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УВОД

Изложени изазовима данашњице и променама у савременом друштву
ми се већ неколико година уназад бавимо питањима квалитета наше школе и
степеном на коме она испуњава своју улогу. Свест о потреби унапређења рада
водила нас је променама и развијању програма чији смо непосредни креатори
ми сами. Оно што овај план издваја од до сада предложених, је чињеница да су
управо наставници, ученици, родитељи и локална средина непосредни креатори
развојног плана за унапређивање квалитета наше школе.

Основе овог развојног плана поставили смо на идеји да је основна школа
један од најважнијих делова сваког друштва. Тиме што ћемо дефинисати
наше циљеве ми ћемо, надамо се, лакше стићи до нашег крајног исходишта
– савремене наставе која би требало да оспособи сваког нашег садашњег и
будућег ђака за даље учење и усавршавање и да му омогући да развије свој
лични идентитет.

Настојаћемо да добро испланираним школским активностима подстакнемо
ученике на њихов развој. Наше тежње простиру се много даље од тренутног
стања. Као школа свесни смо да да је наш основни проблем у томе што наши
тренутни ресурси нису адекватно и довољно искоришћени због недостатка
савремених наставних средстава. Упоредо са настојањем да остваримо
постављене циљеве ми ћемо настојати да развијемо и мерне инструменте ради
евалуације властитог рада који би нам помогли у квалитетнијем планирању
будућих активности и који би нас приближили нашeм циљу. Наш циљ је
модерна, квалитетна школа са препознатљивим идентитетом коју ће родитељи
радо одабирати за своју децу као гаранцију здравог окружења и успешног
образовања.

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ

У време када у Србији није било ни једне школе ни у сто села, како је
тврдио наш велики просветитељ Вук Караџић, у Великој Плани се отвара
школа (1836). Дошао је учитељ из «прека», Лазар Николић, који је родом из
јужнобанатског села Делиблата. После његове смрти (1840) наредни учитељи
су се кратко задржавали. Велика Плана добија нову школску зграду у спомен
стогодишњице почетка Првог српског устанка, када је у Србији, на самом
почетку владе Краља Петра, подигнуто сто школа. Готово све новосазидане
школе биле су у швајцарском стилу. Међу њима била је и великоплањанска,
данас школска зграда основне школе «Карађорђе». Као четвороразредна школа
радила је све до септембра 1964. године, када је основана осмогодишња
школа «Милош Митровић». На предлог локалне заједнице, бивших и
садашњих ученика и наставника, 2 0 0 5 . г о д и н е школа поново добија
име «Карађорђе».
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Ово име обједињује историјску баштину ових простора и једновековно
постојање школске зграде чији су садашњи темељи спомен Првог српског
устанка и његовог вође.

Школа, дакле, има дугу традицију. Она је прва школа у Великој Плани.
Основна Школа «Карађорђе « је веома разуђена. Девет мањих и већих школа,
укључујући и матичну школу налазе се у њеном саставу. (Велико Орашје,
Крушево, Бресје, Старо село I и Старо село - Горњи крај, Крушево, Радовање,
Купусина)

Школа се налази у приградском делу Велике Плане. Повезана је мрежом
улица тако да је доступна ученицима који живе у кућама које су удаљене од
школе.

Аутобуска линија повезује подручна одељења, што омогућује ученицима
да користе аутобуски превоз до школе. Настава се одвија у матичној школи (у
две смене) и издвојеним одељењима која се налазе у поменутим подручним
школама. Матична школа има 11 учионоца. Подручне школе имају укупно 27
учионица. Само две учионице у матичној школи су делимично опремљене за
извођење кабинетске наставе - биологија и физика/ хемија. Напомињемо да се
у овим учионицама не изводи калсична кабинетска настава пошто је постојећи
наствни материјал у веома лошем стању. Донацијама невладине организације
(ACD VOCA) и локалне самоуправе опремљен је информатички кабинет. Остале
просторије чине фискултурна сала, кухиња са трпезаријом, канцеларије за
наставнике, педагога и психолога, помоћника директора, директора,
рачуноводство и секретара школе. Школа, такође, поседује и подрум у коме су
смештене котларница и магацински простор.
Последњих година један од приоритета наше школе представља реновирање
постојећих подручих школских зграда. Неке од подручних школа у својим
просторијама организују и предшколску наставу тако да су отворене могућности
да у тим школама преузмемо програм предшколских установа уколико за то
будемо припремили неопходне услове.
У свим школама постоји санитарни чвор, а у матичној школи и већини
подручних школа и етажно грејање. У оквиру школског дворишта налазе се
реновирани спортски терени за: рукомет, мали фудбал, одбојку и кошарку. У
својини школе налзе се и школски станови.

Школа ради у делимично отежаним материјално - техничким условима
уколико узмемо у обзир застарелост већине школског инвентара (клупе,
табле....), застарелост, дотрајалост или недостатак кабинетског материјала.
Ипак овај делимично дотрајао школски простор оплемењен је мноштвом паноа,
слика и зеленила. Наши ученици без обзира на поменуте услове успевају да
остваре запжене резултате на свим нивоима такмичења. Основна школа
„Карађорђе“ тренутно броји 554 ученика од првог до осмог разреда.
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РЕСУРСИ
Најважнији ресурси наше школе су људи и средина. Наше намере су

да објединимо интересе и потребе ученика, наставника, родитеља и локалне
заједнице. Стога је неопходно учешће, иницијатива и одговорност свих
интересних група у планираном развоју наше школе.

Унутрашњи ресурси

Табела 1. Наставници и стручни сарадници

Ред.
бр.

Опис извршиоца Број
извршиоца

Степен стручне спреме

IV V VI VII-1 VII-
2

1. Наставници 59 1 7 50 1

2. Педагог 1 1

3. Психолог 1 1

УКУПНО 61 1 7 52 1

Табела 2. Ваннаставно особље

Ред.
бр.

Опис извршиоца Број
извршиоца

Степен стручне спреме

IV V VI VII-1 VII-
2

1. Директор 1 1

2. Помоћник директора 1 1

3. Секретар 1 1

4. Административни
радник

1 1

5. Шеф рачуноводства 1 1
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6. Благајник 1 1

УКУПНО 6 3 3

Табела 3. Помоћно особље

Ред.
бр.

Опис
извршиоца

Број
извршиоц
а

Степен стручне спреме

I II III IV

1. Помоћни
радник

9 7 0 0 2

2. Кувар 4 0 0 1 3

3. Сервирка 1 0 0 1 0

4. Домар 2 0 0 2 0

5. Ложач 3 0 1 2 0

УКУПНО 19 7 1 6 5

ПРЕГЛЕД НАСТАВНИХ И ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА
Ред.бр. Назив средства Број(комада)

1. Компјутери 94

2. Пројектор 2

3. Графоскоп 2

4. Штампач 5

5. Телевизор 1

6. DVD плејер 2

7. Касетофон 6

8. Телефон 5



6

9. Фото апарат 2

10. Видео камера 1

11. Глобус 1

12. карте (географске и историјске) 14

13. Шестар 2

14. Лењир 3

15. Факс 1

16. Копир апарат 1
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Средина

Ниво опремљености
Веома добро
опремљен

Средње
опремљен Лоше опремљен

1. Фискултурна сала 3 *
2. Универзални терен 5 *
3. Наставничке зборнице 9 *
4. Мултимедијална

учионица
1 *

5.
Канцеларија
педагошко-
психолошке службе

1 *

6.
Административна
канцеларија 2 *

7.
Канцеларија
директора 1 *

8.
Канцеларија помоћника
директора 1 *

9.
Кухиња са
трпезаријом 10 *

10. Школско двориште 9 * *

11. Библиотека 2 *

13. Учионице 38 *
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Спољашњи ресурси

Део школског окружења чине и јавне и културне установе Општине Велика
Плана, као што су позориште, биоскоп, Дом културе,библиотека, отворени
градски базен. Не тако далеко од школе налазе се манастир Копорин,
манастир Покајница, Радовањски луг, река Морава.

