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ИСТОРИЈСКИ ПОДАЦИ ШКОЛЕ
На левој обали Дунава, а 50 км низводно од Београда, насупрот Смедереву, налази се
Ковин, варошица са око 15.000 становника. Ковин је општинско место у Јужном Банату,
Војводини и обухвата 10 места.
Близина реке Дунав и близина Делиблатске пешчаре чине га атрактивним насељем, а од
њега на северу почиње питома Банатска равница.
Положај општине Ковин у Србији

Прво забележено име Ковина Castrum Keve, датира из 895. године, када је означено као
средњовековно утврђење.
Бројни докази, међутим, говоре да је насеље знатно старије. Брежуљак на обали Дунавца,
Стари град, вештачки је направљен најмање хиљаду година раније, а на њему је било
смештено римско утврђење које Теодор Ортваји препознаје као Contra – Margum (
Насупрот Мораве ). Тврђава у IV веку добија име Castra Augusto Flavicusia, а један век
касније Constantin. О значају и чињеници да је уз тврђаву постојао и град, говоре
многобројни нумизматики предмети који су овде пронађени: међу њима су римски
породични денари, македонске тетрадрахме, сребрни ковани новац из Apollonie и
Durrhachiuma.
У Центру за културу чува се и знатан број других предмета који су идентификовани као
производ римске културе.
По свему судећи, међутим, ни Римљани овде нису били први становници.
Извесно је да је у млађе камено доба постојала насеља. Становници су били земљорадници
који су израђивали глинене посуде, као и оружје и оруђе од углачаног камена и кости, а
живели у колибама од прућа и земуницама.
После првог помињања Ковина као средњовековног утврђења Castrum Keve, 1153. године
град и тврђава помињу се као као Quewen..
У средњем веку, под именом Kewy, Ковин је био не само варош и тврђава, него и седиште
деканата и комитатско место. Ковински комитат је обухватао огромну територију.
Међу 50 средњовековних вароши Баната, једино о привилегијама града Kevi постоје
сачувани подаци. Он се већ 1392. године назива civitas, а његови становници не плаћају
царину.
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Комитат је постојао од 1201. до 1439. године. Уништен је када је турски султан Мурат,
после првог освајања Смедерева 1439. године, с моћном војском упао у Банат. Готово два
и по века Ковин је, међутим, био седиште територије у чијем су саставу биле три варoши,
три тврђаве и 72 насеља.
После упада Турака у Банат 1439. године већи део становништва је избегао. Знатан број
Срба населио је Дунавско острво Чепел у у данашњој Мађарској где је основао Mali Kevi,
касније Српски Ковин. Њихови данашњи потомци и житељи Ковина пет и по векова после
овог догађају одржавају контакте.
За време турске владавине Ковин је припадао Панчевачком санџаку и изгубио свој значај.
1727. године Ковин је имао само 35 ''неопустелих домова''.
Постепено оживљавање града а потом и ковинског краја почиње 1765. године по оснивању
немачко – банатске регименте у чији је састав ушао и Ковин.
Озбиљније насељавање Немаца у Ковин почиње 6. јуна 1770. године, када су из Беча
послати нацрти за подизање цркве, парохијског дома, школске зграде, официрских
квартира и граничарских кућа. Три године касније број Немаца је био нешто испод осам
стотина, колико је било и православног живља, а национални састав чинили су у знатнијем
броју и Мађари и Румуни.
У априлу 1772. године положен је камен темељац католичкој цркви.
Данашња српска црква зидана је 1777. до 1780. године, када је освештана.
Године 1775. отворена је школа.
Државна грађанска школа отворена је 1904. године.
После Првог светског рата, 1919. године, вароши је враћено старо име - Ковин.
Прва училишта ( стари српски назив за школу ) била су поред цркава или манастира, па је
школство у Ковину везано за име попа Пане код кога је неколико ђака изучавало
писменост од 1695 – 1705. године.
Општом школском уредбом, донетом у Аустрији 1774. године, школе прелазе под
надлежност државе, постају државне установе и организују се по њој.
Ковинска школа помиње се још 1776. године у попису школа. Тадашњи учитељ био је
Арсеније Милошевић, ђакон, касније свештеник. Након протеривања Турака 1788. године
у попису зграда помињу се две школске зграде – српско – православна и немачко –
католичка. У српској школи и то време учитељ је био Павле Јосиповић из Руме.
Према запису из 1813. године за православну школу се каже да је дотрајала, склона паду, а
и потребна је већа за још најмање 50 ученика ( уписано је било 54 ђака, 45 дечака и чак 6
девојчица ). Постоје и подаци из 1807. године о постојању општинске католичке школе
која је имала 44 ђака ( 42 католика и 2 Србина ).
Од 1830. године школа је имала једно одељење да би се број деце постепено повећавао и
1872. године било је уписано 253 ученика. Настава се већ одвијала у новој школској
згради, подигнутој 1860. године.
На основу Закона о школама из 1868. школа је била дворазредна, 1883. четвороразредна ,
1884. постала је шесторазредна.
Управу над школом, од 1868., вршио је Школски одбор.
На основу Наредбе Краљевског Надзорника из 1896. године виши разреди, 4. 5. 6.
немачких, српских, румунских одељења постају мађарска одељења и у њима се предаје
искључиво на мађарском језику.
1897. школи је прикључено и забавиште.
1912. из просторија школе се иселила Грађанска школа, која почиње са са радом 1913.
године у новој школској згради – данашња ОШ ''Ђура Јакшић''.
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Избијањем Првог светско рата 1914. школа је претворена у касану. 1915. војска се иселила.
До 1918. године школа носи назив ''Општинска основна народна школа''.
1918. године српске трупе улазе у Ковин, а 1919. на ове територије проширен је школски
Закон Краљевине Србије из 1904. године, по коме су школе могле бити само државне или
приватне. У Ковину ова школа, државна била је организована и за припаднике
националних мањина - Немце, Мађаре, Румуне уз обавезно учење државног, српског
језика. Школа све до 1935. године носи назив ''Државна основна школа у Ковину''.
По избијању Другог светског рата настава се одвијала претежно на немачком и мађарском
језику.
