарадња са
МУП-ом
Остварује се сарадња са
Центром за социјални рад
Ангажовање ученика за
учешће у радионици
“Ненасилна комуникација“
Организовање разноврсних
ваннаставних активности у
оквиру школе у смислу
осмишљавања слободног

Носиоци
активности
Чланови тима,
разредне
старешине,
учитељи

Разредне
старешине,
учитељи

Разредне
старешине,

Наставници,
учитељи,
помоћни
радници,
ученици
Наставници,
учитељи,
ученици
Радници МУПа, разредне
старешине
Радници
Центра,
разредне
старешине
Ученици,
наставници,
разредне
старешине
Предметни
наставници,
ученици

Одговорна особа
за реализацију
активности

Начин праћења

Време
реализације

Ана Стевановић

Урађена
презентација,
спискови
учесника,
фотографије

Новембар

Ивана Стојковић

Истакнут кућни
ред на видном
месту, посета
часу одељењског
старешине

Септембар,
током године

Ивана Стојковић

Записници са
родитељског
састанка у
Дневнику
васпитнообразовног рада

Септембар,

Весна Миљаковић

Евиденција о
дежурствима

Током године

Весна Миљаковић

Књига
дежурства

Током године

Ивана Стојковић

Евиденција,
службене
белешке

Током године

Ивана Стојковић

Евиденција,
службене
белешке

Током године

Драгана
Ковачевић

Евиденција,
фотографије

Октобар

Ивана Стојковић

Евиденција тј.
спискови
ученика
укључених у

Током године
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времена ученика
Богаћење школске
библиотеке едукативним
књигама како ненасилно
решити сукобе и
популаризовање читања
књига

секције
Библиотека,
директор
школе

Весна Миљаковић

Спискови
набављених
књига

Током године

Предавање стручњака из
других институција

Стручњаци из
других
институцијауче
ници, разредне
старешине,
родитељи

Младен Минић

Извештаји,
фотографије

Током године

Анкета тј. анализа стања о
присутности насиља у
школи

Ученици,
родитељи,
разредне
старешине

Радионица:“Безбедност на
интернету“
Учешће у хуманитарним
акцијама, са циљем да се код
ученика развије емпатија и
солидарност
Формирање Тима за
заштиту ученика од насиља,
злостављања и
занемаривања
Поступање по корацима –
редоследу у случају
интервенције:
1.Сазнање о насиљу –
откривање је први корак у
заштити ученика од насиља
2.Прекидање, заустављање
насиља
3.Смиривање ситуације
4.Консултације
5.Предузимање акције
6.Праћење ефеката
предузетих мера

Ана Стевановић

Немања
Кричак
Разредне
старешине,
Момчило Максић
ученици,
родитељи
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
директор

Анкетни
листићи и
анализа
обрађених
резултата
Извештаји,
фотографије
Извештај,
фотографије

Списак чланова
тима

Новембар

Децембар
Током године

Август

Чланови тима: Ана Стевановић - педагог,Весна Миљаковић – помоћник директора, Драгана
Ковачевић –проф. разредне наставе, Младен Минић- проф. физичког васпитања, Момчило
Максић- проф.разредне наставе, Ивана Стојковић –школски психолог
План рада Тима за сарадњу са породицом и укључивање родитеља односно старатеља у
рад школе
Укључивање родитеља тј. старатеља у рад школе остварује се кроз сарадњу истих са свим
запосленима у школи (учитеља , наставника, педагошко – психолошка служба, руководство
школе и помоћно особље). Присуство родитеља на свим школским дешавањима остваривано
је кроз ангажовање школе и одељењских старешина. Школске 2013/2014.године оформљен је
Тим за сарадњу са родитељима, који ће се детаљније бавити овим питањима.
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Циљ овог тима је да подстиче и негује партнерски однос са родитељима тј. старатељима
ученика, који је заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.
Задаци тима су:
1. Благовремено и детаљно информисање родитеља.
2. Саветовање родитеља.
3. Укључивање родитеља у наставне и остале активности школе.
4. Консултовање родитеља око доношења одлука које се односе на :
А. Безбедност ученика
Б. Наставни процес
Ц. Организационе активности у области културе и јавне делатности школе
Д. Очување школске имовине
5. Самоевалуација сарадње родитеља и школе и евалуација рада школе
Програм сарадње са родитељима обухвата и организацију Дана отворених врата школе
сваког месеца , када родитељи могу да присуствују образовно - васпитном раду.
Праћење сарадње са родитељима:
 Организовање анкете на крају школске године . Анкета мери степен задовољства
сарадњом ( између школе и родитеља ) и прикупља сугестије за наредну школску
годину . Мишљење родитеља ( добијено као резултат анкете ) узима се у обзир у
поступку вредновања квалитета школе.
Напомене:
 Датум отвореног дана школе (за сваки месец) биће одређен на наставничком већу и
објављен на сајту школе . Информације о датуму биће прослеђена и на родитељским
састанцима .
 Стална активност овог тима је пратња и присуство родитеља свим активностима које
организује школа (кросу,трибинама,излозбама,приредбамаитд.)
 План рада овог тима подложан је променама јер ће свакако бити уважене сугестије
родитеља.

