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Школски одбор је на седници одржаној дана, 26.06.2019. године

ОДЛУКУ

I Усваја се Развојни план школе, за период од 2019 - 2022. године

II Развојни план ОШ ''Свети Сава'' у Баточини, садржи приоритете
у остваривању образовно – васпитног рада, план и носиоце
активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних
активности и друга питања од значаја за развој установе.

Директор школе:

Председник Школског одбора:

________________

________________________

Др Снежана Ђорђевић

Небојша Милосављевић
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1.

Слика школе

Историјски извори показују да организовано институционално образовање и васпитање деце
и ученика у Баточини има дугу традицију. Основна школа ,,Свети Сава“ у Баточини просторно и
локацијски настала је 01.02.1992. године спајањем Основне школе ,,“ из Бадњевца и Основне школе
,,“ из Брзана са тадашњом Основном школом '’14. октобар'' у Баточини. Тако да сада у свом саставу
имамо матичну школу у Баточини, два осморазредна издвојена одељења у Брзану и Бадњевцу и
седам четвороразредних издвојених одељења у Милатовцу, Прњавору, Жировници, Кијеву,
Доброводици, Црном Калу и Солилу.

Матична школа се налази у самом центру варошице и у непосредној близини реке
Лепенице. Такође, у непосредној близини школе налази се Средња школа, Предшколска установа,
Библиотека и Центар за социјални рад са којима школа остварује успешну сарадњу.
Нашу школу похађа 778 ученика смештених у 45 одељења које образује и васпитава 69
наставника и 4 стручна сарадника (два библиотекара, психолог и педагог).
Кадар наше школе чини талентовани тим професионалаца, који се труди да ради у најбољем
интересу ученика. Услужност, брига и довитљивост су наша карактеристика. Читава школска
5
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заједница: наставно и ваннаставно особље, управа, родитељи и пријатељи, имају свој удео у
заједничкој мисији да Основна школа ,,Свети Сава“ буде школа примерена светским стандардима.
Уз неговање квалитетног образовно-васпитног рада велика пажња се поклања безбедности ученика,
очувању и уређењу школске средине. Једна од наших специфичности је и та да смо једина основна
школа у Општини Баточина.
У школи се настава одвија у две смене у матичној школи и ИО Брзан, док је у ИО у Бадњевцу,
Милатовцу, Прњавору, Жировници, Кијеву, Доброводици, Црном Калу и Солилу само у
преподневној смени. Школа у свом саставу има и одељења Функционалног основног образовања
одраслих. Уз редовне наставне садржаје велика пажња се поклања и ванаставним активностима.
Редовно учествујемо на свим спортским такмичењима, позоришним фестивалима, школским
приредбама, перформансима, трибинама и слично. Посебно смо поносни на наш Ученички
парламент и Савет родитеља, који својим конструктивним предлозима и партиципацијом
доприноси угледу школе у локалном окружењу. У школи функционишу и успешно раде: Тим за
заштиту деце од свих облика насиља и занемаривања, Тим за инклузивно образовање, Тим за
самовредновање, Тим за стручно усавршавање, Тим за иновирање наставног процеса, Тим за
школски сајт и летопис школе, Стручни актив за Развојно планирање и Стучни актив за развој
школског програма.
Кабинетска настава заступљена је у матичној школи у Баточини док у Брзану и Бадњевцу
имамо само кабинете за информатику и рачунарство. Сви ученици имају могућност да у току
наставних и ванаставних активности користе отворене терене за мали фудбал и кошарку као и
фискултурну салу.

2. Законски и стратешки оквир и полазне
основе за писање Школског развојног плана
Циљеви предвиђени Школскоим развојним планом одговарају локалним и
националним циљевима. О томе сведоче локална и национална документа и стратегије.
➢ Техничка опремљеност школе, проширен и адекватан простор за примену савремених
метода и иновативних облика рада и извођење целодневне наставе.
➢ Подстицање достигнућа младих у разним областима.
➢ Промовисање активног учешћа младих у образовању, култури, спорту и заштити
животне средине.
➢ Промовисање једнаких шанси за све и здравих стилова живота.
➢ Формирање свести о значају социјално одговорног понашања ученика.
➢ Континуирана подршка деци из друштвено маргинализованих група и обезбеђивање
бољих услова за учење и развој.
Национални план акције за децу Владе Републике Србије обухвата следеће
приоритете на које се наслања и наш Школски развојни план:
➢ Квалитетно образовање за сву децу, боље здравље за сву децу, унапређење положаја и
права деце са сметњама у развоју, заштита права деце без родитељског старања,
6
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заштита деце од злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља и јачање
капацитета земље за решавање проблема деце.
➢ Подстицање развоја личности, индивидуалности, креативности, такмичарског духа и
критичког мишљења ученика и деце из маргинализованих група, као и стварање
отворене школе са активном улогом у друштвеном окружењу
Као полазна основа за писање Школског развојног плана узет је:
➢ Извештај о реализацији Школског развојног плана за период 2016.-2019.
➢ Извештаји о самовредновању претходне три године
➢ Извештај о екстерној евалуацији рада школе

3. Кључне информације о ресурсима школе
Унутрашњи ресурси
ЉУДСКИ РЕСУРСИ
1) Наставници разредне наставе
Степен стручне спреме

Врста радног односа

IV

VI.1

VII.1

VII.2

VIII

-

3
3

21
3
24

-

-

Укупно

Наставници разредне наставе
Неодређено
Одређено
Свега

24
3
27

2) Наставници предметне наставе

Врста радног односа
Неодређено
Одређено
Свега

IV
-

Степен стручне спреме
VI
VII.1
VII.2
32
1
2
7
2
39
1

7

VIII
-

Укупно
33
9
42
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3) Ненаставно особље
Радно место

Број извршилаца
1
1 са 50%, 1 са 30%
1
1
1 са 100%, 1 са 50%
1
2 са 100 %
2
21

Директор
Помоћник директора
Психолог
Педагог
Библиотекар
Секретар
Административно –финансијски служба
Радници на оджавању објекта
Радници на одрж. хиг. и припреми ужине