Школа има веома добру сарадњу са општинским властима. Наше деловање
ће и у будуће бити усмерено ка активном укључивању општине у преузимање
одговорности за развој школа на њеној територији. Сарађујемо са спортским
клубовима и културним удружењима. Имамо подршку локалних медија (РТВ
«Јасеница», ТВ «Плана»). Локални Дом здравља веома често организује
предавања за наше ученике и наставнике. Имамо добру сарадњу са удружењем
особа са инвалидитетом “Воља за животом“, Црвеним крстом, основним и
средњим школама, предшколском установом и Центром за социјални рад.

У наступајућем периоду настојаћемо да кроз развијенију сарадњу са родитељима
и бившим ученицима наше школе започнемо активно учешће локалне заједнице
у остваривању наших развојних циљева.



9

Анализа стања наше школе

Снаге наше школе
• Традиција дуга преко 100 година у васпитању и образовању ђака(школа у
Старом Селу 2020. године прославља јубилеј 200 година постојања)
• Учешће и успеси наших ђака на различитим такмичењима
• Стручан наставни кадар
• Отвореност наставног кадра за стручно усавршавање
• Дигитална учионица опремљена новим компјутерима
• Добра сарадња са локалном заједницом
• Развијен тимски рад у колективу
• Добри међуљудски односи
• Добра оцена након екстерног вредновања ( 3)
• Пројекти:

-„Образовна инклузија Рома“,
-„Различити, а исти“,
-„Професионална оријентација“,
-„European schools for a living planet“

Слабости наше школе:
1. дотрајали школски објекти и дотрајала наставна средства
2. недовољна опремљеност школе наставним средствима
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ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Разлози за укључивање наше школе у ШРП

Бољи резултати
наших ученика

(завршни
испит, даље
школовање)

Унапређивање

Жеља за
укључивањем
колектива у савремене
токове образовања

наставе и учења -ефикасно коришћење сопствених ресурса;
-преузимање иницијативе и одговорности за
сопствени развој;
-повезивање свих актера школског живота око
заједничке идеје
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МИСИЈА
Мисија наше школе је повезаност школе и живота, односно примена наученог

кроз праксу. Осавремењавање наставе употребом нових наставних средстава и
метода рада.

ВИЗИЈА
Желимо:

- савремено опремљену школу у коју ће деца радо долазити и која
треба да одговори потребама ученика и наставника
-школу која квалитетно и занимљиво креира време, а наставници су
сарадници, координатори и саветници које ђаци уважавају и радо
испуњавају своје обавезе

Школским развојним планом желимо да одредимо основне приоритетне
области у наредном четворогодишњем периоду. Овај документ је флексибилан
за допуне, измене и промене у наредном периоду.
Тим је на основу анализе остварености претходног развојног плана и
извештаја о самовредновању рада школе израдио нови Школски развојни план за
период од 2017/2018. до 2020/2021. године.
Тим за самовредновање и разојно планирање ће сваке године
вредновањем обухватити стандарде из свих седам области како би
континуирано радио на побољшању квалитета целукопног живота и рада
школе.
Акционим планом за школску 2017/2018. годину тим ће такође
обухватити стандарде свих седам области:
1.Школски програм и годишњи план рада
2. Настава и учење
3.Образобвна постигнућа ученика
4. Подршка ученицима
5. Етос
6. Организација рада школе и рукобођење
7.Ресурси
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Приоритети наше школе у наредном периоду:

1. У области „Школски програм и годишњи план рада школе“ приоритети
наше школе су следећи стандарди и индикатори:
1.1. Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу
са прописима
1.1.1. Школски програм садржи све законом предвиђене елементе
1.1.2. Школски програм је сачињен на основу наставног плана и програма
1.1.3. Годишњи план рада школе сачињен је на основу школског програма
1.2. Елементи школског програма и годишњег плана рада школе
међусобно су усклађени
1.2.1. У годишњи план рада школе уграђен је акциони план школског
развојног плана за текућу годину
1.4. Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на
задовољење различитих потреба ученика
1.4.2. Наставници су прилагодили годишњи план рада школе
специфичностима одељења

2. У области „ Настава и учење“ приоритети наше школе су следећи
стандарди и индикатори:
2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на
часу
2.1.1.Наставник јасно истиче циљеве учења
2.1.4.Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа
2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу
2.2.1.Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема
2.2.5.Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама
ученика
2.3.1.Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика
2.4. Ученици стичу знања на часу
2.4.6.Ученици процењују тачност одговора- решења
2.4.7.Ученици умеју да образложе како су дошли до решења
2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу
2.5.6.Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег
учења
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2.6.4. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима
о њиховом раду
2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу
2.7.4.Наставник користи различите поступке за мотивисање уеника

3. У области „Постигнућа ученика“ приоритети наше школе су следећи
стандарди и индикатори:
3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди
3.1.1. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен основни
ниво образовних стандарда.
3.1.2. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен средњи
ниво образовних стандарда.
3.1.3. Резултати на завршном испиту/матури показују да је остварен напредни
ниво образовних стандарда.
3.1.5. Школске оцене су у складу са резултатима на
завршном/матурском/националном испиту.
3.1.6. Резултати ученика на завршном/матурском/националном испиту
показују да је школа остварила резултате на нивоу просека Републике.
3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика
3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика

4. У области „Подршка ученицима“ приоритети наше школе су следећи
стандарди и индикатори:
4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима
4.1.3. У пружању подршке ученицима школа остварује комуникацију са
породицом
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој
ученика
4.2.4. У школи се промовишу здрави стилови живота.
4.2.5. У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој

5. У области „Етос“ приоритети наше школе су следећи стандарди и
индикатори:
5.1. Регулисани су међуљудски односи у школи
5.1.4.За новопридошле ученике и наставнике примењују се разређени
поступци прилагођавања на нову школску средину
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу
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5.2.1. Резултати ученика и наставника јавно се истичу и промовишу
5.2.3. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и
наставника за постигнуте резултате
5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима
5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и прихвата иницијативе
ученика
5.5.4. Школа развија и негује различите облике активног учешћа родитеља у
животу школе

6. У области “Организација рада школе и руковођење“приоритети наше школе
су следећи стандарди и индикатори:
6.2. Директор ефективно и ефикасно организује рад школе
6.2.6.Развијен систем информисања о свим важним питањима из живота и

рада школе
6.3. Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе
6.3.6. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених

7. У области “Ресурси“приоритети наше школе су следећи стандарди и
индикатори:
7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси
(простор, опрема и наставна средства)
7.3.5. Школа је опремљена потребним наставним средствима за реализацију
квалитетне наставе
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ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ
У ОКВИРУ КЉУЧНИХ ОБЛАСТИ

I КЉУЧНА ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Координатор кључне области: Александар Скачков, директор школе
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Израда школских докумената у складу са Законом о основном
образовању и васпитању и наставним планом и програмом за школску 2017/2018. годину
1. ЗАДАТАК: Израда годишњег плана рада школе и усаглашавање са школским програмом и
школским развојним планом.
Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Усаглашавање
Годишњег плана
рада
школе са
Школским
развојним
планом

Тим за
самовредновање
и школско
развојно
планирање,
Тим за
израду
Годишњег
плана рада
Школе

Јун –август
сваке школске
године

Тим за
самовредновање
и школско
развојно
планирање је
дао препоруке
за
усаглашавање и
унапређење
израде
Годишњег
плана рада. У
годишњи план
рада школе
уграђен је
акциони план
школског
развојног
плана за
текућу годину.