Активност

Носиоци
активности

Индивидуални
разговор
са родитељима

Стручна служба
школе,разредне
старешине,
наставници,
учитељи

Одељењски
састанци

Разредне старешине

Саветодавни
разговор са
родитељима чија
деца имају
тешкоће у
понашању и
учењу

Стручна служба
школе,разредне
старешине

Одговорна
особа за
реализацију
активности
Ивана
Стојковић

Сунчица
Радосављевић

Ивана
Стојковић
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Начин праћења

Време
реализације

Евиденција
разредних старешина,
учитеља,стручне
службе

Током
године

Евиденциај разредних
старешина и учитеља

Током
године

Евиденција стручне
службе .разредних
старешине.учитеља

Током
године

Укључивање
родитеља у
припреме око
обележавања
Дана школе и
школске славе
Свети Сава
Отворена врата
Заједничке
активности,
помоћ и учешће
родитеља у
акцијама
школе
Учешће у
тимовима
Школе
Деловање
Савета родитеља

Тим за сарадњу са
породицом. .
Родитељи,
наставници
грађанског,
ученици

Драгана
Ковачевић

Евиденција.
Извештај.
фотографије,спискови
присутних родитеља

Новембар

Родитељи,
наставници,
учитељи
Тима за
хуманитарне
активности , тим за
сарадњу са
породицом
разредне старешине

Душица
Ракоњац
Горан Пешић

Евиденција.
фотографија

Током
године

Ивана
Стојковић

Евиденција.
фотографија

Током
године

Разредне старешине

Ивана
Стојковић

Извештај

Током
године

Директор

Данијела
Николић
директор

Записници ,извештаји

Током
године

Учешће родитеља
у
Школском одбору

Директор

Дејан Томић

Записници , извештаји

Током
године

Учешће родитеља
у
изради ИОП-а

Тим за сарадњу са
породицом,Тим за
помоћ и подршку
ученику, родитељ

Ивана
Стојковић

Извештаји , анкете

Током
године

Тим за сарадњу са
породицом

Светлана
Томић,
Љубица Терзић

Извештаји , анкете

Децембар,
мај

Тим за хуманитарне
активности . Тим за
сарадњу са
породицом, ђачки
парламент

Сунчица
Радосављевић
Миљана
Петровић

Фотографије, извештај

Април

Родитељи, ученици,
разредне
старешине,
наставници
грађанског
васпитања

Јасмина
Спасић

Фотографије,
извештај, план
радионице, списак
ученика и родитеља

Март

Анкетирање
родитеља у
погледу њиховог
задовољства
програмом
сарадње породице
и
школе
Посета тима
ученицима
слабијег
материјалног
стања и сарадња
са родитељима
ученика којима је
потребна
подршка у учењу,
комуникацији и
социјализацији
Радионица
„Породица“
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8.4. Мере превенције осипања ученика
Да би се смањило осипање ученика школа пре свега треба да буде извор квалитетног
знања и свих потребних информација како ученицима тако и родитељима, безбедно место
које ће ученицима пружити могућност да искажу своје способности и креативност. Стога ће
школа решавати овај проблем следећим мерама:

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Циљ: Превенција осипања ученика

Време реализације

Висок степен професионализма и квалитетног рада, стална примена
иновативних метода у раду наставника и учитеља
Побољшање материјално –техничке опремљености пре свега
истурених одељења

Током школске године
Током школске године

Укључивање родитеља у свакодневни живот школе

Током школске године

Појачан маркетинг и промоција школе израдом флајера, постера
школе, промовисањем постигнућа ученика и примера добре праксе

Током школске године

Већи степен индивидуализације у настави

Током школске године

Организација приредби, маскенбала, квизова знања, хуманитарних и
еколошких акција, едукаривних трибина

Током школске године

Сарадња школе са локалном заједницом и институција које су битне
за рад школе

Током школске године

Укључивањем ученика у што већи број секција

Током школске године
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8.5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и
васпитања који превазилазе садржај појединих наставних
предмета
Теме и садржаји ваннаставних активности школе бирају се на основу потреба и
интересовања ученика и њихових родитеља који често учествују у припремама и извођењу
ових активности. Планиране ваннаставне активности су :
*Школски часопис
Школски чсопис излазиће два пута годишње. Ученици ће писати о едукативним и
културним темама, као и о проблемима својих вршњака.
* Секције
Ученици ће имати прилику да искажу своју креативност и прошире своја интересовањ
Радом у школским секцијама где ће обрађивати садржаје које превазилазе садржаје
наставних предмета. Ученици ће се анкетом изјаснити о избору жељене секције.
*Трибине
Трибине ће се одржавати у току целе школске године ау складу са потребама и
интересовањима ученика и наставника.,.
*Приредбе и обележавање важних датума
ВРСТА АКТИВНОСТИ
Приредба за прваке

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар

Међународни дан писмености

1. септембар

Посета Астролошког друштва „
Руђер Бошковић” Београд

Септембар

Безбедност у саобраћају

Септембар-март

Европски дан језика
Месец књиге
Крос “Трка за срећније
детињство”

26. септембар
Октобар

Дечија недеља

Октобар (01-07.10)

Међународни дан заштите
животне средине
Светски дан хране
Дан УН
Европска недеља програмирања
Посета Сајму књига у Београду
Дан школе
Светски дан борбе против
АИДС-а
Дан људских права
Фестивал науке
Сајам књига у Нишу
Игре без граница
Новогодишња приредба

РЕАЛИЗАТОРИ
ОШ “Стојан Новаковић”
ОШ “Стојан Новаковић”
Народна библиотека „Рака
Драинац”
ОШ “Стојан Новаковић”

Октобар

Октобар (04.10)
16. октобар
Октобар (24.10)
Октобар
Октобар
Новембар (08.11)
Децембар (01.12)
Децембар (10.12)
Децембар
Децембар
Децембар
Децембар
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ОШ “Стојан Новаковић”
ПУ у Блацу
ОШ “Стојан Новаковић”
ОШ “Стојан Новаковић”
ОШ “Стојан Новаковић”
Црвени крст Блаце
ОШ “Стојан Новаковић”
ПУ„ Наша радост”
ОШ “Стојан Новаковић”
Локална заједница
ОШ “Стојан Новаковић”
ОШ “Стојан Новаковић”
ОШ “Стојан Новаковић”
ОШ “Стојан Новаковић”
ОШ “Стојан Новаковић”
ОШ “Стојан Новаковић”
Дом здравља Блаце
ОШ “Стојан Новаковић”
ОШ “Стојан Новаковић”
ОШ “Стојан Новаковић”
ОШ “Стојан Новаковић”
ОШ “Стојан Новаковић”

Школска слава Свети Сава

Јануар (27.01)

Дан жена

Март (08.03)

Светски дан воде

Март (22.03)