4) Ученици-некомбинована одељења редовна настава:

Ученици

I
73

II
73

III
48

Одељења

4

4

2

Разреди
IV
V
71 101
4

5

VI
93

VII
99

VIII
112

5

5

5

Свега
670
34

5) Ученици - комбинована одељења редовна настава:
Разреди
Комб. 2 разреда

Ученици

Свега

Комб. 3 разреда

Комб. 4 разреда

4+5 (Бадњевац)
5+7 и 5+5 (Брзан)
3+1 и 3+3 (Милатовац)
6+9 (Жировница)
5+3 и 4+4 (Кијево)

2+2+3 (Црни Као)

1+3+2+3
(Доброводица)
5+2+3+3
(Прњавор)

101

8

1

2

11

Одељења
СВЕГА ОДЕЉЕЊА: 45
СВЕГА УЧЕНИКА: 771

6) Материјално-технички ресурси
МАТИЧНА ШКОЛА
учионица за разредну и предметну наставу

11

специјализована учионица за хемију

1

специјализована учионица за биологију

1

специјализована учионица за историју

1
8
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специјализована учионица за ликовну културу

1

специјализована учионица за физику

1

кабинет за информатику

2

свечана сала

1

радионица за техничко образовање

1

просторија за продужени боравак деце

3

библиотека и медијатека

1

Кухиња

1

Чајна кухиња

1

Трпезарија

1

просторија за архиву

1

магацин опште намене

1

санитарни простор

10

централни хол школе

1

Ходници

4

наставничка канцеларија

1

канцеларија педагога и психолога

1

канцеларија секретара и рачунов.

1

канцеларија благајника

1

канцеларија директора
фискултурна сала
припремна просторија за физичко васпитање
свлачионице
котларница
справарница
просторија за луткарску секцију
просторија за наст. средства из мате.
просторија за наст. сред. из српског
просторија за наст. сред. из хемије
просторија за наст. сред. из физике
просторија за наст. сред. из биологије
просторија за наст. средства из историје и географије

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Учионица се користи као кабинет у смени старијих разреда, а у смени млађих као
учионица.
ОДЕЉЕЊЕ У БАДЊЕВЦУ
Учионица

8

Информатички кабинет

1

кухиња

1

трпезарија

1

наставничка канцеларија

1

Котларница

1

санитарни простор

2

Просторија за предшколско

1

Фис.сала

1

Библиотека

1

Ходник

2

ОДЕЉЕЊЕ У БРЗАНУ
Учионица

4

Информатички кабинет

1

кухиња

1

трпезарија

1

наставничка канцеларија

1

Библиотека

1

Котларница

1

санитарни простор

2

Угљарница

1

10
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ОДЕЉЕЊЕ У МИЛАТОВЦУ
учионица
кухиња
трпезарија

2
1
1

наставничка канцеларија

1

котларница
санитарни простор

1
2

ОДЕЉЕЊЕ У ЖИРОВНИЦИ
учионица

2

кухиња

1

трпезарија

1

наставничка канцеларија

1

котларница

1

санитарни простор

2

сала

1

ходник

1

ОДЕЉЕЊЕ У ПРЊАВОРУ
учионица
Кухиња и трпезарија
Просторија за предшколце
санитарни простор

1
1
1
1

ОДЕЉЕЊЕ У СОЛИЛУ
учионица

2

кухиња

1

трпезарија

1

наставничка канцеларија

1

котларница

1

санитарни простор

1
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ОДЕЉЕЊЕ У КИЈЕВУ
учионица

2

кухиња

1

трпезарија

1

наставничка канцеларија

1

котларница

1

санитарни простор

1

Простор за предшколце

1

ОДЕЉЕЊЕ У ДОБРОВОДИЦИ
учионица

2

Кухиња

1

трпезарија

1

наставничка канцеларија

1

котларница

1

санитарни простор

2

12
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ОДЕЉЕЊЕ У ЦРНОМ КАЛУ

•

учионица

2

кухиња

1

трпезарија

1

наставничка канцеларија

1

котларница

1

санитарни простор

2

Подаци о материјално-техничким ресурсима школе преузете су из Годишњег
плана рада школе за 2017/2018.

Спољашњи ресурси
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Завод за унапређивање и вредновање квалитета образовања и васпитања
Школска управа Крагујевац
Општинска управа Баточина
Центар за Социјални рад Баточина
Средња школа“Никола Тесла“ Баточина
Предшколска установа „Полетарац“ Баточина
Културно – туристички центар ''Доситеј Обрадовић'' Баточина
Народна библиотека „Вук Караџић“Баточина
Дом здравља Баточина
Полицијска станица Баточина
Општинска организација Црвеног крста Баточина
Општински савет родитеља