За време рата школа није радила у својој згради, већ у закупљеним локалима све до 1945.
године.
После рата, 1946. школа добија назив ''Основна школа''. Школа има румунска и мађарска
одељења, а немачка се укидају. 1945/46. у школи је било уписано 791 ученик. Румунска и
мађарска одељења се гасе касних шездесетих година, јер не постоји интересовање
родитеља и ученика за образовање на овим језицима.
1957. године школа постаје осмогодишња и одлуком Школског одбора од 16. августа
добија назив ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ''.
НАША ШКОЛА ДАНАС
До 1989. године школа је имала по 4 одељења са више од хиљаду ученика. Одлуком
тадашње власти отворена је трећа основна школа, тако да се број одељења и ученика
смањивао. Данас наша школа има 21 одељење од 1. до 8. разреда и то по 3 одељења у 2, 3,
6, 7 и 8. р. и са по 2 одељења у 1, 4 и 5. разреду са великим бројем деце у одељењу, тако
да је веома тешко радити у тим одељењима. Ове године због великог броја ученика и
проблема у раду са ученицима којих има по ИОП – у 2 и ИОП – у 1 од 2 5 разреда
покушаћемо да добијемо три 6, а такође одлуком Општинске управе добили смо 43
ученика за први разред, а уписано је 60, тако да и у 1. разреду ћемо имати 3 уместо 2
одељења за следећу школску годину. У школи постоји и 1 одељења за децу лако ометене у
развоју од 1 – 4. разреда са 1 ученицом – сагласност добијена од МП. Следеће године
колега дефектолог ће остати технолошки вишак, јер немамо ученике за специјална
одељења, иако има ученика која су у 1. разреду већ евидентирана као ИОП – 2 са
документацијом ИРК.
Тенденција је гашења специјалних одељења при редовним школама. Одлуком о инклузији,
деца којима је потребна додатна подршка похађају редовну наставу уз прилагођен или
измењен програм.
У школи ради 11 наставника разредне и 27 наставник предметне наставе, а укупно има 55
запослених.
Зграда је стара, али пространа и лепа. Има 19 учионица – опште намене и специјализоване,
школску радионицу, рачунарску учионицу, а непосредно уз зграду саграђена је и
пространа фискултурна сала која је истовремено и спортска хала за потребе града.
Бројни су успеси ученика школе на разним смотрама и такмичењима од општинских до
републичких .
Ове године 2016/2017. 1 ученица из географију и 3 ученика из историје пласирала су се и
учествовали на републичком такмичењу – у Шабцу и Крупању.
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Поводом Светог Саве, Дана школе припремају се тематске приредбе, драмски прикази, а
ученици нижих разреда крај школске године учине лепим и радосним својим ведрим и
маштовитим играријама.
Од 1. разреда у школи се изучава енглески језик, а од петог разреда изучава се и немачки
језик.
Ради се систематски и на превенцији насиља – кроз редовне програмске садржаје, наставу
ГВ, у 4 и 5. разреду ради се на конструктивном решавању сукоба, ради се на превенцији
болести зависности, кроз радионице са ученицима 6. и 7. разреда и БТ и радионице на ПО
са ученицима 8. разреда.
Ово је само део онога што се у школи ради, а о томе сведоче бројне дипломе и похвале
које су ученици и наставници, појединачно и екипно, донели својој школи и тиме јој
обезбедили углед и поштовање на овим просторима.
Оно што нас издваја од осталих је праћење иновација у раду.
Једно од тих је и:
Е – ДНЕВНИК - ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКО ОЦЕЊИВАЊЕ уведено је пре више од 14
година.
ОНО НАМ ОМОГУЋАВА :
ЕЛЕКТРОНСКО АРХИВИРАЊЕ ОЦЕНА УЧЕНИКА И ЊИХОВО
ПУБЛИКОВАЊЕ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА И СМС ПОРУКА
ЗАШТО НАМ ЈЕ ТО ВАЖНО?
ВАЖНО НАМ ЈЕ ИЗ ВИШЕ РАЗЛОГА:
КАДА СЕ ОЦЕНЕ УНЕСУ У КОМПЈУТЕ – ЗАУВЕК ЈЕ ЗАПАМЋЕНА – ЗА СВАКИ
ПРЕДМЕТ И СВАКОГ УЧЕНИКА. СВЕ ОЦЕНЕ ЋЕ БИТИ АРХИВИРАНЕ НА ЦД У И ЧУВАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ У БУДУЋНОСТИ
ЈЕДНОСТАВНА СТАТИСТИКА ОЦЕНА ПО КОНТРОЛНИМ ЗАДАЦИМА, ПО
ПРЕДМЕТИМА, НАСТАВНИЦИМА И ОДЕЉЕЊУ И ЗА СВЕ ШТО ЈЕ ПОТРЕБНО
ЛАК ПРИКАЗ ОЦЕНА РОДИТЕЉИМА КОЈИ ДОЂУ У ШКОЛУ, КАО И
МОГУЋНОСТ ШТАМПАЊА ОЦЕНА ЗА УЧЕНИКА. ТАДА РОДИТЕЉИ
ГЛЕДАЈУ ОЦЕНЕ И ПОНАШАЊЕ САМО СВОГ ДЕТЕТА, А НЕ НЕКОГ ДРУГОГ
УВИД У ОЦЕНЕ, ИЗОСТАНКЕ САМИХ УЧЕНИКА И ЊИХОВИХ РОДИТЕЉА СА
ИНТЕРНЕТА ВАН ШКОЛЕ
МОГУЋНОСТ МОМЕНТАЛНЕ ПРОВЕРЕ ОЦЕНА ПУТЕМ СМС – ПОРУКЕ
( број телефона је 6271 )
ИЗРАДА СВИХ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА ЗА ПОТРЕБЕ НВ.
ОВО НИЈЕ ЗНАЧИЛО ПРЕКИД САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА, НАПРОТИВ ВЕЋ
СМО СЕ ЈОШ ВИШЕ ПОВЕЗАЛИ, ЈЕР СУ РОДИТЕЉИ МОГЛИ РЕДОВНО ДА
ПРАТЕ УСПЕХ И ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА.
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СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ
Креативност и спремност колега за
иновације
Спремност наставника за даље
усавршавање
Знања и вештине стечене учешћем у
семинарима
Континуирано стручно усавршавање у
оквиру Наставничког већа
Учешће и успеси наших ученика на
различитим такмичењима .
Води се брига о деци са посебним
потребама.
Континуирано се прати прилагођавање
ученика 1. разреда Школи, као и 5.
разреда предметној настави и ученицима
се пружа адекватна помоћ.
Посвећује се пажња ненасилној
комуникацији и мирном решавању сукоба.
У школи је изражен негативан став према
насиљу.
Добро организован и активан рад
свих Актива и тимова
Спремност родитеља да се укључе у живот
и рад школе кроз различите активности;
Професионално руковођење школом;
Адекватно опремљене учионице 1. разреда
наставним средствима – 3 специјализоване
учионица са телевизором и ДВД
Учионица боравка, која је опремљена
средствима ''Дилс – а'', као и средствима из
буџета. Учионица се поред боравка, користи
и за потребе деце којима је потребна
додатна подршка у учењу
Сви учитељи и наставник музичког и
наставници језика имају касетофоне са ЦД
– ом и лап топове
Примена компјутера у настави –
информатичка учионица 15 компјутера,
интерактивна табла, лап - топ и пројектори
у готово свим учионицама - у кабинету
физике, хемије, биологије, ТО, српског, код
педагога и библиотекара, у зборници школе
и 4 компјутера и за административне
послове школе
Отвореност за сарадњу са локалном
заједницом

СЛАБОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ
Неразвијеност општине Ковин;
Различит материјални и социјални положај
ученика и наставника;
НЕДОВОЉНА УСКЛАЂЕНОСТ
НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА СА
ПОТРЕБАМА САВРЕМЕНЕ НАСТАВЕ
Немогућност организовања очигледне и
амбијенталне наставе због недостатка
финансијских средстава;
Отежан рад стручних органа и тимова због
превеликих обавеза и броја часова и због
као и због тога што неколико наставника
ради у више школе.
Смањена мотивација за школско учење
ученика, недовољна повезаност наставе
са дечијим искуствима и интересовањима
Лоши резултати на завршном испиту
Незадовољство ученика радом наставе и
ваннаставних активности
Из године у године све мањи број ђака
Недостатак спољње подршке наставницима
и школи у раду са децом са посебним
потребама.
Интерперсонални односи незадовољавајићи
Недовољна мотивисаност наставника за рад
- НЕРЕДОВНЕ ПРИПРЕМЕ
НЕКОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ
НАПРЕДОВАЊЕ УЧЕНИКА
ПОВЕЋАНА АГРЕСИВНОСТ УЧЕНИКА
Угрожена безбедност ученика, јер се налази
на прометном делу, у близини аутобуске
станице и такси станице.
Недовољно укључивање родитеља у
активности школе - НЕДОВОЉНА ПОМОЋ
- РОДИТЕЉА
Недостатак посебних канцеларија за
административне раднике
Недостатак читаонице, трпезарије, хол –
улаз за ученике.
Дотрајали прозори и столарија на школској
згради.
недостаје пратећа опрема - каблови
звучници...
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РЕСУРСИ ШКОЛЕ
У табели је приказана структура запослених у школи
ОШ
Директор – 100 %
Педагог – 100 %
Библиотекар – 50 %
Секретар – 100%
Шеф рачуноводства – 100
Административни радни – 50%
Наст. разредне наставе
Наст предметне наставе