Дан планете Земље
Музички тобоган
Хуманитарни вашар
Међународни дан Црвеног
крста

ОШ “Стојан Новаковић”
Савет родитеља
Ђачки парламент
ОШ “Стојан Новаковић”
ОШ “Стојан Новаковић”
Локална заједница
ОШ “Стојан Новаковић”
Локална заједница
Савет родитеља
Ђачки парламент

Април (22.04)

Април

ОШ “Стојан Новаковић”
ОШ “Стојан Новаковић”
Црвени крст
ОШ “Стојан Новаковић”
ПС Блаце и Дом здравља
ОШ “Стојан Новаковић”
Народна библиотека „Рака
Драинац”
Туристичка организација Блаце
ОШ “Стојан Новаковић”
ОШ “Стојан Новаковић”

Мај (08.05)

Крос РТС –а

Мај

Драинчеви сусрети

Мај

Сајам цвећа

Мај

Бициклијада

Јун

*Еколошке патроле
Еко патроле биће задужене за спровођење акција усмерених не само ка уређењу школског
дворишта већ и ка подизању прага одговорности за очување животне средине у нашем
граду.Они ће бити носиоци активности у обележавању битних датума који се тичу очувања
наше планете.
*Хуманитарне акције
Тим наставника и ученика задужен за организацију хуманитарних акција спровешће већ
традиционални Хуманитарни вашар, потом акције прикупљања слаткиша и играчака за
новогодишње пакетиће, прикупљање уџбеника и посете Дому старих.
*Спортске манифестације
Поред традиционалних јесењих и пролећних кросева биће организоване недеље спорта,
такмичења у шаху, стоном тенису, фудбалу, кошарци, рукомету и одбојци. За ученике
млађих разреда организоваће се спортске активности у складу са њиховим интересовањима.
 Екскурзије,излети ,рекреативна настава и школа скијања
Годишњим програмом рада су предвиђени излети за ученике млађих разреда и 5. и 7.
Разреда, екскурзије за ученике 6. и 8. разреда и рекреативна настава за млађе разреде (2. и 4.
разред). Актив физичког васпитања организоваће школу скијања у току фебруара имарта за
све заинтересоване ученике.


Фестивали, међународне манифестације и посете изложбама и сајмовима књига

Ученици ће посетити Фестивал “ Наук није баук , сајмове књига у Београду и Нишу и
ућествоваће на домаћим и међународним фестивалима у румунији,Грчкој, Словенији,
Бугарској и Француској.
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8.6. План припреме за завршни испит
1. Област: математика
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 применњивих знања
Задаци:
- Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности
ученицима, 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

Активност

Време
реализације

Анализа постигнућа ученика на завршном тесту у
јуну 2018.

Август

Припрема иницијалног теста

Август

Израда годишњег плана редовне наставе математике
поштујући закључке анализе успеха ученика на
завршном испиту
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 ученике 8.разреда
Реализација интердисциплинарних часова
Сарадња са осталим Стручним већима у циљу бољег
савладавања знања из области на којима су ученици
показали низак ниво постигнућа
Планирање и реализација оперативних планова наставе
математике и припрема за час уз повећање обраде и
увежбавања садржаја на којима су ученици показали
низак ниво постигнућа на завршном – иницијалном
тесту
Израда плана припремне наставе за ученике који раде
по ИОП-у
Реализација и анализа пробних завршних испита 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 пробним
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завршним испитима и на самом завршном испиту

Реализатор
Чланови Стручног већа
наставника математике
Чланови Стручног већа
наставника математике

Август

Чланови Стручног већа

Август

Чланови Стручног већа

Септембар

Чланови Стручног већа

Септембар
Септембарјун

Чланови Стручног већа

Септембарјун
Септембарјун
Септембарјун
Октобар-јун

Чланови стручног већа
Чланови
Стручног већа

Чланови Стручног већа
Чланови
Стручног већа и
ПП служба
Чланови Стручног већа
који су задужени за
припремну наставу

Октобар-јун

Чланови Стручних
већа математике и

Јун

Чланови Стручног већа
наставника математике

Анализа усклађености закључених оцена из
математике и постигнутих резултата ученика осмог
разред на завршном испиту
Евалуација постигнутих циљева

Јун-Август
Јун-Август

Чланови Стручног већа
наставника математике
Чланови Стручног већа
Чланови Стручног већа

2. Област: српски језик
Циљеви:
- Унапређивање учења и квалитета наставе кроз заједничке, јасно дефинисане и свима
доступне критеријуме оцењивања, који су у сагласности са стандардима постигнућа
- Унапређивање учења и постигнућа ученика на завршном тесту
- Усвајање трајних и применљивих знања
Задаци:
- Обезбеђивање уједначeног
критеријума оцењивања и његове јавне доступности
ученицима, 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
Активност
Анализа постигнућа ученика на
завршном тесту у јуну 2018.
Припрема иницијалног теста
Израда годишњег плана редовне
наставе
српског језика поштујући
закључке анализе успеха
ученика на завршном испиту
Израда годишњег плана додатне
и допунске
наставе српског језика
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 ученике који раде по
ИОП-у
Реализација и анализа пробних
завршних испита у
организацији Министарства
Просвете и спорта за ученике
8.разреда
Реализација и анализа тестова

Време реализације
Август
Август

Реализатор
Руководилац
Стручног већа
Чланови Стручног већа
наставника српског језика

Август

Чланови Стручног већа
наставника српског језика

Август

Чланови Стручног већа
наставника српског језика

Септембар

Чланови Стручног већа
наставника српског језика

Септембар

Чланови Стручног већа
наставника српског језика

Октобар-јун

Чланови Стручног већа
који су задужени за
припремну наставу

Октобар-јун

Чланови Стручних
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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 пробним завршним
испитима и на самом завршном
испиту
Анализа
усклађености
закључених оцена из
српског језика и постигнутих
резултата ученика
осмог разред на завршном
испиту