Извештај Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање

2. Усаглашавање
Годишњег плана
рада
школе са
Школским
програмом

Стручни актив за
развој школског
програма,
Тим за
израду
Годишњег
плана рада
Школе

Јун –август
сваке школске
године

Стручни актив за
развој школског
програма је дао
препоруке за
усаглашавање и
унапређење
израде
Годишњег
плана рада

Извештај стручног
актива за развој
школског програма

3. Усклађивање
планова рада
стручних
већа –

Тим за израду
Годишњег
плана
рада Школе

Август и
септембар
сваке
школске

Усклађени и
побољшани
планови рада
стручних

Годињи
план рада
школе
и Годишњи



16

Наставничког већа,
Одељењских већа,
Педагошког
колегијума

године већа извештај о
реализацији годишњег
плана рада школе

4. Усклађивање
планова рада
стручних
већа за област
предмета

Стручна већа за
област
предмета

Август и
септембар
сваке
школске
године

Усклађени и
побољшани
планови рада
стручних
већа за област
предмета

Годињи
план рада
школе
и Годишњи
извештај о
реализацији годишњег
плана рада школе

5. Усклађивање
индивидуалних
планова
рада одељењских
старешина

Одељењске
старешине свих
разреда

Август и
септембар
сваке
школске
године

Усклађени и
побољшани
планови рада
одељењских
старешина

Годишњи
план рада
школе
и
Извештај о
реализацији годишњег
плана рада школе

6. Усклађивање
планова рада
секција и
организације
ваннаставних
активности
у складу са
реалном
могућностима
школе

Предметни
наставници

Август и
септембар
сваке
школске
године

Усклађени и
побољшани
планови рада
секција

Годишњи
план рада
школе
и
Извештај о
реализацији годишњег
плана рада школе

7. Упознавање
наставника,
родитеља и
Школског одбора
са садржајем и
функцијом
Годишњег плана
рада школе

Директор и
стручни
сарадници
школе

Септембар
сваке
школске
године

Сви наставници
познају
Годишњи план
рада
школе и
схватају његов
значај и
функцију

Годишњи план
рада школе, записници
са седница
Наставничког већа,
Савета родитеља и
Школског одбора

8. Анализа урађеног
усклађивања

Тим за
самовредновање
и школско
развојно
планирање

Јун и јул сваке
школске
године

Усклађен и
побољшан
Годишњи план
рада школе

Извештај о
релизацији Тима за
самовредновање и
школско
развојно планирање

2. ЗАДАТАК: Израда Школског програма и усклађивање са Законом о основном образовању и
васпитању и наставним планом и програмом.
Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Израда Школског
програма у складу
са Законом и

Стручни актив за
развој школског
програма,

Август-
септембар
2017/ 2018.

Израђен
школски
програм у

Школски програм,
извештај Наставничког
већа, Савета родитеља и
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условима рада
школе

подтимови за
израду
Школског
програма

године складу са
Законом и
реалним
потенцијалима
школе

Школског одбора

2. Усаглашавање
Школског програма
са Школским
развојним
планом

Тим за
самовредновање
и школско
развојно
планирање,
Стручни актив за
развој школског
програма,
подтимови за
израду
Школског
програма

Август-
септембар
2017/ 2018.
године

Тим за
самовредновање
и школско
развојно
планирање је
дао препоруке
за
усаглашавање и
унапређење
израде
Школског
програма

Извештај Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање

3. Усаглашавање
Школског програма
са изменама и
допунама
Правилника о
наставном плану
образовања и
васпитања

Стручни актив за
развој школског
програма,
подтимови за
израду
Школског
програма

Август-
септембар
2017/ 2018.
године

Израђен
школски
програм у
складу са
изменама и
допунама
Правилника о
наставном плану
образовања и
васпитања

Школски програм,
извештај Наставничког
већа, Савета родитеља и
Школског одбора,
записници са састанка
стручних већа и
стручног актива за развој
школског програма

4. Анализа урађеног
усклађивања

Тим за
самовредновање
и школско
развојно
планирање

Јун и јул сваке
школске
године

Усклађен и
побољшан
Школски
програм

Извештај о
релизацији Тима за
самовредновање и
школско
развојно планирање

3. ЗАДАТАК: Израда Школског развојног плана и усаглашавање са осталим документима
Р.
бр.

Опис
активности

Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Анализа
остварености
претходног
ШРП-а

Тим за
самовредновање
и школско
развојно
планирање

Јун- август
2016/2017.
године

Увид у степен
реализованости
претходног
ШРП-а и
добијање
смерница за
израду новог

Извештај о
релизацији Тима за
самовредновање и
школско
развојно планирање

2. Упознавање
наставника са
садржајем
и функцијом
Школског
развојног

Актив за развој
школског
програма у
сарадњи са
тимом за
самовредновање

Септембар
сваке
школске
године

Сви наставници
познају
Школски развојни
план и
схватају његов
значај и

Записници са
седница
Наставничког
већа и
Педагошког
колегијума



18

плана и
процесом
његове израде

и развојно
планирање

функцију

3. Израда
Школског
развојног плана
и усаглашавање
са осталим
документима и
законским
изменама и
допунама

Тим за
самовредновање
и школско
развојно
планирање

Август-
септембар
2017/2018.
године

ШРП израђен у
складу са
осталим
документима,
законским
изменама и
допунама и
условима школе

Школски развојни
план, Извештај Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање, извештај
Наставничког већа,
Савета родитеља и
Школског одбора

4. Анализа
урађеног
усклађивања

Тим за
самовредновање
и школско
развојно
планирање

Јун и јул сваке
школске
године

Усклађен и
побољшан
Школски
развојни план

Извештај о
релизацији Тима за
самовредновање и
школско
развојно планирање

II КЉУЧНА ОБЛАСТ:НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Координатор кључне области: Мирјана Живковић, педагог
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Наставни планови треба да обезбеђују повезаност и координацију наставних
садржаја како у оквиру одређеног предмета, тако у сродних наставних предмета, и то: хорзонталну

корелацију (у оквиру једне школске године, једног разреда) и вертикалну корелацију ( у току
целокупног школовања). Дакле, повезивањем наставних предмета у заједничке дидактичке целине
покушати избећи предметну изолацију, расцепљеност и непотребно понављање истих садржаја.
1. ЗАДАТАК: Увидети значај континуираног планирања и припремања како годишњег, тако и
месечног рашчлањавања на наставне целине, наставне теме и наставне јединице. Схватити да
добра организација отклања анархију у раду. Увидети значај иновирања наставе, као и препоруке
за бољи будући рад.
Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Годишње планирање
- успоставити
унутарпредметну
и међупредметну
интеграцију
и корелацију

Стручна већа
из области
предмета;
Тим за
самовреднова
ње и школско
развојно
планирање

Август сваке
школске године

Успостављене
су могуће
корелације у
оквиру и ван
наставног
предмета.
Доминантан
је тимски рад
наставника при
годишњем
планирању

Годишњи
планови рада
предметних
наставника

2. Месечно планирање –
унапредити
планирање наставног
рада уношењем и
осмишљавањем
иновација

Предметни
наставници,
педагог
школе

На месечном
нивоу

Месечно
планирање је
унапређено
и садржи
потребне
иновације у

Месечни
планови рада
предметних
наставника
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раду
3. Дневно планирање –

унапредити
планирање наставног
рада, разрада са
аспекта организације,
садржаја и
методике

Предметни
наставници

Свакодневно Постигнута је
боља и
прегледнија
организација у
раду свих
наставника

Припреме
наставника

4. На основу анализе
сопственог рада
планрати и додатну
и допунску наставу

Предметни
наставниви

Континуирано
сваке
школске
године

Предметни
наставници су
мотивисани да
искажу своје
ставове

Планови
додатне и
допунске
наставе

5. Састављање
извештаја о
постигнутим
променама

Стручна већа
за област
предмета,
Тим за
самовреднова
ње школско
развнојно
планирање