13
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4. Извештај о реализацији Школског развојног
плана 2016 - 2019. године
Извештај о реализацији Школског развојног плана донет за период од 2016 - 2019. године
усвојен је на седници Школског одбора дана 26.06.2019. године. Извештај је представљен на
седници Наставничког већа, као и састанцима Стручног актива за развојно планирањe и
Тима за самовредновање школе. Приоритени развојни циљеви дефинисани су у оквиру
четири области: етос, подршка ученицима, организација и руковођење и ресурси.
ЕТОС:
 Унапређивање атмосфере у колективу и међуљуд. односа међу свим актерима школског
живота подстицањем међусобног уважавања, сарадње и тимског духа (У оквиру
поменутог циља један од задатака који је постављен био је и развијање вештина за
асертивну комуникацију и посредовање у решавању сукоба који се реализовао кроз разне
активности у току ове три године. Други задатак био је организовање активности које
захтевају сарадничке односе и тимски дух – кооперативна настава, међупредметна
сарадња, организација приредби и других манифестација кроз које се сарадња развија,
размена искустава у настави, као и у облицима стручног усавршавања )
 Посматрајући Акциони план ШРП у области Етос и упоређујући га са извештајем о
реализацији истог у оквиру све три године, примећује се велики број активности усмерене
на побољшање односа са родитељима кроз организовање разних активности које се тичу
како едукације родитеља тако и укључивања родитеља у сарадничке односе кроз учешће
у радионицама на нивоу одељења. У сарадњи са родитељима значајно је и анкетирање
родитеља везано за рад школе, што је била једна од смерница у изради новог Развојног
плана за трогодишњи период. У оквиру три године било је активности које су се односиле
на унапређивање комуникације међу наставницима, као и организовање дружења, али се
стиче утисак да то није било континуирано и да је потребно много више радити на
развијању и унапређивању адекватних међуљудских односа међу наставницима.
Посматрајући евиденцију Тима за стручно усавршавање, примећује се да су се наставници
у току претходне три године усавршавали много више у другим областима, него на тему
ненасилне комуникације и конструктивног решавања сукоба. Радионица за ученике на
тему ненасилне комуникације и ненасилног решавања конфликата је било, али би
свакако требало у наредном периоду унапредити саму реализацију часова одељенског
старешине кроз укључивање ПП службе у реализацију неких радионица, као и чланова
Тима за заштиту ученика од дискриминације, занемаривања и злостављања. Оно што је
планирано Акционим планом ШРП, а што није реализовано је израда Протокола о
похваљивању и награђивању запослених, као и унапређивање сарадничких односа
између ученика матичне школе и издвојених одељења кроз организовање разних
заједничких активности. Оваквих активности је било у малој мери, те се намеће потреба
да се овај вид сарадње побољша.
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА:
 Увођење ефикасних мера за идентификацију емоционалних, когнитивних и здравствених
потреба ученика, као и осмишљавање различитих старетигија рада са њима
 Развијање и промовисање вештина, вредности и здравих стилова живота
 Развијање и подршка у вршњачкој сарадњи, како у наставном процесу, тако и ван њега
(У оквиру првог циља неки од задатака су били унапређивање адаптације ученика на
прелазак са разредне на предметну наставу, унапређивање рада са ученицима који захтевају
посебну подршку. У оквиру другог циља је рад на промоцији здравих стилова живота и
социјалних вредности, као и рад на превенцији насилних ситуација)
Упоређујући Акциони план ШРП за област Подршке ученицима и Извештај о реализацији
истог стиче се утисак да је доста планираних активности и реализовано, а неке су се чак
усталиле и реализовале сваке године. (Тим за иновирање наставног процеса). Посебно смо
поносни на функционисање Тима за иновирање наставног процеса, који је формиран
управо на иницијативу Стручног актива за развојно планирање због сагледавање потребе за
олакшавањем адаптације и преласка ученика са разредне на предметну наставу. Сада већ
три године колико Тим постоји, наставници предметне наставе током године сарађују са
наставницима разредне наставе и држе тимске часове ученицима четвртих разреда. Пракса
је показала да ученици веома добро реагују на предметне наставнике, упознају се са њима,
са њиховим начином рада као и са предметима који их чекају у петом разреду.
У школи је велики број деце која наставу похађају по ИОП-у и тај број се из године у
годину повећава. Један од развојних задатака свакако је био и унапређивање вођења
документације у овој области. На основу извештаја о раду Тима за инклузију примећујемо да
је начин евиденције ИОП-а и документација коју поседујемо на много већем нивоу него што
је била пре три године, али да свакако остаје простора за унапређивање рада јер још увек
постоје ученици за које није комплетирана документација. Наставници и стручна служба
школе много је улагала у едукацију и усавршавање у овој области те су организоване две
студијске посете, велики број наставика је похађао акредитоване семинаре на тему
инклузије, насиља, а стручна служба школе је организовала две интерне обуке на тему
писања ИОП-а. Сарадња са ИРК је у многоме унапређена те се Мишљења добијају у краћем
року. Подршка ученицима је пружена и кроз организовање Базара половних уџбеника која
се већ другу годину за редом успешно организује у нашој школи. Рад у тиму за насиље по
питању вођења евиденције о насилним ситуацијама је знатно унапређена, пуно се радило
на превенцији насилних ситуација кроз организовање психолошких радионица, предавања,
трибина, спортских такмичења од којих је зимска манифестација „Играј фер плеј у школи
без насиља“ већ постала традиционална и реализује се сваке године.
Подршка ученицима је ојачана и кроз понуду разноврсних слободних ваннаставних
активности у којима ученици добијају прилику да искажу своја интересовања и таленте.За
ученике који показују слаб напредак у учењу организована је допунска настава која се
реализује према утврђеним терминима.
РУКОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
 Унапређивање протока информација, како у матич. школи, тако и у издвој. Одељењима
 Једна од мана организације рада у школи по мишљењу наставника и родитеља била је и
недовољна информисаност запослених у вези питања од значаја за спровођење
образовно-васпитног процеса. Сматрамо да смо након ове три године унапредили рад у
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овој области јер је евидентно да сајт боље функционише и да се информације редовно
ажурирају. Запослени се о битним информацијама информишу како преко порука и
мејла, тако и преко огласних табли. Веома нам је било битно да побољшамо планирање
стручног усавршавања наставника како се не би догодило да се план и извештај о
стручном усавршавању знатно разликују. Ове школске године је на почетку године
одлучено који ће се семинари реализовати ове школске године у установи, те су сви
наставници имали могућност да неки од њих уврсте у свој план.
РЕСУРСИ:
 Унапређивање материјално-техничких ресурса и набавка савремених дидактичких и
наставних средстава
 Унапређивање естетских и хигијенских услова рада у школи
У току претходне три године у оквиру сваке од наведених области у складу са акционим
планом пуно тога је урађено.
С обзиром да се образовно васпитни рад у нашој школи одвија у 12 зграда, од којих свака
захтева пуно улагања и реконструкције, није чудо што су неке од мана и слабости наше
школе биле управо неадекватни естетско-хигијенски услови рада и недостатак материјалнотехничких ресурса и савремених наставних средстава. У току претходне три године пуно је
уложено у реконструкцију и обнову школских зграда, укључујући како ситније, тако и
крупније радове. Континуирано је рађено на набавци наставних средстава са посебним
акцентом на аудио – визуелна наставна средства која доприносе очигледности у наставном
процесу и изграђују бројне компетенције
( сарадничка, информатичка, компетенције вештине и комуникације...). Велики помак
направљен је потпуним преласком на електронски дневник у смислу вођења и праћења
педагошке документације. Детаљи о томе шта је све урађено налази се у Извештају о
реализацији Школског развојног плана.