већа наставника српског језика

Јун

Чланови Стручног већа
наставника српског језика

Јун-Август

Чланови Стручног већа
наставника српског језика

3. Област: комбиновани тест (физика, хемија, биологија, географија,
историја)
Циљеви:
- Унапређивање учења и квалитета наставе кроз заједничке, јасно дефинисане и свима
доступне критеријуме оцењивања, који су у сагласности са стандардима постигнућа
Унапређивање
учења
и
постигнућа
ученика
на
завршном
тесту
- Усвајање трајних и применљивих знања
Задаци:
Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности
ученицима, 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
Активност
Израда годишњег плана редовне
наставе природних и
друштвених
наука поштујући закључке
анализе успеха ученика на
завршном испиту
Израда годишњег плана додатне
и допунске наставе природних и
друштвених наука поштујући
закључке анализе успеха
ученика на завршном испиту
Реализација иницијалног теста
из природних и друштвених
наука за све разреде
Пробни завршни испит за
ученике 8.разреда у
организацији Министарства
просвете и спорта - реализација

Време реализације

Реализатор

Август

Руководилац
Стручног већа

Август

Чланови Стручног већа

Септембар

Чланови Стручног већа

Октобар-новембар

Чланови Стручног већа
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и анализа
Реализација иницијалног теста и
анализа постигнућа ученика на
иницијалном у односу на
завршни тест
Израда плана припремне
наставе за ученике
8.разреда (2 часа месечно)
Сарадња са осталим Стручним
већима у циљу бољег
савладавања знања из области
на којима су ученици показали
низак ниво постигнућа
Пробни завшни тест за ученике
8.разреда у организацији школе
- реализација и анализа
Завршни композитни тест
Евалуација постигнутих циљева

Април

Чланови Стручног већа

Фебруар-мај

Чланови Стручног већа

Септембар-јун

Чланови стручног већа

Мај-јун

Чланови Стручног већа

Јун
Јун-Август

Чланови Стручног већа
Чланови Стручног већа
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8.7. План укључивања школе у националне и међународне
развојне пројекте
Чланови Тима за укључивање школе у националне и међународне пројекте и сарадњу и
умрежавање са другим школама и институцијама су након полугодишњег редовног
присуствовања састанцима упознати са детаљима писања пројеката и чињеницом да
објављивање конкурса и аплицирање на исте не зависи од њих самих. У новој школској
години се очекује аплицирање код Амбасада Норвешке, Јапана, као и Фондације „Ана и
Владе Дивац“ са пројектима везано за питања енергетике, као и санацијом неких од
најпотребнијих делова школа на терену. Такође, пратиће се сви отворени конкурси на које
школа као установа има право учешћа и давати предлози у ходу.
Очекују се први састанци и писање поменутих пројеката већ почетком ове школске
године.

МЕСЕЦ

ПЛАН РАДА

Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун

1.
Праћење конкурса владиног и невладиног сектора, аплицирање на
конкурсе попуњавањем предлога пројекта.
2.
Наставак пројекта THOUGHT – Together for the future EU:
Children’s voices, који се спроводи и финансира у склопу европског
програма „Европа за грађане и грађанке”, у партнерству са Општином
Водњан-Dignano.
3.
Успостављање сарадње са основном школом у Брашову, у
Румунији и Основном школом „Матија Ваљавец” из Преддвора у
Словенији
4.
Укључивање школе у програме и пројекте предузетништва
5.
Настављање пројекта Еко-школе
6.
Спровођење пројекта размене ученика и наставника
7.
Наставак програма сарадње са Универзитетом у Алабами Serbia
Fellowship Experience Programme.
8.
Подршка КУД-у „Стојан Новаковић” у организацији
Међународног фестивала фолклора и културне баштине
9.Умрежавање са другим националним и иностраним школама и
институцијама преко портала „eТwinning“
10. Праћење пројеката на страницама фондације Темпус чији је циљ
подршка у унапређењу образовања
11. Писање и аплицирање на пројекте мобилности за наставнике и
стручне сараднике у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније који
обезбеђује финансирање пројеката у области образовања
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8.8. План стручног усавршавања наставника, стручних
сарадника и директора

Планиране
активности
Формирање
Тима за
планирање,
праћење и
вредновање
стручног
усавршавања
(Тим за
стручно
усавршавање)
Анализа стања
у установи с
обзиром на
стручно
усавршавање и
напредовање
(по
компетенцијам
а);попуњавање
упитника о
самопроцени
Израда плана
стручних
саминара на
основу увида у
Развојни план
школе за
наредне четири
године
Израда личних
планова
стручног
усавршавања
за текућу
школску
годину унутар
и ван установе
Израда
предлога
годишњег
плана стручног
усавршавања
са семинарима
који имају
приоритет на
основу плана
стручних
усавршавања и
предвиђених
финанскијих
средстава
Израда плана
стручног

Носиоци
активности

Наставничко
веће

Тим за
стручно
усавршавање

Време
реализације

Показатељ
остварености/оч
екивани
резултати

Август 2018.
године

Формиран Тим
за стручно
усавршавање

Октобар текуће
школске
године

Постојање
анализе са
утврђеним
компетенцијама
за које је
потребно
стручно
усавршавање

Особе
задужене за
евалуацију

Праћење
остварености

Време
евалуације

Директор
школе

Извештај са
Наставничког
већа, записник
са састанака
Школског
одбора

Септембар
2018. године

Директор
школе

Извештај Тима
за планирање,
праћење и
вредновање
стручног
усавршавања

Крај првог
полугодишта
текуће
школске
године

Директор
школе

Извештај Тима
за планирање,
праћење и
вредновање
стручног
усавршавања

Крај првог
полугодишта
текуће
школске
године

Директор
школе

Извештај
наставника,стр
учних
сарадника и
директора

Септембар
текуће
школске
године

Крај октобра
текуће
школске
године

Крај октобра
текуће

Тим за
стручно
усавршавање,
стручна
служба и
директор
школе

Октобар текуће
школске
године

Наствници,ст
ручни
сарадници и
директор
школе

Август текуће
школске
године

Постојање
личних планова

Тим за
стручно
усавршавање,
стручна
служба и
директор
школе

Септембар
текуће школске
године

Годишњи план
стручног
усавршавања
(ван установе)на
нивоу установе

Директор
школе

Извештај Тима
за планирање,
праћење и
вредновање
стручног
усавршавања

Тим за
стручно

Септембар
текуће школске

Годишњи план
стручног

Директор
школе

Извештај Тима
за планирање,

Постојање плана
стручног
усавршавања
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усавршавања
унутар
установе
ангажовањем
сопствених
ресурса
Вођење
евиденције о
планирању,пра
ћењу и
вредновању
стручног
усавршавања у
установи и ван
установе који
попуњава
наставник,
стручни
сарадник и
директор
школе
Редовно и
систематско
информисање
запослених у
вези са
стручним
усавршавањем