Јун сваке
школске
године

Стручна већа
афирмишу
овакав
начин рада и
редовно
бележе
позитивне
примере

Записници
стручних
већа

2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Превазилажење наставе која је претежно заснована на предавањима.
Постизање квалитета наставе кроз примену савремених метода, облика и наставних средстава уз
активно коришћење и уважавање наставникове живе речи. Постизање континуитета при
оцењивању.
1. ЗАДАТАК: Демонстрација и угледних и огледних часова применом активних метода у оквиру
спровођења различитих видова индивидуализације и диференцијације наставе (индивидуални,
рад у паровима, групни рад, настава на више нивоа сложености) и укључивањем савремених
система наставе (проблемска, програмирана, егземпларна).
Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

Утврдити план
одржавања угледних
и огледних часова
укључујући
различите обике рада
и савремене
системе наставе

Стручна већа
за
област
предмета

На почетку
сваке
школске
године

Прецизан, на
месечном
нивоу
утврђен план
релизације
часова

Индивидуални
месечни планови
наставника, планови
стручних већа

2. Прибављање
потребне литературе
и
израда материјала
потребног за
реализацију часова
на основу
различитих облика и
система

Стручна већа,
стручни
сарадници
школе

Континуирано
током
школске
године

Потребне
информације о
методологији
и различитим
стратегијама
поучавања и
учења су
прикупљене, а
дидактички

Евиденција и писане
припреме предметног
наставника
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наставе материјал је
израђен

3. Наставник
прилагођава захтеве
могућностима
ученика

Предметни
наставник

Континуирано
током
школске године

Наставник
остварује
индивидуални
приступ у раду
са ученицима

Писана припрема
наставника, извештаји
о обиласку часова

3. Наставник на часу
прилагођава наставни
материјал и методе
индивидуалним
карактеристикама
ученика

Предметни
наставник

Континуирано
током
школске
године

Наставник
остварује
индивидуални
приступ у раду
са ученицима

Писана припрема
наставника, извештаји о
обиласку часова

4. Наставник користи
наставне методе које
су ефикасне у односу
на циљ часа

Предметни
наставник

Континуирано
током школске
године

Наставник
примењује
разноврсне
методе и
складу са
циљем часа;
ученици
показују веће
интересовање
и ангажовање
на часу

Писана припрема
наставника, извештаји о
обиласку часова,
евалуациони листићи
ученика и наставника
присутних на часу

5. Наставник учи
ученике како да
користе различите
начине/приступе за
решавање
задатака/проблема

Предметни
наставник

Континуирано
током школске
године

Наставник у
сарадњи са
ученицима
обрађује
наставне
садржаје
примењујући
разичите
приступе за
решавање
задатака;
ученици
показују веће
интересовање
за овакав начин
рада и више се
ангажују на
часу

Писана припрема
наставника, извештаји о
обиласку часова,
евалуациони листићи
ученика и наставника
присутних на часу

6. Реализација
угледних и огледних
часова на основу
различитих облика
и система наставе

Предметни
наставник

Континуирано
током
школске
године

На нивоу
стручног већа
реализовано је
по један час
годишње

Писана припрема
наставника, дневник
рада, извештаји о
обиласку часова

7. Анализа на нивоу
стручних већа за

Стручна већа
за

Недељу дана
после сваког

Реализовани
часови су

Записници стручног
већа и евиденција
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област предмета област
предмета,
директор,
стручни
сарадници

одржаног часа допринели
побољшању
наставе и
постигнућа
ученика

директора и стручних
сарадника

2. ЗАДАТАК: Усаглашавање критеријума оцењивања уз праћење утврђених стандарда, на нивоу
стручних и сродних већа, како би се сузбиле разлике у оцењивању предметних наставника.
Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Дорада усаглашених
критеријума
оцењивања

Стручна већа Континуирано
током школске
године

Сви предметни
наставници су
учествовали у
усаглашавању
критеријума
оцењивања и
примењују
их у свом
наставном раду

Записници стручних
већа

2. Разматрање
најчешћих
видова оцењивања
предметних
наставника на
нивоу стручних већа

Стручна већа Континуирано
током школске
године

Предметни
наставници
примењују
све Законом
прописане
видове
оцењивања
ученика

Евиденције
предметних
наставника, записници
стручних већа

4. Састављање
евалуација (процене)
знања ученика за
завршну
етапу часа

Стручна већа Континуирано
током школске
године

Повратна
информација
је адекватан
показатељ
онога што су
ученици
запамтили на
часу

Евиденција
предметних
наставнка

5. Посета часова у
оквиру стручних и
сродних већа –
хоризонтална
евалуација
предметних
наставника

Стручна већа Континуирано
током школске
године

Већи број
посета часова
у уквиру
стручних и
сродних већа

Дневник
рада, евалуације и
извештаји о обиласку
часова, записници
стручних
већа

6. Извештај о
оцењивању
наставника на нивоу
Стручног већа

Стручна већа На крају
школске
године

Састављен
извештај на
годишњем
нивоу

Записници
стручних
већа

3. ЗАДАТАК: Унапређивање планирања и реализације допунске наставе.

Р. Опис активности Носиоци Време Очекивани Извор доказа
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бр. активности реализације
активности

резултат

1. Допунска настава
се планира, а
наставни рад се
осмишљава
организацијски,
садржински и
методички

Предметни
наставници,
педагог
школе

Континуирано
током школске
године

Постоје
писане
припреме за
реализацију
допунске
наставе

Евиденција
предметног
наставника

2. Врши се анализа
сопствeног
рада и састављају
препоруке за
будући добар
сопствени рад

Предметни
наставници

Након сваког
одржаног часа
допунске
наставе

Предметни
наставници су
мотивисани да
искажу своје
ставове

Евиденција
предметног
наставника

3. Извештај о
реализацији
допунске
наставе

Стручна већа,
Тим за
самовредновање
и школско
развојно
планирање

На крају
наставне
године (јун)

Велики
проценат
ученика је
схватио значај
допунске
наставе
и редовно је
похађа

Записници
стручних
већа и Тима за
самовредновање и
школско развојно
планирање

4. ЗАДАТАК: Развијањем мотивисаности и личне одговорности ученика за сопствено напредовање
и постигнуте резултате редуковати репродуктивни приступ учењу.
Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Минимално
одступати од на
почетку школске
године утврђеног
распореда
контролних и
писмених задатака

Предметни
наставници

Континуирано
током школске
године

Све контролне
вежбе и
писмени
задаци
су реализовни
у предвиђено
време

Распоред писмених
провера, књига
евиденције

2. Приликом
оцењивања заједно са
учеником и целим
одељењем
проценити тачност
одговора и
образложити

Предметни
наставници

Континуирано
током школске
године

Ученици се
подстичу да
буди
објективни
приликом
вредновања
сопстеног и
туђег
знања

Извештај
Тима за самовредновање
и школско развојно
планирање, извештаји о
обиласку часова

4. Оцена је у служби
повратне
информације ученику
и садржи препоруке
за његов даљи рад

Предметни
наставници

Континуирано
током школске
године

Препоруке су
упутство за
даљи рад и у
функцији су
даљег учења

Извештај
Тима за самовредновање
и школско развојно
планирање, извештаји о
обиласку часова
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5. Наставник јасно
истиче циљеве учења

Предметни
наставници

Континуирано
током школске
године

Ученици на
крају сваког
часа
препознају
циљ учења
садржаја о
коме су
говорили на
часу

Извештај
Тима за самовредновање
и школско развојно
планирање, извештаји о
обиласку часова

6. Наставник учи
ученике различитим
техникама учења на
часу

Предметни
наставници,
стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Ученици су
самосталнији
у раду и
користе се
различитим
техникама
учења на часу

Извештај
Тима за самовредновање
и школско развојно
планирање, извештаји о
обиласку часова

7. Наставник учи
ученике да
постављају себи
циљеве у учењу и
како да процењују
свој напредак

Предметни
наставници,
стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Ученици имају
јасније
циљеве у
учењу; ниво
аспирације
ученика је
виши; ученици
објективније
процењују свој
напредак у
раду и
слободније
траже савете за
учење