5. Мото школе
„Не за школу, него за
живот учимо“
Латинска пословица
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6. Мисија школе
Ми смо школа са искуством и традицијом, која
свој рад заснива на стручном кадру, која поштује
личност свих актера школског живота, труди се
да развија свест о правима и одговорностима,
другарству и ненасиљу и центар је збивања свих
културних и спортских активности у локалном
окружењу

7. Визија школе
Тежимо да постанемо савремена школа која непрекидно
унапређује свој наставни процес, школа у којој раде креативни
наставници отворени за перманентно усавршавање и тимски
рад, школа у коју ученици радо долазе јер је настава
прилагођена њиховим могућностима и јер су питани за
мишљење о стварима које се тичу њих, желимо да стварамо
добру атмосферу и адекватне међуљудске односе у колективу,
да мотивишемо ученике како би остварили што боље резултате
у наставним и ваннаставним активностима, желимо пре свега
безбедну школу и школу која промовише ненасиље,
толеранцију и садарњу, школу са људским лицем.

8. Чланови Стручног актива за развојно планирање
По одлуци директора школе именовани су чланови Стручног актива за Развојно
планирање за школску 2018/2019. годину и њега чине:
 Снежана Ђорђевић, директор школе
 Горица Младеновић, помоћник директора
 Милијана Петровић, наставник разредне наставе
 Жаклина Јевтић, наставник разредне наставе
 Марија Јовић Стевановић, наставник енглеског језика
 Биљана Мрдаковић, наставник српског језика
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 Марија Михајиловић, наставник српског језика
 Ивана Орловић, психолог
 Виолета Проданић, педагог
 Горан Милановић, представник Савета родитеља
 Тања Богдановић, представник локалне самоуправе
 Мина Милановић, представник Ученичког парламента
За председника је изабрана Снежана Ђорђевић, директор школе, а за записничара
Биљана Мрдаковић, наставник српског језика.

9. Резултати SWOT анализе
У оквиру процеса осмишљавања и израде новог Развојног плана школе за период од
2019. до 2022. године приступило се анкетирању представника родитеља, ученика и
наставника по питању сагледавања тренутне слике школе, са свим снагама, слабостима,
могућностима и претњама на путу развоја. Првенствени циљ био је да се утврди каква је
тренутно наша школа и какву школу у будућности желимо. Укупно је анкетирано 122
родитеља, 137 ученика и 69 наставника. Неки од најфрекветнијих одговора су:

СНАГЕ ШКОЛЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Руководство школе
Постигнућа ученика на такмичењима
Стручан наставни кадар
Спровођење разних активности у школи
Добра комуникација и међуљудски односи
Кабинетска настава
Рад пп службе
Нов намештај у учионицама у НК
Велика библиотека
Спровођење закона
Улагање у реновирање школе
Брига о безбедности ученика
Сарадња са осталим институцијама
Квалитет наставе

СЛАБОСТИ ШКОЛЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Недовољна опремљеност материјално-техничким средствима
Незаинтересованост појединих наставника
Несарадња појединих наставника
Лоша комуникација и међ. односи
Хигијена у школској згради
Недовољан рад са талентованом децом
Недостатак секција
Велики број неоправданих часова појединих ученика
Нередовно одржавање часова допунске и додатне наставе
Изглед старе школске зграде у Брзану
Квалитет предавања појединих наставника
Рад појединих разредних старешина
Недовољан број камера
Неравномерна ангажованост запослених
Немотивисаност ученика
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МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аплицирање на пројекте
Побољшати међуљудске односе и комуникацију
Размена искустава са другим школама
Едукација наставника
Више ваннаставних активности
Спортске секције
Видео надзор
Интерна школска такмичења
Већи број спортских секција
Рад са надареним ученицима
Набавка наставних средстава
Пројекат „Школа без насиља“
Континуирано реновирање зграде школе
Иновације у настави

ПРЕТЊЕ НА ПУТУ РАЗВОЈА
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Финансије
Незаинтересованост наставника и ученика
Политика
Недостатак времена за додатни рад –и ученика и наставника
Смањење броја деце
Уништавање школске имовине
Проблеми социјалне природе
Превелики притисак на наставнике што се папирологије тиче
Велика права ученика

10. Приоритети развоја и развојни циљеви
На основу резултата SWOT анализе и процеса Самовредновања, као и Извештаја о
реализацији претходног Развојног плана и Извештаја Екстерне евалуације, одређени су
приоритети развоја школе по областима и за сваку област дефинисани су развојни циљеви
који су детаљно разрађени у оквиру акционог плана:
ЕТОС:
1. Унапређивање међуљудских односа међу свим актерима школског живота кроз
подстицање међусобног поштовања, толеранције, сарадње и тимског духа
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА:
1. Осмишљавање ефикасних мера за откривање даровитих ученика и осмишљавање
стратегије рада са њима
2. Развијање и промовисање социјалних вештина, вредности и здравих стилова живота
3. Унапређивање рада са ученицима у оквиру других облика образовно-васпитног рада
(секције, допунска и додатна настава)
4. Унапређивање заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања
5. Развијање мотивације ученика кроз учешће на интерним такмичењима на нивоу школе
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА:
1. Осмишљавање ефикасних мера за постизање остварености стандарда на заврш. Испиту
НАСТАВА И УЧЕЊЕ:
1. Унапредити наставни процес примењујући наставне методе које су ефикасне и
иновативне у односу на циљ учења
2. Повећати партиципацију наставника у реализацији часова мултидисциплинарног
(интегративног) приступа, уважавајући могућности свих ученика
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3. Оснажити ученике за активан рад на часу, уз дискусији и изношење мишљења,
који ће пратити адекватна повратна информација
4. Побољшати процес оцењивања ученика интензивнијим праћем и вођењем
формативног оцењивања
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ
РЕСУРСИМА:
1. Увођење ефикасних мера за похваљивање и награђивање запослених
2. Развијање сарадње са другим школама ради размене искустава и дружења
3. Унапређивање материјално-техничких ресурса и набавка савремених
дидактичких и наставних средстава
4. Унапређивање естетских и хигијенских услова рада у школи