ССС – 3 - 4
- лиценца

ВИША/
лиценца

1 - ДА
1 - ДА
1 - НЕ

Вероучитељ
Ванаставно особље
Укупно

10
10

3

2 – ДА
1 – ДА

3

ВИСОКА/
лиценца
1 - ДА
1 - ДА
1 - ДА
1 - ДА
1 - ДА
1 - ДА
11 - ДА
21 – ДА
1 – НЕ
1 - НЕ
40

УКУПНО
1
1
1
1
2
2
13
24
1
10
56

МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
ПРОСТОР
Површина школске зграде
Површина фискултурне сале
Спортски терени
Површина дворишта
Површина зелене површине

Квадратура
4105
1586
1500
500
300

ШКОЛСКА ЗГРАДА
Намена простора
Учионице опште намене
Специјализоване учионице
Школска радионица
и информатички кабинет
Кабинет за информатику
Библиотека са читаоницом
Школска кухиња
Управа школе
Стручни сарадник
Остали помоћни
простор – остава
Остали помоћни
простор – сутерен
Котларница

Број
просторија
16
3
2

Квадратура

1
1
1
2
1
1

60
84
15
84
15
10

1

240

1

80

Опремљеност

994
180
117
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Просторни услови ( учионице, радни простор, кабинети, пратеће просторије и двориште ),
опрема и намештај углавном не одговарају нормативима, али се адекватно одржавају.
Простор библиотеке не одговара у потпуности нормативима и потребама школе, јер се
читаоница користи и као најпре дигитални кабинет, а сада као учионица српског језика.
Школа располаже просторијом за коришћење савремене информационе технологије, али
нам је потребна још једна дигитална савремена учионица, јер ће се од 5. разреда
информатика уводити као обавезни предмет..
Радионица је, такође, опремљена персоналним лап топом, као и већина радника школе.
НАЈЗНАЧАЈНИЈА НАСТАВНА СРЕДСТВА И УРЕЂАЈИ
Назив наставног
средства/ опреме
Паметна табла
Пројектор
Лап топ
Рачунар
Штампач
Фото копир апарат
Графоскоп
касетофон + CD
DVD плејер
Телевизор
Камера
Фото апарат
диктафон
Озвучење
Музички
инструменти
Орфов
инструментариј
Флип чар табла
Бела покретна табла

Разредна
настава

Предметна
настава

4
4

12
11

10
3
4

6

1

Заједничка
наст. сред.
и опрема
1
4
4
16 + 11 +4
7
3
2

Укупно

3

20
19
29
7
3
2
16
6
5
1
3
1
1
3

1

2

1
1
3
1
1

1
1

1
1

Школа располаже и савременим дидактичким и наставним средствима - аудио – визуела
наставна средства, аудитивна, визуелна, која су очувана и у функцији разноврсних метода и
облика рад са ученицима. Али нам недостаје још 1 информатички кабинет са савременим
компјутерима, јер је садашња информатичка учионица већ застареела и треба и она да се обнови.
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ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ
Школа се финансира из републичког, покрајинског и општинског буџета.
РЕСУРСИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Физичко окружење
Објекти у окружењу
Образовне установе
Здравствене установе
Културне установе
Верске организације
Спортске организације
Организације локалне
самоуправе
Медији

Паркови, река Дунав, околина места –
близина Смедерева, Панчева, Београд,
Делиблатска пешчара...
Фудбалски стадион, простор око ДВД...
Основне и средње школе у граду и општини
Ковин
Дом здравља, приватне лабораторије и
клинике
Библиотека, Центар за културу, ТО...
СПС и остале верске заједнице
Спортски савез општине Ковин, Удружење
риболоваца...
МЗ, Актив жена, Дневни боравак за потребе
деце са посебним потребама...
Локални радио ''Бус'', новине...

Школа оптимално користи расположиве капацитете у месту за остваривање образовно васпитних активности.