Извештај
Тима за самовредновање
и школско развојно
планирање, извештаји о
обиласку часова

8. Наставник користи
различите поступке
за мотивисање
ученика

Предметни
наставници,
стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Ученици су
мотивисанији
у раду,
ангажованији
и
продуктивнији
на часу

Извештај
Тима за самовредновање
и школско развојно
планирање, извештаји о
обиласку часова

9. Наставник са
ученицима проверава
да ли су постигнути
циљеви часа

Предметни
наставници

Континуирано
током школске
године

Постављени
циљеви су
остварени

Извештај
Тима за самовредновање
и школско развојно
планирање, извештаји о
обиласку часова,
евиденција
предметног
наставника, извештаји
стручних већа

III КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Координатори кључне области: Мирјана Живковић, педагог и Милица Милорадовић Станковић, психолог
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1.РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Јавном промоцијом ученика такмичара и њихових постинућа мотивисати и
ученике и наставнике на квалитетнији наставни рад.
1.ЗАДАТАК: Мотивисати ученике за самообразовање и самоучење – промена односа ученика
према учењу. Редуковати репродуктивни приступ учењу.
Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Развијање ученичких
компетенција за
различите
облике учења –
ученике активно
укључујемо у
наставни процес и
навикавамо на
сарадњу путем
различитих
наставних облика

Предметни
наставници,
стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Реализација
наставе уз
активно
учешће
ученика

Анализе
непосредног
увида у
наставни
процес, извештаји о
обиласку часова

2. Упућивање ученика
на коришћење шире
литературе и
самостални
истраживачки рад-
навикавамо ученике
на коришћење
различитих
извора знања

Предметни
наставници

Континуирано
током школске
године

Ученици при
учењу
самостално
истражују
користећи
различите
изворе
знања

Анализе
непосредног
увида у
наставни
процес, извештаји о
обиласку часова

3. Организовати посете
установама,
институцијама и
сајмовима – ученике
мотивишемо на
практични рад

Предметни
наставник

Континуирано
током
школске године

У школи
постоји
традиција
одласка
наставника и
ученика на
сајмове
(књига,
науке...), у
установе
(библиотека,
музеј...) и
институције
културно-
образовног ,
научног и
производног
карактера

Писана припрема и
извештај
наставника, дневник
рада, записници
стручних већа

4. Анализа на нивоу
стручних већа за
област предмета

Стручна већа
за
област
предмета,

Континуирано
током године

Реализовани
часови су
допринели
побољшању

Записници стручних
већа и евиденција
директора и стручних
сарадника
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директор,
стручни
сарадници

наставе и
постигнућа
ученика

2.ЗАДАТАК: Пратити школска постигнућа ученика и на основу тога континуирано пратити
напредак школе у наредном периоду 2017/2018-2020/2021. године.
Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Праћење постигнућа
ученика на
иницијалним
тестирањима и
упоредна анализа са
оценама на крају
претходног разреда

Предметни
наставници,
стручни
сарадници

Септембар Резултати на
иницијалним
тестовима не
одступају у
великој мери
од оцена из
претходног
разреда

Дневници, извештаји
стручних већа након
иницијалних тестова

2. Праћење и анализа
постигнућа ученика
осмог разреда на
иницијалним
(пробним)
тестирањима

Предметни
наставници,
стручни
сарадници

Током школске
године

Резултати на
пробном
тестирању
показују да су
остварени
основни,
средњи и
напредни ниво,
као и да су
школске оцене
у складу са
постигнућем
на пробном
испиту

Извештаји стручних већа

3. Праћење постинућа
ученика на разним
такмичењима

Предметни
наставници,
стручни
сарадници

Континуирано
током сваке
школске године
(друго
полугодиште)

Ученици
учествују и
постижу добре
резлтате на
свим нивоима
такмичењима

Извештаји стручних
већа, стручних
сарадника и директора
школе

4. Анализа постигнућа
и израда
пропратне
документација

Предметни
наставници,
одељенске
старешине,
стручни
сарадници

Континуирано
током сваке
школске године

Документација
је ажурирана, а
извештавање о
резултатима
је
континуирано
и служи као
додатни вид
мотивације
постигнућа
осталих
ученика

Извештаји и записници
стручних већа, извештај
Тима за самовредновање
и школско развојно
планирање

5. Праћење и анализа Предметни Током школске Резултати на Извештаји стручних
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постигнућа ученика
осмог разреда на
завршном испиту

наставници,
директор,
стручни
сарадници

године завршном
испиту
показују да су
остварени
основни,
средњи и
напредни ниво,
као и да су
резултати на
нивоу просека
Републике.
Такође,
школске оцене
су у складу са
постигнућем
на пробном
испиту

већа, Тима за
самовредновање и
школско развојно
планирање, Извештај
ОУК – резултати на
завршном испиту

6. Праћење резултата
ученика остварених
при упису у средње
школе

Директор,
стручни
сарадници

Септембар Анализа
резултата на
нивоу
генерације

Извештај ОУК

3. ЗАДАТАК: Направити систем јавне промоције ученика који постижу завидне резултате у
наставним и ваннаставним активностима.
Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Фотографије ученика
носиоца диплома
„Вук Караџић“ и
ученика генерације
истакнуте на видном
месту у школи

Директор
школе,
одељенске
старешине

Јун Већа
мотивисаност
других ученика
за учење и
ангажовање у
школским
активностима

Фотографије у холу
школе

2. Уредити огласну
таблу школе и
школски сајт

Предметни
наставници,
Тим за
школски сајт

Континуирано
током школске
године

Огласна табла
и школски сајт
су редовно
ажурирани и
истакнута су
постигнућа и
успеси ученика

Огласна табла,
Школски сајт

3. Промоција
талентованих ученика
који су се истакли у
појединим
областима на
родитељским
састанцима,
састанцима Савета
родитеља и Школског

Одељенске
старешине,
директор,
стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Родитељи, као
и
представници
Школског
одбора и
Савета
родитеља су
редовно
информисани

Записници са
родитељских
састанака, састанака
Савета родитеља и
Школског одбора
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одбора о резултатима
ученика на
нивоу школе

4. Презентација
талентованих
ученика који су се
истакли у
појединим
областима у локалној
заједници
(стипендије, награде,
медији)

Предметни
наставници,
награђени
ученици

Континуирано
током школске
године

Локална
заједница је
правовремено
информисана
о успесима
које ученици
постижу и
мотивише их
за даљи рад.
Успешни
ученици су
награђени
(књиге,
бесплатне
екскурзије, ...)

Школска документа
(Извештај о реализацији
ГПРШ, Извештај
директора, школски
лист, сајт, …)

5. Кратки текстови о
награђеним
ученицима у
школском листу

Редакција
листа „Наша
реч“

Мај Текстови о
награђеним
ученицима у
школском
листу „Наша
реч“

Школски лист „Наша
реч“

IV КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Координатор кључне области: Милица Милорадовић Станковић, психолог
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Сензибилисати ученике и све запослене у школи за квалитетније међусобне
односе у циљу стварања подстицаје радне атмосфере.
1. ЗАДАТАК: Обезбедити безбедно и сигурно партиципирање свих учесника васпитно – образовног
процеса.
Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Анкетирање ученика
о атмосфери у школи

Разредне
старешине,
стручни
сарадници

Током школске
године

Са резултатима
упознати
чланови
Наставничког
већа и
предузете
активности за
унапређење

Евиденција стручних
сарадника

2. Едукација и
информисање о
облицима
насиља, злостављања
и занемаривања
свих заинтересованих
страна (код
ученика развити

Одељењске
старешине,
стручни
сарадници,
Тим за
заштиту
ученика од
насиља,

Током школске
године

Све
заинтересоване
стране су
информисане о
облицима
насиља,
злостављања и
занемаривања