11. Акциони план
ОБЛАСТ:

ЕТОС

Циљ 1:
Унапређивање међуљудских односа међу свим актерима школског живота
кроз подстицање међусобног поштовања, толеранције, сарадње и тимског духа
Задатак 1

Развијање вештина за асертивну комуникацију и посредовање у
решавању сукоба

Активности

Носиоци
Активности

Динамика

Критеријум
Успех

Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације

Интерна обука за наставнике и
ученике на тему „Асертивне
комуникације“

Директор,
пом.
директора,
психолог,
педагог

Једном у
оквиру
полугодишта

Наративни
извештај

На крају
школске
године

Помоћ.
директора

Едукације из Каталога
акредитованих семинара на
тему: ,,Ненасилне
комуникације“

Тим за
Континуирано
стручно
током школске
усавршавање
године
наставника

Сертификати са
семинара,
презентација ново
стечених знања и
примена у пракси

На крају
школске
године

Тим за
стручно
усавршавањ
е наставника

Едукације из Каталога
акредитованих семинара на
тему: ,,Посредовања у
решавања сукоба“

Tим за
Континуирано
стручно
током школске
усавршавање
године
наставника

Сертификати са
семинара,
презентација ново
стечених знања и
примена у пракси

На крају
школске
године

Тим за
стручно
усавршавањ
е наставника

Наративни
извештај

На крају
школске
године

ПП служба,
предметни
наставници

Едукација родитеља на разна
питања везана за тему
родитељства

ПП служба,
предметни
наставници

Једном у
оквиру
полугодишта
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Организовање активности које захтевају сарадничке односе и тимски дух
у циљу унапређивања међуљудских односа

Задатак 2
Активности

Носиоци
Активности

Динамика

Критеријум
успех

Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације

Организација рекреације за
наставнике

Директор

Једном
недељно

Учешће већине
запослених у
активностима

На крају
школске
године

Директор

Организација заједничких
дружења, посета и излета
чланова колектива

Директор

Једном
месечно

Учешће већине
запослених у
активностима

На крају
школске
године

Директор

Организ. спортских такмичења за
ученике у циљу промовисања
фер плеја и тимског духа

Стр.већа
наставника
физичког

Током
године

Извештаји са
такмичња

На крају
школске
године

Стр.већа
настав.
физичког
васпитања

Team building активности у циљу
јачања заједништва и сарадње

Стручни
сарадници

У току
године

Извештаји,
фотографије

На крају
школске
године

Стручни
сарадници

ОБЛАСТ:

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Осмишљавање ефикасних мера за откривање даровитих ученика и
осмишљавање стратегије рада са њима
Циљ 1:

Носиоци
Време
Евалуације Евалуације

Активности

Носиоци
Активности

Динамика

Критеријум
успех

Идентификација даровитих
ученика

Предметни
наставници,
стручна служба

Током
године

Листа ученика,
постигнућа ученика,
успех на тесту
интелигенције

На крају
школске
године

Стручна
служба

Сачињавање плана рада са
даровитим ученицимаИОП3

Предметни
наставници,
стручна служба

Током
године

Сачињен план рада

На крају
школске
године

Стручна
служба

Сарадња са родит. даровит.
ученика у циљу промов.
плана рада са њима

Предметни
наставници,
стручна служба

Током
године

Записници са
разговора са
родитељима

На крају
школске
године

Стручна
служба

Припрема даровитих
ученика за такмичења на
свим нивоима

Предметни
наставници

Током
године

Успеси ученика на
такмичењима

На крају
школске
године

Стручна
служба

Промовисање успеха
даровитих ученика на сајту
школе и огласним таблама
школе

Тим за школски
сајт

Током
године

Прилози на
школском сајту

На крају
године

Тим за
школски
сајт
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Циљ 2: Развијање и промовисање социјалних вештина, вредности и здр. стилова живота
Активности

Носиоци
Активности

Реализација радионица у
оквиру ЧОС-а које
промовишу вредности и
здраве стилове живота

Разредне
старешине,
стручна служба

Осмишљавање и
реализација програма
развоја социјалних
вештина за ученике

Стручна служба

Критеријум
успех

Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације

Током године

Извештаји

На крају
школске
године

Стручна
служба,
разредне
старешине

Током године

Сачињен план
рада,
Извештаји о
раду

На крају
школске
године

Стручна
служба

Динамика

Циљ 3:
Унапређивање рада са ученицима у оквиру других облика образовноваспитног рада (секције, допунска и додатна настава)
Активности

Носиоци
Активности

Динамика

Критеријум
успех

Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације

Формирање листе ваннаставних
активности које ће наставници у
школи реализовати током године

Предметни
наставници,
пом. директора

На почетку
школске
године

Листа
секција

На почетку
школске
године

Пом.
директора

Анкетирање ученика по питању
заинтересованости за учешћем у
ваннаставним активностима

Разр. стареш.,
стручна
служба

На почетку
школске
године

Резулатати
анкетирања

На
почетку
године

Струч.
служба,
разр. стареш.

Промовисање рада у оквиру
ваннаставних активности на
школском сајту, у Просв. прегледу

Тим за
школски сајт

Током
године

Прилози на
школском
сајту

На крају
године

Тим за
школски
сајт

Идентификовање ученика који би
требало да похађају допунску и
додатну наставу

Предметни
наставници,
разр. стареш.

Током
године

Листа
ученика

На крају
године

Пом.
директора

Континуирано праћење реализације
допунске и додатне наставе

Пом.
директора

Током
године

Дневници

На крају
године

Пом.
директора

Циљ 4:

Унапређивање заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Активности

Носиоци
Активности

Динамика

Критеријум
успех

Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације

Промовисање Протокола о заштити
деце од насиља, злостављања и
занемаривања наставницима,
ученицима и родитељима

Тим за заштиту
од насиља

Током
године

Записници за
предавања

На крају
школске
године

Пом.
директора
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Реализација трибине на тему
превенције вршњачког насиља

УП, стручна
служба

Током
године

Формирање вршњачког тима у
циљу медијације у конфликтима

Стручна
служба школе

Током
године

Обука вршњачког тима за
спровођење медијације и
ненасилног реаговања у сукобима

Стручна
служба школе

Унапређивање сарадње са
Просветним инспектором у циљу
системског деловања на редовност
похађања наставе ученика

Тим за заштиту
од насиља

Извештај,
фотографије

На крају
године

Струч. служ.,
разр. стареш.