усавршавање,
стручна
служба и
директор
школе

Тим за
стручно
усавршавање,
предметни
активи

Тим за
стручно
усавршавање
и директор
школе

године

усавршавања
унутар установе

Август текуће
школске
године

Стицање увида у
реализацију
плана стручног
усавршавања

Наставничка
већа током
школске
године

Повећан број
наставника са
вишим нивоима
компетенција
као резултат
похађања
семинара
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праћење и
вредновање
стручног
усавршавања

школске
године

Директор
школе

Документи о
планирању,пра
ћењу и
вредновању
;извештаји
Тима за
стручно
усавршавање

Септембар
текуће
школске
године

Директор
школе

Извештај о
реализацији
плана стручног
усавршавања
на нивоу
установе;
записници са
Наставничких
већа

Крај текуће
школске
године

8.9. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и
оцењивања ученика
Актив учитеља ће у наредном периоду применити следеће примере добре праксе:
1. Тимска настава
~Тимска настава (тимски рад) има предности у односу на групни рад. Сви чланови тима
имају своје задатке. Успех тима зависи од сваког њиховог члана.
~Тимску наставу у нижим разредима могуће је реализовати нарочито на часовима
Математике, Природе и друштва, Ликовне културе, Народне традиције.
- Математика: Геометријски облици; Обим геометријских фигура
- Природа и друштво: Животне заједнице; Делови биљке
- Ликовна култура: Колаж
- Народна традиција: Занати
2. Проблемска настава
~Организација наставе путем проблемареализује се од класичне уобичајене наставе.
~Како ће се организовати час, кроз које ће етапе проћи зависи од више чинилаца: природе
градива, проблемских задатака, претходних знања ученика, њиховог искуства у решавању
проблема.
~Проблемска настава се најефикасније може примењивати на часу Природе и друштва
(Света око нас) и на часу Математике.
- Природа и друштво (наставне јединице): Моја околина, Вода услов за живот, Електрицитет,
Магнетизам
- Математика (наставне јединице): Решавање текстуалних задатака састављањем израза,
Решавање проблемских задатака методом дужи, Решавање проблемских задатака методом
теразија
3. Егземпларна настава
~Настава која ће помоћи ученицима да открију своје креативне и стваралачке способности.
~Уз помоћ наставника овакав вид би учинио наставу лакшом, занимљивијом и ефикаснијом.
~Ученици ће се постепено оспособљавати за рад у грипама или паровима.
Примењивати је на часовима Света око нас и Природе и друштва.
4. Асоцијације, квизови у настави
~Асоцијације и квизови уносе динамику у наставни процес и доприносе активном
учествовању ученика у активностима које су другачије од уобичајених.
~Примењивати у уводном и завршном делу часа.
5. Посета централној школи
~Ученици са терена, заједно са својим учитељем би могли да посете централну школу којој
припадају. Добро би било да се са радом, редом и самом зградом упознају пре него што дођу
у 5. разред.
~Ова настава се планира и изводи у оквиру наставних часова, истовремено за све разреде
једног, два или три комбинована одељења.
~Потребно би било обавити припреме ученика, родитеља и учитеља.
~План и програм посете:
- Пут до централне школе око 1h (Ако ученици путују пешице потребно би било да понове оно
што су до сада учили: место и околину, биљке краја, живориње, саобраћај и средства;...)
- Присуствовање настави и упознавање (око 2 h ). Према претходном договору са учитељима
који ће бити домаћини ученици гости се распоређују у одељења и присуствују наставном
часу. Са њима је и једна одрасла особа (гост) учитељ или родитељ, педагог (?)
51

-

-

По завршетку часа ученици (гости) упознају се са осталим објектима у школи (ходници,
санитарни чвор, библиотека, сала, двориште).
Упознавање околине и школске зграде. Повратак (око 2 h ).
Ученици ће у зависности од претходног знања о објекту и месту где се налазе даље
упознавати значајне објекте у околини (стамбене објекте, улице, пошту, здравствену
установу...)
У планираном времену ученици ће се вратити својим кућама и на следећем часу или
родитељском састанку испричати своје утиске.