Евиденција
одељењских
старешина,
извештај
ТЗУНЗЗ
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одговорност за
властите поступке,
бригу о другима и
сараднички однос)

злостављања
и
занемаривања

3. Организација
едукативно-
психолошких
радионица које се
односе на мирно
решавање конфликта,
медијацију,
толеранција,
поштовање
различитости,
реаговање у
ситуацијама насиља

Стручни
сарадници,
самостално и
у сарадњи са
Црвеним
крстом

Током школске
године

Одељења у
којима је
идентификован
проблем у
вршњачким
односима,
прошла су
едукацију кроз
радионице

Извештај
ТЗУНЗЗ

4. Креирање и
имплементација
акција/кампања које
се односе на
превенција
вршњачког насиља у
школама

Ђачки
парламент,
ТЗУНЗЗ,
наставници и
стручни
сараданици

Током школске
године

Успешно
изведене акције
које су у
служби
превенције
насиља

Извештај
ТЗУНЗЗ

2. ЗАДАТАК: Обезбедити интензивније и континуирано учешће родитеља у васпитно – образовном
процесу и побољшати сарадњу са породицом.
Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Конструктивно
деловање родитеља-
представника Савета
родитеља у оквиру
Савета родитеља и
учествовање у давању
предлога и у
доношењу одлука у
вези са важним
питањима из области
своје надлежности

Савет
родитеља,
Директор
школе,
помоћник
директора,
секретар
школе

Континуирано
током школске
године

Родитељи су
активно
укључени у рад
Савета
родитеља

Записници са састанка
Савета родитеља

2. Укључивање и
учешће представника
Савета родитеља у
рад тимова и
стручних актива

Координатори
тимова и
стручних
актива

Континуирано
током школске
године

Родитељи-
представници
Савета
родитеља
активно
учествују у раду
тимова и
стручних актива
школе

Записници са састанка
тимова и стручних
актива
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3. Укључивање
родитеља у
организовање и
реализацију разних
акција и дружења
едукативно- забавног
карактера у школи

Одељенске
старешине,
предметни
наставници,
стручни
сарадници,
помоћник
директора,
директор
школе

Током школске
године

Родитељи
учествују у
организацији и
присуствују
акцијама и
дружењима у
школи

Записници,
фотографије

4. Представљање
занимање родитеља
ученицима одељења
које похађа њихово
дете у оквиру
професионалне
оријентације

Одељенске
старешине,
стручни
сарадници

Током школске
године

У већем броју
одељења бар по
један родитељ
је представио
ученицима
занимање којим
се бави

Дневкици образовно-
васпитног рада (ЧОС),
фотографије

5. Индивидуални
састанци одељенских
старешина са
родитељима свих
ученика

Одељенске
старешине,

Током школске
године

Одељенски
старешина је
бар једном
одржао
индивидуални
састанак са
родитељем
сваког ученика

Записници,
педагошка
документација
одељенског старешине

3. ЗАДАТАК: Подстицање позитивних ставова и развој социјалних вештина. Подстицање и
развијање социјалних вештина код ученика за конструктивно решавење проблема, толерантно
понашање, ненасилну комуникацију, солидарност, развијање другарства и сл.
Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Идентификовати
неприлагођене
(одбачене) ученике и
направити план
подршке овим
ученицима

Одељењске
старешине,
стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Ученици су
идентификовани
и направљен је
план
подршке њима

Евиденција
стручних
сарадника

2. Индивидуално
праћење и
формирање
досијеа ученика
којима је потребна
помоћ

Стручни
сарадници,
одељенске
старешине

Континуирано
током школске
године

Идентификованим
ученицима
се пружа
неопходна
помоћ, приметан
је напредак у
прилагођавању и
понашању
ученика

Евиденција
стручних
сарадника

3. Едукација ученика на
часовима

Одељенске
старешине,

Континуирано
током школске

На часовима
одељенске

Евиденција
одељенских
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одељењског
старешине – неговање
демократског духа и
развијање осећања
припадности
колективу

стручни
сарадници

године заједнице ученици
се подучавају
социјалним
вештинама

старешина и
стручних
сарадника

4. Помоћ у
прилагођавању
новопридошлих
ученика на нову
средину

Стручни
сарадници,
одељенске
старешине,
предметни
наставници

Континуирано
током школске
године

Новопридошли
ученици добро
прилагођени и
прихваћени у
новом окружењу

Евиденција
одељенских
старешина и
стручних
сарадника

3. ЗАДАТАК: Подршка личном и социјалном развоју ученика.
Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Омогућити
ученицима
укљученост у
хуманитарни и
друштвено-корисни
рад с циљем
подстицања емпатије
(неговање вршњачке
помоћи)

Предметни
наставници,
одељенске
старешине,
стручни
сарадници,
директор

Током школске
године

Све већи број
ученика који
подржава
хуманитарне
акције и
друштвено-
корисни рад и
све већи број
акција

Извештаји,
фотографије

2. Рад на адекватном
укључивању
ученика у живот и
интересе школе, као
и у непосредно
друштвено окружење

Предметни
наставници,
одељенске
старешине,
стручни
сарадници,
директор

Током школске
године

Већина ученика
је заинтересована
за
неку ваннаставну
активност или
учествује у раду
неке секције

Извештаји, књиге
евидениције
(дневници)

3. Наставити и
установити нову
сарадњу
са релавантним
установама и
стручњацима који
раде на промоцији
репродуктивног
здравља,
равноправности
полова и хуманих
односа

Предметни
наставници,
одељенске
старешине,
стручни
сарадници,
директор

Током школске
године

Остварена
континуирана
сарадња
Центром за
социјални
рад, МУП-ом,
Црвеним крстом,
Домом здравља

Извештаји, књиге
евидениције
(дневници),
фотографије

4. Подршка и помоћ
ученицима при
организацији
различитих врста
културних, музичких,

Предметни
наставници,
одељенске
старешине,
стручни

Током школске
године

Све већи број
реализовних
културних,
музичких,
спортских и

Извештаји,
фотографије
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спортских и
сличних
манифестација и
облика
дружења

сарадници,
директор

сличних
манифестација
на годишњем
нивоу

5. Организовање акција
које промовишу
здраве стилове
живота и заштиту
човекове околине

Предметни
наставници
(биологија,
географија,
физичко
васпитање),
учитељи,
одељенске
старешине,
стручни
сарадници,
директор

Током школске
године

Обележени важни
датуми у циљу
промоције
здравља и
заштите животне
средине,
реализовањем
различитих
активности на
часовима
одељенског
старешине, као и
на нивоу читаве
школе

Извештаји,
фотографије

4.ЗАДАТАК: Пружање помоћи и подршке ученицима при избору даљег образовања и будућег
занимања.
Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Укључивање ученика
7. И 8. разреда у
програм
„Професионална
оријентација на
преласку у средњу
школу“

Одељењске
старешине,
стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Ученици су на
најбољи начин
припремљени
за одабир
будуће
професије и
упис у средњу
школу

Фотографије,
портфолиа ученика,
панои

2. Усклађивање
програма
професионалне
оријентације са
потребама ученика

Одељенске
старешне
седмог и
осмог
разреда,
стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Ученицима се
пружа
неопходна
помоћ,
активности се
организују у
договору са
ученицима и
у укладу са
њиховим
потребама и
предлозима

Портфолиа ученика

3. Интезивирање
сарадње са средњим
школама
(теоријски и
практични део

Директор и
стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Успостављена
је сарадња са
свим средњим
школама у
окружењу

Извештаји,
фотографије,
портфолиа ученика
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занимања)
4. Укључивање

запослених у школи,
родитеља и бивших
ученика који ће
презентовати своја
занимања/ упознати
ученике са школом
коју охађају
(практични део
занимања)

Одељенске
старешне
седмог и
осмог
разреда,
стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Родитељи,
запослени,
бивши ученици
су приказали
практични део
своје струке
ученицима;
бивши
ученици су
пренели
ученицима
све важне
информације
о школи коју
похађају