МОТО – РАЗУМЕМ ШТА УЧИМ
МИСИЈА – ШКОЛА ЗА СВЕ – ИДЕМО СВОЈИМ КОРАЦИМА И ЗАДОВОЉНИ
СМО
ВИЗИЈА – ШКОЛА ЗА ПОДРШКУ РАЗЛИЧИТОСТИ И ТОЛЕРАНЦИЈЕ
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АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ НА ОСНОВУ САМОВРЕДНОВАЊА
На основу самовредновања рада школе, обухватом свих интересних група, вредноване су
све кључне области.
1. 2. ЕЛЕМЕНТИ ШП и ГПРШ СУ МЕЂУСОБНО УСКЛАЂЕНИ
ЈАКЕ СТРАНЕ

СЛАБЕ СТРАНЕ

У ГПРШ уграђен је Акциони план за наредну
годину, оперативно су разрађени структурни
елементи ШП, програми наставних предмета
су међусобно усклађени

Недовољна усклађеност стручних актива са
програмом рада – садржајно и временски – не
слажу се по прогаму

НАСТАВА И УЧЕЊЕ –
2.4. – УЧЕНИЦИ СТИЧУ ЗНАЊА НА ЧАСУ
2.6. – НАСТАВНИК КОРИСТИ ПОСТУПКЕ ВРЕДНОВАЊА КОЈИ СУ У
ФУНКЦИЈИ ДАЉЕГ УЧЕЊА
2.6.4. – НАСТАВНИК ДАЈЕ ПОТПУНУ И РАЗУМЉИВУ ПОВРАТНУ
ИНФОРНАЦИЈУ УЧЕНИЦИМА О ЊИХОВОМ РАДУ

ЈАКЕ СТРАНЕ

СЛАБЕ СТРАНЕ

Наставници користе различите начине за
решавање проблема, повезују градиво са
претходно наученим, са примерима из
свакодневног живота и са садржајима
из других области.

Наставници недовољно уче ученике
да постављају себи циљеве у учењу.

Ученици стичу знања на часу, сами
процењују тачност одговора/решења и
умеју да образложе како су дошли до
решења.
На часовима је присутно међусобно
уважавање и поштовање наставника
према ученицима, као и испољавање
емпатија.

Наставник не даје потпуну и разумљиву
повратну информацију ученицима о
њиховом раду – другачији приступ
маставника према ученицима
Наставник недовољно учи ученике како да
процењују свој напредак – шта треба да
знамо
На часовима је недовољно присутно
давање могућности ученицима да
постављају питања, дискутују и
коментаришу у вези са предметом учења на
часу.
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ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – 3.1. – УСПЕХ УЧЕНИКА ПОКАЗУЈЕ
ДА СУ ОСТВАРЕНИ ОБРАЗОВНИ САДРЖАЈИ
ЈАКЕ СТРАНЕ

СЛАБЕ СТРАНЕ

Већина ученика је остварила основни ниво
Већина ученика је остварила средњи ниво
Већина ученика је остварила напредни ниво

Резултати из наставних предмета
на завршном испиту су понекад испод
просека општине, округа, школске управе и
Републике.

Већина ученика којима се пружа
додатна педагошка подршка остварује
постигнућа у складу са индивидуалним
циљевима учења/прилагођеним образовним
стандардима

Ученици којима је потребна додатна помоћ
понекад не остварују планирана постигнућа
Неки наставници мисле да је њихов предмет
најважнији, а ученици мисле другачије и то
им је кварило просек

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА – 4.1. – У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПРУЖАЊА
ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА
ЈАКЕ СТРАНЕ

СЛАБЕ СТРАНЕ

Ученици се обавештавају о врстама
подршке који им школа пружа.

Индивидуализовани приступ у редовној настави
није присутан у мери која одговара потребама
сваког ученика.

У школи функционишу тимови за пружање
подршке ученицима.

Већина ученика којима се пружа
додатна педагошка подршка остварује
постигнућа у складу са индивидуалним
циљевима учења/прилагођеним
образовним стандардима

Ученици треба да уче за живот

Школа остварује сталну сарадњу са
чиниоцима друштвене средине и
релевантним институцијама.
Понуда ваннаставних активности у школи је
бројна и разноврсна.

Ученици нису у великом броју укључени у
различите секције, СА које су биле истакнуте на
огласној табли нису све организоване.
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ЕТОС - 5.1. РЕГУЛИСАНИ СУ МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ У ШКОЛИ
ЈАКЕ СТРАНЕ

СЛАБЕ СТРАНЕ

Школски простор је пријатан и
подстицајан.

Уништавање школског простора од стане
ученика

У Школи је остварена сарадња на свим
нивоима.

Недовољна сарадња због превеликих обавеза

Школа представља безбедну средину за
одвијање образовно - васпитног рада.

Школа се налази на регионалном пути и у
близини је аутобуске и такси станице

Предвиђене су и примењују се законом
предвиђене мере у складу са Протоколом
о заштити деце/ученика од насиља,
злостављања и занемаривања.

На уласку у школску зграду не постоји
прилаз за лица у инвалидским колицима, као
и рукохвати на стапеништима за децу са
посебним потребам.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ – 6.5. – ЛИДЕРСКО
ДЕЛОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ОМОГУЋАВА РАЗВОЈ ШКОЛЕ
ЈАКЕ СТРАНЕ

СЛАБЕ СТРАНЕ

Сви обавезни документи су донети у
складу са законом.

Планови наставног рада нису сви међусобно
усклађени.

Развојни план Школе је сачињен на
основу Извештаја о резултатима
самовредновања, као и на основу
детаљне анализе претходног Развојног
плана.