Листа
чланова

На крају
године

Стручна
служба

Током
године

Извештаји

На крају
године

Стручна
служба

Током
године

Записник са
састанка

На крају
године

Тим за
заштиту од
насиља

Циљ 5:
Развијање мотивације ученика кроз учешће на интерним такмичењима на
нивоу школе
Активности

Носиоци
Активности

Динамика

Критеријум
успех

Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације

Договор и подела задужења око
организовања интерних такмичења
на нивоу школе

Директор, пом.
Директора,
стручна
служба,
стр.већа

Током
године

Записник са
састанака

На крају
школске
године

Пом.
директора

Реализација интерних такмичења на
нивоу школе

Стр. већа,
стручна
служба

Током
године

Извештаји

На крају
године

Стручна
служба,
Стр.већа

Промовисање резултата интерних
такмичења на сајту школе и у
Просветном прегледу

Тим за
школски сајт

Током
године

Прилози

На крају
године

Тим за
школски
зајт

ОБЛАСТ:

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Циљ 1:
Осмишљавање ефикасних мера за постизање остварености стандарда
(основног, средњег и напредног нивоа) на завршном испиту
Активности

Носиоци
Активности

Динамика

Критеријум
успех

Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације

Уједначавање критеријума
оцењивања

Стр.већа

На почетку
године

Записиници
са сатанака

На крају
године

Стр.већа

Сарадња са Саветом родитеља ради
изналажења ефикасних мера за
постизање бољег успеха на
завршном испиту

Директор,
стручна
служба

Током
године

Записиници
са сатанака

На крају
године

Директор,
стручна
служба
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Сарадња са Ученичким
парламентом ради изналажења
ефикасних мера за постизање бољег
успеха на завршном испиту

Директор,
стручна
служба

Током
године

Записиници
са сатанака

На крају
године

Директор,
стручна
служба

Сарадња са Наставничким већем
ради изналажења ефикасних мера за
постизање бољег успеха на
завршном испиту

Директор,
стручна
служба

Током
године

Записиници
са сатанака

На крају
године

Директор,
стручна
служба

ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Циљ 1: Унапредити наставни процес примењујући наставне методе које су
ефикасне и иновативне у односу на исход / циљ учења
Задатак 1
Активности
Истраживачки рад, есеји,
презентације.

Часови у природи (дворишту
школе).

Интегративни приступ настави
кроз пројекат Сарадњом до
знања

Припрема задатака за ученике
у складу са њиховим
могућностима и способностима

Континуирано оспособљавање
наставника за употребу
савремене технологије у
настави

.Осавременити наставни процес примењујући наставне методе које су
ефикасне и иновативне у односу на циљ учења
Носиоци
Активности

Динамика

Критеријум
Успех

Учитељи,
наставници,
Ученици,
психолог,
педагог

Током године

Припреме за
часове, панои као
продукти
истраживачких
радова, извештаји о
реализацији

На крају
године

Учитељи,
наставници,
ученици,
психолог,
педагог

Припреме за часове,
извештаји о
Током године
реализацији,
фотографије

На крају
године

Учитељи,
наставници,
ПП служба

Током године

Тимски и
корелацијски
часови – припреме,
извештаји о
реализацији,
фотографије,
презентације

Учитељи,
наставници,
ПП служба

Припреме за часове
са индивидуалним
Током године
задацима,
урађени тестови и
свеске ученика

Учитељи,
наставници,
ПП служба,
Директор
школе

Угледни, тимски и
корелацијски
часови,
реализација часова
из пројекта „Школа
за 21.век“,
презентације и
трибине, извештаји
са семинара
тематски везаних за
употребу савр. техн

Током године
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Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације
Учитељи,
предметни
наставници,
директор,
стручна
служба
Учитељи,
предметни
наставници,
директор,
стручна
служба

На крају
године

Учитељи,
предметни
наставници,
стручна
служба

На крају
године

Учитељи,
предметни
наставници,
стручна
служба

На крају
године

Директор
школе,
стручни
сарадници,
учитељи и
наставници
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Задатак 2
Активности

Показивање алтернативних
начина решавања проблема

Задаци и питања из
свакодневног живота као и из
других области/предмета.

Учити ученике како да користе различите начине решавања задатака и
повежу претходно учено са новим, као и садржајима из свакодневног
живота
Носиоци
Активности

Учитељи,
наставници,
ученици

Учитељи,
наставници,
ученици

Динамика

Током целе
године

Током целе
године

Критеријум
Успех
Оперативни и
дневни планови
(проблемска
настава)
Оперативни и
дневни планови (
функционални
задаци и задаци за
које се користе
знања из других
предмета),
међупредметно
повезивање и
искуствена настава
Оперативни и
дневни планови,
евиденција о
коришћењу
библиотечке грађе,
истраживачка и
амбијетална настава
– школска и градска
библиотека,
фотографије са
часова, извештаји о
реализацији часова

Коришћење стручне
литературе, учење из више
извора (речници,
енциклопедије)

Учитељи,
наставници,
ученици

Посете институцијама културе
и културним манифестацијама

Директор
школе, ПП
служба,
учитељи и
наставници,
представници
институција
културе

Током целе
године

План посете,
извештаји и
фотографије на
сајту и фб
страници школе,
извештаји
Комисије за
маркетинг школе

Педагог,
психолог,
стручни
тимови

На почетку
школске
године, на
почетку другог
полугодишта и
током године
према плану
педагога и
психолога

Извештаји о
реализованим
радионицама

Радионице о техникама учења

Током целе
године
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Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације

На крају
године

Учитељи,
наставници,
(стручна
већа за
област
предмета)
ПП служба

На крају
године

Учитељи,
наставници,
(стручна
већа за
области
сродних
предмета)
ПП служба

На крају
године

Учитељи,
наставници,
(стручна
већа за
области
сродних
предмета)
ПП служба

На крају
године

Директор
школе,
ПП служба,
Комисија за
маркетинг
школе и
односе са
јавношћу

На крају
године

Директор,
стручни
сарадници,
стручни
тимови
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Циљ 2: Повећати партиципацију наставника у реализацији часова
мултидисциплинарног (интегративног) приступа, уважавајући могућности свих
ученика
Задатак 1
Активности

Вежбање задатака на три нивоа.