Извештаји
фотографије,
портфолиа ученика

5. Програм
„Професионална
оријентација на
преласку у средњу
школу“ промовисан у
школи и резултати
активности су
„видљиви“

Одељењске
старешине,
стручни
сарадници

Континуирано
током школске
године

Родитељи,
ученици и сви
запослени
редовно су
информисани
о реализацији
пројекта

Фотографије,
портфолиа ученика,
панои

5. ЗАДАТАК: Унапређење рада Ђачког парламента.
Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Помоћ при
конституисању новог
Ђачког парламента

Ментор
Ђачког
парламента,
директор,
стручни
сарадници,
одељенске
старешине 7.
и 8. разреда

Почетак
школске године

Свако одељење
7. и 8. разреда
има по два
легитимно
изабрана
представника
у Ђачком
парламенту

Књиге евиденције,
евиденција
Ђачког
парламента

2. Укључиване
представника Ђачког
парламента у рад
стручних актива,
тимова и органа
школе

Ментор
Ђачког
парламента
координатори
тимова и
стручних
актива,
председник
Школског
одбора,
директор
школе

Континуирано
током школске
године

Представници
Ђачког
парламента
континуирано
активно
учествују у
раду свих
органа школе

Записници са састанка
стручних актива, тимова
и органа школе
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3. Уважавање и
разматрање предлога
и идеја ученика-
представника Ђачког
парламента и њихово
укључивање у
реализацију

Ментор
Ђачког
парламента
координатори
тимова и
стручних
актива,
председник
Школског
одбора,
директор
школе

Континуирано
током школске
године

Наставно
особље
благовремено
разматра и
прихвата
иницијативе
ученика

Записници са састанка
Ђачког парламента,
стручних актива, тимова
и осталих органа школе

4. Континуирано
повећање броја
акција
у организацији
Ђачког
парламента и ученика
који учествују
у њима

Ментор и
чланови
Ђачког
парламента,
директор,
стручни
сарадници,
Савет
родитеља

Континуирано
током школске
године

Све већи број
акција и
пројеката које
је
реализовао
Ђачки
парламент

Годишњи
извештаји о
раду и
евиденција
Ђачког парламента,
фотографије

5. Логистичка подршка
акцијама Ђачког
парламента

Ментор
Ђачког
парламента,
директор,
стручни
сарадници,
одељенске
старешине

Континуирано
током школске
год.

Успешне
акције Ђачког
Парламента,
повећања
активност и
задовољство
чланова
Ђачког
парламента

Евиденција Ђачког
парламента

6. Обезведити
доступност
информација
о раду Ђачког
парламента за све
ученике и запослене
(огласна табла,
сајт школе)

Лице задузено
за ажурирање
сајта, ментор
Ђачког
парламента

Континуирано
током школске
године

Акције
ученичког
парламента
су
презентоване
на сајту и
огласној табли
школе

Сајт школе, огласна
табла

7. Извештај о раду Ђачки
парламент
(ментор и
чланови)

На крају
школске
године

Састављен
извештај о
раду
Ђачког
парламента на
годишњем
нивоу

Годишњи
Извештај о раду Ђачког
парламента

V КЉУЧНА ОБЛАСТ: ЕТОС
Координатор кључне области: Александар Скачков, директор школе
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Обезбедити препознатљив статус и углед школе, ученика и свих запослених
истицањем њених основних и посебних обележја, промоцијом ученичких постигнућа и резултата
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рада наставника, али и подизањем нивоа културе понашања.
1. ЗАДАТАК: Развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа у Школи.
Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Редовно учествовање
чланова колектива и
ученика у
активностима
значајним за
одвијање школског
живота

Сви
запослени,
ученици

Током
школске
године

Сви запослени
су упућени у
предстојеће
активности и
дешавања и
учествују у
истим

Записници
Наставничког већа,
Извештај о реализацији
ГПРШ,књига
обавештења

2. Приказ новинских
чланака, радио и
ТВ емисија, као и
текстова на школском
сајту о школи

Особе
задужене за
вођење
летописа,
школског
сајта,
редакција
новинског
листа “Наша
реч“

Током
школске
године

Школа
промовисана у
окружењу

Летопис, школски
часопис, сајт школе

3. Организовање
дружења, излета и
екскурзија за чланове
колектива

Руководство
школе,
председник
синдиката

Током
школске
године

Реализовани
излети и
екскурзије на
годишњем
нивоу,бољи
међуљудски
односи

Фотографије

4. Организовање
„добровољне
шетње“ едукативно-
забавног карактера до
оближњег манастира
за ученике, родитеље
и запослене

Предметни
наставници,
одељенске
старешине

Април/ мај Велики одзив
ученика,
родитеља и
запослених

Фотографије, записници
у дневницима
образовно- васпитног
рада

5. Прецизнији
правилник о
награђивању
наставника у школи

Стручни тим
за
самовреднова
ње и развојно
планирање,
директор,
секретар
школе,
Школски
одбор

Школска
2017/2018.
година

Јасно
дефинисан и
применљив
правилник о
награђивању

Правилник,
извештај

2. ЗАДАТАК: Презентовање школе путем Веб-сајта и редовно ажурирање занчајних информација.
Р.
Бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације

Очекивани
резултат

Извор доказа
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активности
1. Поделити

одговорности и
задатке
члановима тима за
одржавање сајта

Предметни
наставници,
Ђачки
парламент и
координатор-
лице
задужено за
ажурирање
сајта,
директор
школе

Континуирано
током
школске године

Сваки члан има
своју
област за коју је
задужен и
редовно је
ажурира и
допуњава новим
и актуелним
информацијама

Школски
сајт

2. Превођење делова
сајта
на енглески језик

Наставници
енглеског
језика,
ученици

Континуирано
током школске
године

Најбитније
информације о
школи су
преведене на
енглески језик
и доступне
ширем кругу
(већем броју )
посетилаца
сајта

Сајт школе

3. Превођење делова
сајта
на француски језик

Наставници
француског
језика,
ученици

Континуирано
током школске
године

Најбитније
информације о
школи су
преведене на
француски језик
и доступне
ширем кругу
(већем броју )
посетилаца
сајта

Сајт школе

4. Редовно ажурирање
школског сајта

Тим за
одржавање и
ажурирање
школског
сајта,
директор
школе

Континуирано
током школске
године

Важне
информације и
актуелности о
животу и раду
школе редовно
су објављиване
на сајту школе

Школски сајт

VI КЉУЧНА ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА

Координатор кључне области: Александар Скачков, директор школе
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Праћење, анализа и унапређење наставног процеса. Транспарентно и
континуирано информисање о свим активностима школе.
1.ЗАДАТАК: Побољшање начина праћења и анализе, као и унапређење наставног процеса и
успеха ученика.
Р.
бр

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације

Очекивани
резултат

Извор доказа
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активности
1. Стручни органи и

тела у школи
систематски прате и
анализирају успех и
владање ученика

Директор
школе

Континуирано
током школске
године- на
крају
класификацион
их периода

Анализе успеха и
владања ученика,
поред
статистичких
података, садрже
и предлоге за
даље побољшање

Извештаји стручних
већа, одељенског и
Наставничког већа

2. Директор планира
лични и
професионални
развој на основу
самовредновања свог
рада

Директор
школе

Континуирано
током школске
године

Директор је
израдио план
личног и
професионалног
развоја

План личног и
професионалног
развоја директора,
извештај директора

3. Мотивисање
запослених за
унапређење рада
школе

Директор
школе

Континуирано
током школске
године

Директор користи
различите
механизме за
мотивисање
запослених

Извештај директора

2. ЗАДАТАК: Развијен систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе.
Р.
бр

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Родитељи
информисани о
актуелним важним
темама у вези са
школом на
састанцима Савета
родитеља и
родитељским
састанцима