Развојни план установе се није реализовао
доследно.

Формирана су стручна тела и тимови у
складу са компетенцијама запослених.
У школи функционише систем за
праћење и вредновање квалитета рада
у свим Законом дефинисаним
надлежностима.

Није довољно развијен систем информисања
о свим важним питањима из живота и рада
школе.
Не предузимају се ефикасно и у
континуитету мере на основу резултата
праћења и вредновања.
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Анализом резултата закључено је да је потребно унапређивати следеће
области:
Школски програм, Настава и учење, Образовна постигнућа ученика, Подршка
ученицима, Етос, Организација рада школе и руковођење
Област 1 - ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ЕВАЛУАЦИЈА

Специфични циљ:
1. 2. ЕЛЕМЕНТИ ШП и ГПРШ СУ МЕЂУСОБНО
УСКЛАЂЕНИ
Мере и
активности
У ГПРШ
уграђен је
Акциони план
за наредну
школску
годину

КО

Оперативно су
разрађени
структурни
елементи ШП

Сви
наставници

Програми
наставних
предмета су
међусобно
усклађени

Сви
наставници

КАДА

Индикатори

Тимови и
август/
Упоређивање са
сви
септембар активностима из
наставници
Акционог плана и
ГПРШ
август/
Елементи ШП су
септембар оперативно
разрађени и
конкретизовани
август/
Елементи ШП су
септембар уграђени у
и током
програме наставних
године
предмета и
међусобно су
усклађени

Начин
праћења

КО

КАДА

Евиденција,
записници
Тимова,
Актива и
стручних
већа
Евиденција,
записници

Наставници, Током
директор,
године
педагог

Директор,
педагог

Током
године

Евиденција, Директор,
записници, педагог
присуство
часовима

Током
године

ОБЛАСТ 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљ: 2.4. УЧЕНИЦИ СТИЧУ ЗНАЊА НА ЧАСУ
Специфични циљ:
УЧЕНИЦИ СУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НА ЧАСУ, УЧЕНИЦИ
АКТИВНО УЧЕСТВУЈУ НА ЧАСУ

ЕВАЛУАЦИЈА

Мере и активности

КО

КАДА

Индикатори

Примењивање
различитих
техника и метода
учења на часу

Сви
наставници

2017/18.

Број часова на
којима
се примењују
технике и

Начин
праћења
Попуњавање
евалуационих
листи за
наставнике,

КО

КАДА

Наставници,
директор,
педагог,
подтим Настава

На крају
наставне
године
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методе учења.
Врсте техника
и метода учења
које су
примењене на
часовима.

припреме
наставника,
материјали са
часова,
снимање
часова
редовне
наставе

и учење

Развијање и
неговање
интерактивног
учења
реализација по 1
огледног часа
интерактивног
учења у току
наставне
године

Сви
наставници
Чланови
Стр. Већа математике,
природних
предмета,
ТИО

2017 – 2021. Број
2017/18.
реализованих
часова
Чланови
интерактивног
Стр. Већа
учења.
језика,
књижевност
и
друштвени
предмети
Чланови
Стр. Већа
за разредну
наставу

Материјали
са
посећених
часова,
припрема,
евалуационе
листе
о посећеном
часу,
упитник за
учење
( 1 у току
наставне
године )

Наставници,
На крају
директор,
наставне
педагог,
године
Тим за
самовредновање

Укључивање
ученика у
реализацију
одређеног
наставног
садржаја
- изношење идеја
- реализација
делова наставних
садржаја
- реализација
наставних садржаја

Сви
наставници

Евиденција
наставника,
дневници
образовно васпитног
рада,
припрема за
час,
материјали са
часа

Наставници,
ученици,
педагог

На крају
сваког
полугодишта

Примењивање
различитих
технологија на
часовима

Сви
наставници

2017 – 2019. Ученици
старијих
разреда се
укључују
у реализацију
наставних
садржаја
за које су
заинтересовани
најмање 2 пута
у
полугодишту.
Идеје ученика
су
реализоване на
часовима.
Ученици
учествују у
реализацији
дела тј.
целог часа.
2018 - 2021. У настави се
примењују
ИКТ

Евиденција
наставн ика,
анкета
за ученике

Наставници,
ученици, Стр.
Актив за
развојно
планирање

На крају
наставне
године
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Специфични циљ:

ЕВАЛУАЦИЈА

2.6.НАСТАВНИК КОРИСТИ ПОСТУПКЕ ВРЕДНОВАЊА
КОЈИ СУ У ФУНКЦИЈИ ДАЉЕГ УЧЕЊА
Мере и активности
Оспособљавање
ученика за праћење
и вредновање свог
напредовања

КО

Наставник
упознаје
ученике са
критеријумима
оцењивања

Наставници

Наставник даје
потпуну и
разумљиву повратну
информацију о раду
ученика

Наставник
оспособљава ученике
за самопроцену
напредовања
применом
различитих
инструмената
вредновања и облика
рада

КАДА

На
почетку
школске
године

2018 –
2020.