6. Трибине за родитеље, наставнике и ученике
~У току једне школске године могу се организовати неколико трибина. Трибинама ће
присуствовати родитељи, наставници и ученици. На њима ће се обрађивати теме које ће бити
подједнако важне за све њих.
~Неке од тема могу бити:
1. Заштита животне средине (На који начин ми угрожавамо средину у којој живимо, а како је
можемо заштитити).
2. Права и обавезе ученика (Истаћи ученицима значај права али им и нагласити да свако право
подразумева одређене обавезе које се морају испуњавати).
3. Дискриминација и насиље у школама (Разговарати о злостављању, ругању, насиљу међу
децом и о начинима уз помоћ којих то можемо спречити).
7. Час у библиотеци
~Часови у библиотеци (школској или градској) могу се одржати када се ради:
- лектира (ако се ради два часа; уводни час – узети лектиру, упознати се са писцем и његовим
делима и прочитати најпознатије песме, приче)
- дечја штампа (упознати се са дечјим часописима разних издања; пролистати и прочитати
текстове по избору ученика)
8. књижевност (текстови који се раде два часа – упознати се са писцем, његовим делима и
занимљивостима из његовог живота и рада) Размењивање наставних материјала
~Да би настава била лакша, успешнија, ефикаснија и бржа потребно је размењивати наставне
материјале.
~Осавремењавање наставног процеса изискује и размену мишљења о актуелним применама
наставних метода и средстава.
~Израда наставних средстава.
~Размена наставног материјала у електронском облику.
~Размена: часописа, приручника, школских уџбеника.
~Видео материјал можемо разменити, филмове, мултимедијска издања.
~Израда полугодишњег и годишњег иницијалног теста.
9. Изложба радова за родитеље и друга одељења
~Одељенска изложба се заказује после завршеног наставног рада са ученицима. Учитељ
организује овакав облик сарадње са родитељима, ученицима и колегама из других одељења.
~Ученици знају ког дана ће бити родитељски састанак у виду изложбе и за ту прилику
понесу и оне своје радове и прибор који не користе тога дана у школи.
~Учитељ најављује да овај родитељски састанак чине два дела: у првом делу ће упознати
прибор и рад свог детета и осталих ученика у одељењу, а у другом делу ће разговарати о
ономе што су видели и за шта су посебно заинтересовани.
~За први део планирано је:
- У првих пар минута сваки родитељ ће разгледати изложене књиге, свеске, цртеже и остало
на месту где седи њихово дете.
- Потом ће упознавати радове и прибор осталих ученика у разреду.
- Време за овај део састанка је 20 – 30 минута.
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Родитељи разгледају радове своје и друге деце. Учитељ је међу њима и даје облашњења на
њихова питања.
При крају планираног времена, учитељ најављује да сви поново седну на места своје деце,
почеће разговор о њиховим запажањима.
На почетку разговора учитељ износи резултате рада у целини: Никада сви ученици не могу
бити у свему подједнако успешни; временом ће постајати уреднији.
~На крају договор са родитељима и ученицима како у породици могу утицати да рад буде
успешнији, а уредност боља.
~пракса је показала да овакве изложбе утичу да родитељи обрате више пажње раду и
уредности свог детета јер, поред учитеља, процену врше и ученици у одељењу, а повремено
и родитељи свих ученика.
~Изложба ликовних и других радова се може организовати и за друга одељења, где би
ученици могли да виде и неке друге идеје.

10. Драматизација у настави Српског језика
~У млађим разредима драмских текстова је мало у Читанкама. Често се користе текстови из
часописа и листова за децу. Деци су врло интересантни драмски текстови па се често погодна
штива из Читанке драматизују.
~Организација часа обраде драмског текста не разликује се много од обраде других текстова.
~Могуће је да ток обтаде буде следећи:
- уводни разговор
- наставниково изражајно читање
- анализа драмског текста
- вежбање ученика у изражајном читању
- сценско извођење текста
~Када се достигне потребан ниво у изражајном читању драмског текста (артикулација,
дикција, паузе, ритам, интонација), ученици су запамтили текст. Прелази се на сценско
постављање радње и увежбавају се покрети и говор. То је игра на импровизованој сцени у
учионици, у којој речима и покретима дочаравају ситуације.
~Могуће је да се прибави одговарајућа гардероба за ученике и неопходан инвентар, па се
тако драмски текст изведе на сцени за ученике других одељења или за родитеље.
~За извођаче драмског текста, ангажовање за наступ на школсој свечаности, представља
посебно задовољство за ученике.
11. Гледање филма
~Медији у данашње време имају велику моћ и њихов утицај на формирање мишљења, става
и стила живота је огроман, посебно код деце. Медији за децу као и пробој нових технологија
променили су у потпуности њихов стил живота, поставили неке нове границе, а променили
постојеће. Зато пре организовања гледања филма за децу треба добро обратити пажњу на
садржај филма.
~На нивоу школе организовати гледање филма за децу у биоскопу, у Блацу, од два до пет
пута годишње. За ученике у издвојеним одељењима на терену организовати превоз до
биоскопа и назад, а тамо где није могуће организовати превоз, организовати гледање филма
за децу на рачунару са CD-а или интернета.
~Гледање филма у настави се може остварити на часу утврђивања из Српског језика (бајка
која се обрађује, нпр. Трнова Ружица, Ружно паче и сл.) и на часовима систематизације из
Природе и друштва (Животне заједнице, Ланци исхране, („Последња оаза“) и др.).
12. Родитељи у настави (Дан отворених врата)
~У циљу неговања и подстицања сарадње породице и школе предвидели смо и организовали
дан када родитељи могу да присуствују настави. (план отворених врата доставити по
договору)
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~Увид у рад на настави родитељи свакако стичу разговором са својим дететом, праћењем
његовог рада као и разговором са наставницима. Присуство на једном часу омогућава
родитељу да доживи атмосферу на настави. Ученици нижих разреда обично воле да им
родитељи дођу у школу и присуствују настави. Она то најчешће доживљавају као вид
подршке и прилику да задиве своје родитеље.
~Заинтересовани родитељи могу се јавити три дана пре заказаног термина телефоном или
писменим путем преко свог детета.
1. Родитељи могу присуствовати настави као посматрачи.
2. Родитељи могу узимати учешће у радионицама – Васкрс (час Ликовне културе), садимо
биљке (час Природе и друштва) и сл.
13. Ученик месеца
~Сваког месеца учитељи ће у својим одељењима бирати ученика месеца како би своје
ученике мотивисали и подстакли на рад, примерно и одговорно понашање у школи.
~Ученик месеца бираће се тако што ће ученици тајно гласати за једног од пет ученика која ће
предложити учитељ уз образложење зашто су баш ти ученици предложени. Ученик који буде
изабран за ученика месеца носиће тог месеца беџ на коме ће поред редног броја разреда и
одељења писати и НАЈБОЉИ УЧЕНИК.
или
~ Сваког месеца додељиваће се дипломе ученицима који су се истакли у раду, понашању,
редовној изради домаћих задатака...
~Ученик који у току полугодишта (године) добије највише диплома биће награђен књигом.
14. Позив у госте на наставу
~На наставу у госте може се позвати личност (глумац, песник, писац или позната личност
нашег краја).
~Ученици би се упознали са том личношћу, водили разговор са њом.
~Ако би то био песник – чули би неке стихове или би питали све што их интересује. То би
добро било за ученике јер би се читавог часа дружили са њим.
~Мој гост би био, наш истакнути књижевник и историчар, оснивач издавачке куће
„Креативни центар“, Симеон Маринковић. То је личност из нашег краја и могао би ученике
да упозна са својим књигама и да им прича о свом раду и стваралаштву. Ученици би могли
на поклон добити и неку његову књигу.
15. Презентације у Power Рoint-u
Предавања подржана мултимедијалним Power Point презентацијама су далеко ефикаснија и
занимљивија од класичних. Презентација се припрема пре часа и њен приказ на часу
омогућава уштеду времена које би било утрошено за писање на табли, а примена
мултимедијалних елемената у презентацији замењује примену очигледних наставних
средстава.
16. Посета занатлије
~Прво треба заказати посету код одређеног занатлије. Након тог доласка, код истог, ученици
на основу излагања занатлије се упознају са начином рада уз коришћење потребног алата, а
све то може бити покренуто кроз неки курс или пројекат упознавања који се састоји из
теоретског и практичног дела. Наравно, примерено узрасту, можда у делу програма уради
сам, у оквиру групног рада и слично.
~Овај начин рада би ученицима приближио лекције из Света око нас (Занимања људи) и
Народне традиције (Стари занати)
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8.10. План напредовања и стицања звања наставника и стручних
сарадника