Рад са појединим ученицима
индивидуално, док други
ученици раде у групи.

Задатак 2
Активности

Угледни часови; часови
корелације.

Употреба наставних листићазадаци прилагођени
способностима и могућностима
ученика

Прилагодити рад на часу образовно-васпитним потребама ученика у
одабиру захтева и темпа рада.
Носиоци
Активности

Динамика

Критеријум
Успех

Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације

Учитељи,
наставници,
педагог

Током године

Оперативни и
дневни планови,
картони праћења
напредовања
ученика, анализе
резултата рада
ученика

На почетку
школске
године, на
крају првог
полугодиш
та, на крају
школске
године

Учитељи,
наставници,
педагог

Учитељи,
наставници

План
индивидуализације
(образац 3
из ИОП –а)
Оперативни и
Током године
дневни планови
рада, картон
праћења ученика са
којима се ради
индивидуално

Током целе
школске
године

Учитељи,
наставници,
психолог,
педагог,
Чланови
Тима за
ИОП

Реализовати часове угледног типа интегративног приступа уз уважавање
могућности свих ученика
Носиоци
Активности

Динамика

Критеријум
Успех

Учитељи,
наставници

Током целе
године према
плановима
рада стручних
већа и
терминима за
угледне и
корелацијске
часове

План рада
стручног већа,
припрема за
угледни /
корелацијски час,
извештај о
реализованом часу
и фотографије

На крају
школске
године

Учитељи,
наставници

Током
целе
године

Оперативни и
дневни планови ,
евиденција о
напредовању
ученика

На сваком
класификационом
периоду
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Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације
Директор,
педагог,
психолог,
учитељи,
наставници

Учитељи и
наставници

Школски развојни план 2019 - 2022. година

Задатак 3
Активности

Интензивирати рад допунске
наставе.

Индивидуални рад са
учеником, рад у групи, рад у
пару

Оснажити ученике да долазе на часове допунске наставе (као вид помоћи
у напредовању у раду) похваљивањем напретка у раду ученика.
Носиоци
Активности

Учитељи,
наставници

Учитељи,
наставници,
ученици

Динамика

Током целе
године

Током целе
године

Критеријум
Успех
Евиденција часова
допунске наставе и
долазака ученика,
картони праћења
напредовања
ученика, извештаји
о реализацији
допунске наставе
Оперативни и
дневни планови
рада, белешке о
праћењу и
напредовању
ученика

Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације

На
полугодишту и на
крају
школске
године

Руководиоци стручних
већа, педагог

На
полугодишту и на
крају
школске
године

Учитељи,
наставници,
педагог

Циљ 3: Оснажити ученике за активан рад на часу, уз дискусији и изношење
мишљења, који ће пратити адекватна повратна информација

Задатак 1
Активности
Подстицање ученика на
изношење примера, коментара

Самосталан рад ученика на
задатку

Подстицање ученика да након
коментара наставника успешно
исправе грешку/поправе
задатак

Заинтерeсовати ученике за рад и активно учествовање на часу.
(подстицањем, похвалом, позитивном повратном информацијом,
охрабривањем и коришћењем иновативних метода и ИКТ-а у настави...)
Носиоци
Активности
Учитељи и
наставници

Учитељи,
наставници,
ученици

Учитељи,
наставници

Динамика

Критеријум
Успех

Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације

Током целе
године

Планови рада са
методама
дискусије, дебате...

На крају
сваког
класификационог
периода

Учитељи и
наставници

На крају
сваког
класификационог
периода

Учитељи и
наставници

На крају
сваког
класификационог
периода

Учитељи и
наставници

Током целе
године

Током целе
године
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Планови рада са
облицима
индивидуалног
рада,
истраживачког
рада...Продукти
индивидуалног и
истраживачког рада
ученика
Дневни планови
рада са методама
„намерне грешке“,
белешке о
активности ученика
на задатку
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Задатак 2
Активности

.Подстицање ученика на
дискусију.

Спровођење активности тако да
једна следи другу

Стицати знање на часу корипшћењем наставничке повратне
информације, проценом одговора и дискусијом о предмету учења на часу
Носиоци
Активности
Учитељи,
наставници,
педагог,
психолог

Учитељи,
наставници

Динамика

Критеријум
Успех

Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације

Током целе
године

Оперативни и
дневни планови
рада – методе
дебате и дискусије,
белешке о учешћу
ученика у
дискусији

На крају
сваког
класификационог
периода

Учитељи,
наставници,
педагог,
психолог

Током целе
године

Оперативни и
дневни планови
рада

На крају
сваког
класификационог
периода

Учитељи,
наставници

На крају
сваког
месеца

Учитељи,
наставници

На крају
сваког
месеца

Учитељи,
наставници

Ефикасно користити време на
часу

Учитељи,
наставници

Током целе
године

Повезивати делове часа
( уводни, главни и завршни)

Учитељи,
наставници

Током целе
године

Задатак 3
Активности
Израда и поштовање
заједничких правила
понашања.

Подстицање ученика на
сардању ( једни излажу-други
постављају потпитања).