2018 –
2021.

Индикатори

Ученици
знају
критеријуме
оцењивања
.

Ученици
добијају
потпуну и
разумљиву
повретну
информацију
о свом раду

Начин праћења

Упитници за
ученике,
интервјуи на
узорку
ученика,
самооцењивање
ученика
Снимање
часова,
упитници за
ученике
и наставнике

инструменте
које
Ученици 4.
наставници
разреда су
користе
оспособљени за самопроцену
за
напредовања
само
ученика,
процену
евиденција
писаних
наставника о
провера
вредновању
знања из
оспособљености
матерњег
ученика за
језика и
самопроцену
математике. напредовања,
Већина
свеске ученика
ученика
ста ријих
разреда је
оспособљена
за
самопроцену
напредовања

КО

Одељењске
старешине,
педагог

Директор,
педагог,
Подтим
Настава и
учење
Предметни
наставници,
подтим
Настава и
учење

КАДА
Кра
ј 1.
полугодишта,
током
наставне
2017/18.
године,
на крају 2.
полугодишта
наставне
2021/2022. г.
једном у
току шк.
2016/17,
2017/18. г.
На крају шк.
2017/18. г.
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Израда и праћење
графикона
напредовања од
стране ученика

Ученици од
3. до 8.
разреда,
учитељи и
предметни
наставници

2018 –
2021.

Израђени г
Увид у
рафикони
израђене
напредовања гарафиконе
ученика
фотографије

Специфични циљ: 2.7. НАСТАВНИК СТВАРА
ПОДСТИЦАЈНУ АТМОСФЕРУ НА ЧАСУ –
2.7.4. Наставник користи различите поступкеза
мотивисање ученика

ЕВАЛУАЦИЈА

Мере и активности
Испитивање
ученика 7. разреда
о мотивацији за
школско учење
2.1.2.
Реализација
наставног процеса
у складу
са резултатима
испитивања
ученика о
мотивацији за
школско учење

Самопроцена
мотивисаности
ученика на часу
редовне наставе

Учитељи,
предметни
наставниц
и
педагог

Крај 1.
полугодишта
и 3. квартала
2017/18. г.

КО

КАДА

КО

Када

Индикатори

Начин праћења

Педагог

2017
–
2021.

Резултати
упитника за
ученике.

Увид у дневник Педагог,
о - в. рада,
Ученички
упитници за
парламент
ученике,
обрађени
подаци

Организација
наставе
у већини
обавезних
наставних
предмета
је у складу са
резултатима
испитивања
ученика о
мотивацији за
школско
учење
Листе
самопроцене
мотивисаности
ученика на
часу служе
наставницима
за
планирање
наставе

Снимање
часова,
упитници за
ученике,
самоевалуацио
не листе за
наставнике

Директор,
педагог,
наставници,
Ученички
парламент

Увид у листе
самопроцене
мотивисаности
ученика на
часу
редовне
наставе,
увид у
припреме
наставника

Подтим
Образовна
постигнућа
ученика

Наставници
2017
–
2021.

Ученици,
учитељи/
наставници
предметне
наставе

2017/
18.

На крају 1.
полугодиш
та
2017 –
2021.
На крају
наставне
године
2017 2021.

На крају
наставне
године
2017/18
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Специфични циљ:
МОТИВИСАЊЕ УЧЕНИКА - наставак
Мере и активности
КО
КАДА
Оспособљавање
Наставници У
ученика за
периоду
постављање циљева
од
у учењу
2017.2021.

ЕВАЛУАЦИЈА
Индикатори
Ученици, уз
помоћ
наставника,
постављају
циљеве у
учењу.

Начин праћења
Увид у дневник о
- в.
рада, упитници
за
ученике,
обрађени
подаци

КО
Педагог,
Ученички
парламент

Када
На крају 1.
полугодишта
шк. 2018/19.
и 2019/20.

Настава је
прилагођена
већини
ученика.

Увид у
педагошку
документацију,
ИОП
документацију,
радне
материјале,
оцене ученика,
протоколе о
посећеним
часовима

Тим за
ИОП

На крају
2.
полугодишта
2017 - 2021.

Наставници
примењују
различите
начине
мотивисања
ученика у
настави.
Моти
висање
ученика за
учење на
часовима је
у складу са
резултатима
добијеним
на
упитнику за
ученике.
У
Постоји
периоду документац
од
ија о
2017 праћењу
2021.
напредовањ
сваке
а уч
године
.

Прилагођавање
рада
способностима
деце/ ученика

Учитељи,
предметни
наставници

У
периоду
од
2017.2021.

Оспособљавање
наставника за
мотивисање
ученика
- индивидуално
стручно
усавршавање
- у оквиру
стручних већа
- у оквиру
Наставничког већа

Наставници, У
педагог
периоду
од
2017.2021.
сваке
године

Извештај о
индивидуалном
стручном
усавршавању,
записници
стручних
већа и
Наставничког
већа.

Стручни
актив за
развојно
планирање

На крају
школске
године
2017/18.