Планиране
активности
Упознавање
Наставничког
већа са
условима
стицања
звања
Израда и
комплетирање
портфолија
наставника
Формирање и
ажурирање
базе
података о
стручном
усавршавању
наставника и
стручних
сарадника
Пријављивање
наставника и
стручних
сарадника који
имају услов за
стицање
одређеног
звања (по
звањима)
Разговор са
потенцијалним
кандидатима
за
стицање звања
Подношење
захтева
кандидата за
стицање звања
директору
школе
Вредновање
компетенција
кандидата са
поднешеним
захтевима за
стицање
звања, низом
посета

Време
реализације

Показатељ
остварености/
очекивани
резултати

Наставничк
о веће

Август
2018.године

Наставници су
упознати са
условима
стицања звања

Предметни
наставници

Август
текуће
школске
године и
континуиран
о током
школске
године

Потпуна слика
о стручном
усавршавању и
напредовању
наставника

Администра
тивни
радник, Тим
за
стручно
усавршавањ
е

Формирање:
август текуће
школске
године;
Ажурирање:
током
школске
године

База података
стручног
усавршавања
наставника и
стручних
сарадника

Наствници,
стручни
сарадници и
директор
школе

Током
школске
године

Подршка
професионално
м развоју и
напредовању у
звање стручног
сарадника

Директор
школе и
стручна
служба

Непосредно
након
вредновања
нивоа
компетенција

Мотивисаност
кандидата за
подношење
захтева за
стицање звања

Директор
школе

Кандидати

У току
школске
године

Повећан број
наставника са
стручним
звањем у
складу са
законом

Директор
школе

Директор
школе

Након
подношења
захтева
(новембар и
децембар
текуће
школске
године)

Увид у
оствареност
компетенција
неопходних за
стицање звања

Носиоци
активности
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Особе
задужене за
евалуацију

Праћење
остварености

Време
евалуације

Директор
школе

Записник са
Наставничког
већа

Крај првог
квартала
текуће
школске
год.

Портфолио

Крај првог
полугодишт
а текуће
школске
године

База података

Крај првог
полугодишт
а текуће
школске
године

Списак
кандидата

Крај првог
полугодишт
а текуће
школске
године

Извештаји

Крај првог
полугодишт
а
текуће
школске
године

Стручна
служба

Директор
школе

Директор
школе

Директор
школе

Поднети
захтеви

Извештаји и
анализе

По упутству
из
правилника

Крај првог
полугодишт
а
текуће
школске
године

часовима и
анкетирањ.
ученика
Упознавање
Наставничког
већа са
кандидатима

Директор
школе

Након
подношења
захтева
кандидата

Прикупљање
неопходне
документације
за
покретање
поступка
напредовања и
стицања звања

Директор
школе и
стручна
служба

Након
позитивног
мишљења
Наставничког
већа о
предложеним
кандидатима

Покретање и
спровођење
процедуре
стицања
звања

Директор
школе и
правна
служба

Непосредно
након
прикупљене
документациј
е

Обавештавање
кандидата и
јавности о
стицању звања

Директор
школе

Након
стицања
звања

Информисање
и
Мотивисање
чланова
колектива за
подношење
захтева за
стицање звања
Обезбеђивање
доказа за
подношење
предлога и за
напредовање и
стицање звања
стручних
сарадника
Позитивно
мишљење
Завода о
предлогу за
избор
кандидата
Промоција
школе и
наставника
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Директор
школе