Директор
школе

Континуирано
током школске
године

О свим важним
питањима
информисани
родитељи

Записници са
родитељских
састанака и састанака
Савета родитеља

2. Представници
локалне заједнице
информисани о
важним питањима у
школи на састанцима
Школског одбора

Директор
школе

Континуирано
током школске
године

О свим важним
питањима
информисани
представници
локалне
заједнице

Записници са
састанака Школског
одбора

3. Редовно
информисање
запослених, ученика
и родитеља путем
огласне табле

Директор
школе

Континуирано
током школске
године

Огласна табла
редовно
ажурирана. О
свим важним
питањима
информисани
родитељи,
ученици,
запослени

Огласна табла школе

4. Редовно
информисање

Директор
школе, лице

Континуирано
током школске

Школски сајт
редовно

Сајт школе
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запослених, ученика,
родитеља и локалне
заједнице путем
школског сајта

задужено за
одржавање и
ажурирање
сајта школе

године ажуриран. О
свим важним
питањима
информисани
родитељи,
ученици,
запослени и
локална
заједница

VII КЉУЧНА ОБЛАСТ: РЕСУРСИ
Координатор кључне области: Александар Скачков, директор школе
1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ:Људски и материјални ресурси су у функцији побољшања квалитета рада
школе
1. ЗАДАТАК:Подстицање професионалног развоја наставника, стручних сарадника и директора.
Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Анализа потреба и
израда плана
стручног усавршавања
на свим нивоима

Стручна већа
за област
предмета,
Педагошки
колегијум

На почетку
сваке школске
године

Утврђене су
потребе и
направљен је
план
стручног
усавршавања

Извештаји Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање, записници
стручних већа и
Педагошког колегијума

2. Утврђивање потреба и
израда плана
напредовања и
професионалног
развоја наставника,
стручних сарадника
и директора

Предметни
наставници,
директор и
стручни
сарадници

На почетку
сваке школске
године

Утврђене су
потребе и
направљен је
план
професионалог
развоја
запослених

Извештаји Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање, планови
професионалог развоја
запослених

3. Мотивисати
наставнике за
презентовање и
преношење искуства
и знања стеченог на
семинарима
на нивоу стручних
већа

Директор,
стручни
сарадници,
Тим
за
самовреднова
ње и школско
развојно
планирање

Континуирано
током школске
године

Урађена је
презентација
наученог на
семинарима

Извештаји
Стручних већа

4. Мотивисати
наставнике за
употребу
новостечених
вештина
и знања кроз разне
облике
професионалних
активности

Директор,
стручни
сарадници,
Тим
за
самовреднова
ње и школско
развојно
планирање

Континуирано
током школске
године

Наставници
користе и
примењују
знања и
вештине
усвојене на
обуци у свом
раду

Писане припреме
наставника,
хоризонталне
евалуације, анализе и
извештаји директора и
стручних сарадника
након посете часу
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5. Развијање менторских
односа на
релацији ментор-
приправник

Директор,
стручни
сарадници,
предметни
наставници

По потреби
током године

Сви
приправници у
школи имају
стручног
ментора;
успостављен је
континуиран
однос ментор-
приправник

Извештаји
Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање,
план рада и мишљење
ментора

6. Омогућити приказ
истраживања и
пројеката које су у
школи спроводили
наставници

Стручна већа,
директор

Током
школске
године

Све већи број
приказа
истраживања и
пројеката
наставника

Извештаји
Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање, записници
са седница
Наставничког већа и
извештаји стручних већа

7. Омогућити приказ
објављених
стручних чланака,
рецензија

Стручна већа,
директор

Током
школске
године

Све већи број
приказа
објављених
стучних
чланака

Извештаји
Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање, записници
са седница
Наставничког већа и
извештаји стручних већа

8. Анализа
професионалног
развоја
запослених

Стручна већа,
Педагошки
колегијум

Током
школске
године

Сви
наставници,
стручни
сарадници и
директор током
године користе
могућности
професионалог
развоја и
стручно се
усавршавају

Извештаји
Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање, записници
Педагошког колегијума
и извештаји стручних
већа

2. ЗАДАТАК: Побољшање материјално-техничких услова Школе – набавка школске опреме,
наставних средстава и дидактичких материјала.
Р.
бр.

Опис активности Носиоци
активности

Време
реализације
активности

Очекивани
резултат

Извор доказа

1. Набавка стручне
литературе,
штампане и
електронске

Стручна већа Током школске
године

Потребна
литература је
набављена

Увид у школску
библиотеку, извештаји
Тима
за самовредновање и
школско
развојно
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планирање
2. Набавка ормара за

архивирање
матичних књига

Директор школе У року од
четири године

Набављени
ормари за
архивирање
матичних
књига

Увид и
извештаји Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање

3. Набавка савременије
информатичке
опреме – пројектор
за издвојено
одељење у Старом
Селу, разглас

Директор
школе

У року од
четири године

Набављени
пројектор за
издвојено
одељење у
Старом Селу
и један
разглас на
нивоу школе

Увид и
извештаји Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање

4. Опремање школе
дидактичким
материјалима на
основу извештаја
стручних већа

Директор
школе

Током године Бољи услови
за рад,
набављена
наставна
средства и
дидактички
материјал

Увид и
извештаји Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање

5. Набавка литературе
за ученике у оквиру
школске
библиотеке

Библиотекари,
директор
школе

У року од
четири године

Допуњен
књижни фонд
у школским
библиотекама

Извештаји
библиотекара

6.
Анализа
побољшаних
материјално-
техничких услова
Школе

Тим за
самовредновање
и школско
развојно
планирање

На крају сваке
школске
године

Планирано
побољшање
материјано-
техничких
услова
је у већој
мери
реализовано

Увид и
извештаји Тима
за самовредновање и
школско
развојно
планирање
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ЗАКЉУЧАК

Постављајући себи питање где смо, куда тежимо да стигнемо, како ћемо и ко ће
нам помоћи, кретали смо се лагано, сабирајући искуство, ентузијазам, школу и
окружење, не као светове који живе паралелно, него као потенцијале који ће се
прожимати, допуњавати и подржавати.

Размотривши стручно, рационално, али довољно амбициозно све
расположиве чиниоце, направили смо овај четворогодишњи план и у њему
представили визију непосредне будућности наше школе.

Овим развојним планом (који обухвата наредне четири године, а подложан је
променама и допунама) наша школа жели да се укључи у промене које су неопходне
да би се задовољиле потребе савременог појма образовања и васпитања. Сви
планирани задаци и све активности обухватиће што већи број ученика и наставника.
Они ће у сарадњи са родитељима и локалном заједницом настојати да прошире
делатности наше школе у многим сегментима. Верујемо да ће тако постизати још
боље резултате који ће бити мерљиви и подложни конструктивној критици.

Састав Школског развојног тима који је учествовао у писању овог
четворогодишњег Развојног плана школе је следећи:

1. Александра Алексић – наставник предметне наставе (енглески језик)
2. Мирјана Живковић - стручни сарадник (педагог)
3. Милица Милорадовић Станковић – стручни сарадник (психолог)
4. Млађeна Момчиловић – наставник разредне наставе
5. Мирјана Стојадиновић – наставник предметне наставе (српски језик)
6. Весан Алексић – наставник предметне наставе (француски језик)
7. Нада Ристовић – наставник предметне наставе (физика и хемија)
8.Љиљана Вукојевић- наставник разредне наставе
9.Александар Скачков- директор школе
11. Представник Савета родитеља (бира се на почетку сваке школске године)- за
школску 2017/2018. годину је Драган Барјактаревић, родитељ из Велике Плане
12. Представник Ђачког парламента (бира се на почетку сваке школске године)- за
школску 2017/2018. годину је Марија Барјактаревић, ученица VII/1 разреда

У Великој Плани Председник Школског одбора
_______________
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