Израда заједничких пројеката

Оперативни и
дневни планови
рада – белешке о
остварености плана,
корекцији и
самоевалуацији часа
Дневни планови
рада – белешке о
остварености
планираног,
корекцији и
самоевалуацији часа

Побољшати сарадњу међу ученицима заједничким радом
Носиоци
Активности
Одељењске
старешине,
ученици

Динамика

Критеријум
Успех

Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације

На почетку
школске
године

План за ЧОС,
Евиденција
праћења
понашања ученика

На крају
првог
полугодишта и на
крају
године

Одељ.
старешине,
учитељи
наставници,
ПП служба,
директор

На крају
сваког
класификац
ионог
периода

Одељ.
старешине,
учитељи
наставници

По
завршетку
пројекта

Учитељи,
наставници,
ПП служба

Учитељи,
наставници,
ученици

Током целе
године

Учитељи,
наставници,
ученици

Током целе
године
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Планови рада
наставника –
технике вршњачког
учења, евиденција
праћења и
напредовања
ученика
Планови рада
учитеља,
наставника – часови
пројектне наставе и
пројеката,
извештаји о
пројектима,
фотографије
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Циљ 4: Побољшати процес оцењивања ученика интензивнијим праћењем и
вођењем формативног оцењивања
Задатак 1
Активности

Унапредити писану припрему за час која ће садржати и начин провере
исхода / циљева часа
Носиоци
Активности

Динамика

Критеријум
Успех

Време
Евалуације
На
полугод
и-шту и
на крају
школске
године
На
полугод
и-шту и
на крају
школске
године

Истицање ученицима шта су
научили, шта још треба да
науче, у чему да испараве
грешке.

Учитељи и
наставници

Током целе
године

Резултати иницијалног
процењивања,
препоруке у
белешкама о
напредовању ученика,
завршни тестови

Примена иновативних модела
наставе који воде
функционалном и трајном
знању

Учитељи и
наставници

Током целе
године

Оперативни планови
рада, дневне припреме,
белешке о праћењу и
напредовању ученика

Током целе
године

Оперативни планови
рада са напоменама о
остварености, дневне
припреме са
самоевалуацијом и
корекцијом, белешке о
праћењу и
напредовању ученика

Прилагођавање припреме за
час специфичностима одељења
и индивидуалним
могућностима ученика

Задатак 2
Активности

Формирати добре картоне
праћења напредовања ученика
у складу са прописаним
стандардима и постављеним
критеријумима оцењивања

Континуирано формативно
праћење (оцењивање)

Учитељи и
наставници

На
полугод
и-шту и
на крају
школске
године

Носиоци
Евалуације

Учитељи и
наставници

Учитељи и
наставници,
педагог,
директор

Учитељи и
наставници,
педагог,
директор

Унапредити вођење педагошке документације о праћењу и напредовању
ученика уз испуњавање постављених критеријума оцењивања и
прописаних стандарда постигнућа
Носиоци
Активности

Учитељи и
наставници

Учитељи и
наставници

Динамика

Критеријум
Успех

Резултати иницијалног
процењивања са
предлогом мера за
побољшање, јасне
На почетку и
препоруке у
током целе
белешкама о
године
напредовању ученика,
завршни тестови са
предлогом мера за
побољшање
Петнаестоминутни
тестови, чек листе и
анализа постигнућа
ученика, јасне белешке
Током целе
о напредов ученика у
године
складу са пропи за опис
сваке оцене и са јасним
препорукама за даљи
рад
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Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације

На
полугод
и-шту и
на крају
школске
године

Учитељи и
наставници
(стручна
већа),
педагог,
директор

На
полугод
ишту и
на крају
школске
године

Учитељи и
наставници
(стручна
већа),
педагог,
директор
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ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
Циљ 1:

Увођење ефикасних мера за похваљивање и награђивање запослених
Активности

Носиоци
Активности

Динамика

Критеријум
успех

Време
Евалуације

Носиоци
Евалуације

Сачињавање Протокола о
похваљив., награђивању запослених

Секретар,
директор

Током
године

Сачињен
протокол

На крају
шк. године

Директор

Циљ 2: Развијање сарадње са другим основним школама ради размене искустава и
дружења
Носиоци
Критеријум
Време
Носиоци
Динамика
Активности
успех
Евалуације Евалуације

Активности
Успостављање сарад. са неком основ. школом из
Србије, као и неком основ. школом из
иностранства

Директор

Током
године

Успостављена На крају
сарадња
шк. год.

Директор

Посета основних школа ради размене
искустава и дружења

Директор

Током
године

Извештај са
посете,
фотографије

На крају
шк. год.

Директор

Позив основним школама да гостују у нашој
школи ради размене искустава и дружења

Директор

Током
године

Извештај са
посете,
фотографије

На крају
шк. год.

Директор

Циљ 3:
Унапређивање материјално-техничких ресурса и набавка савремених
дидактичких и наставних средстава
Активности

Носиоци
Активности

Динамика

Критеријум
успех

Анализа постојећег стања у школи
по питању наставних средстава

Стр.већа

На почет.
године

Листа постој.
настав. средст.

Крај
године

Стр.већа

Попис потребних наставних
средстава у школи

Стр.већа

На почет.
године

Листа потреб.
настав. средст.

Крај
године

Стр.већа

Обезбеђивање финансијских
средстава кроз аплицирање на
пројекте

Директор, тим за
пројекте

Током
школске
године

Обезбеђена
наменска
средства

Крај
школске
године

Директор,
тим за
пројекте

Набавка саврем. настав. средстава
(расписивање јавних набавки према
потребама и приоритетим.)

Директор, секретар,
председници
стручних већа

Током
школске
године

Набављ. нових и
Крај
допуна постој.
школске
настав. средстава године

Директор,
пом.
директора
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Време
Носиоци
Евалуације Евалуације
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Циљ 4:

Унапређивање естетских и хигијенских услова рада у школи
Активности

Носиоци
Активности

Динамика

Критеријум
успех

Време
Носиоци
Евалуације Евалуације

Попис приоритетних санација и
реконструкција на нивоу школе

Директор

Током
године

Попис

Крај
године

Директор

Набавка материјалних средстава
кроз аплицирање на конкурсима

Директор, тим за
пројекте

Током
школске
године

Обезбеђена
наменска
средства

Крај
школске
године

Директор,
тим за
пројекте

Реновирање на нивоу школе по
приоритетима

Директор,

Током
шк. год.

Извештај,
фотографије

Крај шк.
године

Директор

Председник Стручног актива за развојно планирање:
Др Снежана Ђорђевић

31