Записник са
Наставничког
већа

Крај првог
полугодишт
а
текуће
школске
године

Директор
школе

Комплетирана
документација

Крај текуће
школске
године

Директор
школе

Документација
о покретању
процедуре

Крај текуће
школске
године

Директор
школе

Извештај

Крај текуће
школске
године

8.11. План укључивања родитеља и старатеља
у рад школе
Ради што активнијег укључивања родитеља у рад школе формиран је Тим за сарадњу са
родитељима ученика. Једино уз стално ангажовање родитеља, наставника и ученика могуће
је решавати проблемена што бржи и ефикаснији начин уз међусобно уважавање, поштовање
и поверење.
Задаци тима су:
1. Благовремено и детаљно информисање родитеља.(одржавање родитељских сасатанака и
упознавање родитеља са Законима о основном образовању и васпитању,статутом и
правилима школе која се односе на свакодневни живот у школи, прикупљање података
од родитеља у које сфере живота школе би желели да се укључе и на који начин )
2. Саветовање родитеља (организација трибина родитеља, наставника, стручне службе и
представника Ђачког парламента у циљу веће информмисаности родитеља о темама
које их највише занимају )
3. Укључивање родитеља у наставне и остале активности школе (дежурства родитеља,
присуство часовима предметне наставе, часовима одељењског старешине,сатанцима
школских тимова,организација дана отворених врата, активно учешће у хуманитарним и
спортским акцијама Ђачког парламента и ученика школе, ажурирање података сајту
школе, и формиранје родитељског кутка)
4. Консултовање родитеља око доношења одлука које се односе на:
а) безбедност ученика
б) наставни процес
в) организационе активности у области културне и јавне делатности школе
г) финансијска потраживања
д) очување школске имовине
5. самоевалуација сарадње родитеља и школе и евалуација рада школе
У циљу праћења сарадње са родитељима организоваће се анкете на крају сваког
полугодишта. Анкета мери степен задовољства сарадњом (између школе и родитеља) и
прикупља сугестије за наредно полугодиште. Мишљење родитеља (добијено као резултат
анкете) узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.
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8.12. План сарадње и умрежавања са другим школама и
установама

План сарадње и умрежавања са другим школама и институцијама
Школа ће и у наредном периоду наставити сарадњу са следећим институцијама и
организацијама:
1. Министарство Просвете, науке и технолошког развоја
2. Школска управа у Нишу
3. Центар за професионални развој запослених у образовању Завод за унапређење
образовања и васпитања
4. Интерресорна комисија
5. Са основним и средњим школама у округу Установе и институције које се баве научно
– истраживачким радом
6. Центар за социјални рад
7. Установе и институције које се баве научно – истраживачким радом
8. Завод за унапређење образовања и васпитања
9. Интерресорна комисија
10. Са основним и средњим школама у округу

Детаљан план сарадње дат је у табели:
Школа /
установа /
организација

Време
реализације

Активност

Носилац активности

Дом здравља
Блаце

Предавања о важности здраве
исхране, пружање прве помоћи,
обележавање важног датума –
предавања, радионице, показне
вежбе

Директор, помоћник
директора, стручна служба,
У току школске
стручни тимови, ученички
године
парламент, наставници и
ученици

Полицијска
станица Блаце

Безбедност у саобраћају, употреба
пиротехничких средстава,
трговина људима, о друштвеним
У току школске
мрежама, о дрогама и оружју,
године
обележавање важног датума –
предавања, радионице, показне
вежбе

Ватрогасна
служба Блаце

Директор, помоћник
директора, стручна служба,
Како поступити у случају пожара – У току школске
стручни тимови, ученички
показне вежбе
године
парламент, наставници и
ученици

Спортски
клубови и
удружења

Важност бављења спортом, дан
дружења и промоција спорта и
клубова – предавања, радионице
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Септембар

Директор, помоћник
директора, стручна служба,
стручни тимови, ученички
парламент, наставници и
ученици

Директор, помоћник
директора, стручна служба,
стручни тимови, ученички

парламент, наставници и
ученици
Културни
центри, музеји,
галерије,
библиотеке у
округу

Организоване посете изложбама,
представама, поставкама и
промоцијама

Директор, помоћник
директора, стручна служба,
У току школске
стручни тимови, ученички
године
парламент, наставници и
ученици

Дом за старе
Блаце

Посете ученика и наставника
старијим суграђанима

Директор, помоћник
директора, стручна служба,
У току школске
стручни тимови, ученички
године
парламент, наставници и
ученици

Хуманитарне
организације

Директор, помоћник
директора, стручна служба,
У току школске
Прикупљање хуманитарне помоћи
стручни тимови, ученички
године
парламент, наставници и
ученици
Директор, помоћник
директора, стручна служба,
У току школске
стручни тимови, ученички
године
парламент, наставници и
ученици

Организоване посете ученика и
Амерички кутак наставника – предавања и
радионице

Зелена планета
Блаце

Пошумљавање и сађење цвећа,
скупљање електронског отпада,
уређење школског дворишта,
рециклажа, обележавање важног
датума – предавања, радионице,
радне акције

Медији

Како направити радио и тв
репортажу, емитовање снимљених
У току школске
репортажа на локалним радио и
године
ТВ станицама – предавања и
радионице

Директор, помоћник
директора, стручна служба,
У току школске
стручни тимови, ученички
године
парламент, наставници и
ученици
Директор, помоћник
директора, стручна служба,
стручни тимови, ученички
парламент, наставници и
ученици

Обилазак локалним фирмама,
радионице из предизетништва

Директор, помоћник
директора, стручна служба,
У току школске
стручни тимови, ученички
године
парламент, наставници и
ученици

Удружење Рома Предавања о ромској култури,
Блаце
демонстрације ношње и игара

Директор, помоћник
директора, стручна служба,
У току школске
стручни тимови, ученички
године
парламент, наставници и
ученици

Удружење
предузетника
Блаце

Основне школе
у окружењу

Реализација различитих спортских
Директор, помоћник
У току школске
активности, квизова, драмских
директора, стручна служба,
године
вечери
наставници и ученици

КУД „Стојан
Новаковић“
Блаце

Учешће ученика на домаћим и
међународним фестивалима
У току школске
фолклора: Србија – Лебане,
године
Куршумлија, Врњачка бања,
Александровац, Београд; Румунија
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Директор, помоћник
директора, стручна служба,
стручни тимови, ученички
парламент, наставници и
ученици

– Букурешт, Грчка – Неи Пори,
Словенија – Бохињ, Бугарска –
Софија, Француска – Париз
Основне школе
у иностранству

Директор, помоћник
директора, стручна служба,
У току школске
Размена искуства путем интернета
стручни тимови, ученички
године
парламент, наставници и
ученици

Чланови Тима за школско развојно планирање:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Горица Убавић
Горан Лазић
Весна Јовановић
Љубица Терзић
Владица Драгићевић
Бранимир Лапчевић
Саша Ђукић

У Блацу, 14.9.2018.

Председник Школског одбора
_________________________
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