Формирање
јединствене
документацију о
праћењу
напредовања
ученика
на нивоу Школе

Наставници

Увид у
јединствену
докумен тацију

Стручни
актив за
развојно
планирање

На крају
школске
године
2017/18
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Специфични циљ:
ИНТЕНЗИВНИЈЕ УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА У
ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА

ЕВАЛУАЦИЈА

Мере и
активности
Анкетирање
- Савета
родитеља
Школе о
могућностима
побољшања
сарадње
са Школом

Начин праћења

КО

КАДА
Септембар и
јул
у току шк.
2017/18. г.

- родитеља
од 2. до 8.
разреда о
могућностима
побољшања
сарадње
са Школом

КО

КАДА

Директор,
педагог

Септембар Предлози Савета
шк.
Родитеља Школе
2017/18. г.

Увид у
упитнике за
чланове Савета
родитеља
Школе

Стручни
актив з а
развојно
планирање

Учитељи
одељењске
старешине

Април
шк.
2017/18. г.

Увид у
упитнике за
родитеље
одељења.

одељењске
старешине.

Уграђивање
предлога
Директор,
родитеља
педагог
о побољшању
сарадње са
Школом у
програме рада
са родитељима:
Савет родитеља
школе

Индикатори

Предлози
узорка родитеља
одељења.

Септембар
шк. 17/18.
г.
јун 2018.г.
септембар
шк.
2018/19.г

Уграђени предлози у
ГП рада школе за шк.
2017/18. г и ШРП
Школе 2017/2021. г.
Школски програм за
период

Увид у ГП, РП
Школе и
Школски
програм

Стручни
актив за
развојно
планирање

Крај 1.
полугодишта
крај шк.
године

у току
године

Број посећених
часова
и индивидуалних
разговора

Увид у
педагошку
документацију
.

Одељењска
већа

На крају
наставне
године

Родитељи од 2.
до 8. разреда
Отворена
врата
- посета часу
- индивидуални
разговори са
учитељима,
одељењским
старешинама и
предметним

учитељи,
одељењске
старешине,
предметни
наставници,
педагог
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наставницима

Упознавање
родитеља са
резултатима и
анализом
иницијалних
тестова ( сви
разреди )

Упознавање
родитеља са
резултатима и
анализом
иницијалних
тестова ( сви
разреди )

Октобар,
новембар
2017.
–
2021

Родитељи су
упознати
са резултатима и
анализом
иницијалних
тестова

Увид у
педагошку
документацију,
резултати
иницијалног
тестирања

Учитељи,
одељењске
старешине,
предметни
наставници

На крају 1.
полугодишта

Упознавање
родитеља са
резултатима
годишњег
тестирања,
применом
критеријумских
тестова

Иницијално
тестирање
Наставници
који су
спровели
критеријумско
тестирањ

Јун,
септембар
201718.
– 2021.

Број родитеља (по
одељењу) који су
били
заинтересовани да се
упознају са
разултатима ученика
на критеријумским
тестовима.

Увид у
педагошку
документацију,
резултати
критеријумског
тестирања

Учитељи,
одељењске
старешине,
предметни
наставници

На крају
наставне
године

Наставници
матерњег
језика,
математике,
биологије,
географије,
историје,
физике и
хемије

Мај, јун
2017/18
– 2021.

Број родитеља који
су упознати са
разултатима ученика
на пробном
завршном
испиту

Увид у
педагошку
документацију,
резултати
пробног
испита

Стручна
већа из
области
предмета,
Наставничко
веће

Мај, јун
од школске
2017/18 2021.г.

Упозн авање
родитеља 8.
разреда са
резултатима
завршних
испита из
ранијих година

Одељењске
старешине
8. разреда

Новембар
2017/18.

Број родитеља који
су упознати са
разултатима
на завршним
испитима

Дневник
образовно васпитног рада

Директор

Крај 1.
полугодишта

Израда
акционог плана
за побољшање
резултата на
завршном
испиту

Наставници
предмета из
којих су
остварени
слаби
резултати на
завршном
испиту

Септембар Израђени акциони
2017/18.
планови
– 2021.

Увид у
акционе
планове.

Стручна
већа из
области
предмета,
директор

Крај 1.
полугодишта

Упознавање
родитеља 8.
разреда са
резултатима и
анализом
пробног испита
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Педагошке
радионице
/предавања
за родитеље о
помоћи деци у
учењу и
вршњачком
насиљу

учитељи,
одељењске
старешине,
педагог

Једном у
току
школске
године

Број одржаних
Увид у
радионица/предавања педагошку
документацију,
Теме одржаних
материјали са
радионица/предавања радионица,
евалуационе
листе
са радионица

Подтим
Подршка
ученицима и
Етос

Јун од
2017/18. 2021.г.

ОБЛАСТ 3. – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА
Специфични циљ: Успех ученика показују да су остварени
образовни стандарди

ЕВАЛУАЦИЈА

Мере и
КО
активности
Уочити
Предметни
недостатке у
наставници
знању из
предходних
година
( Након
анализе
иницијалног
тестирања ) и
то
надокнађивати
путем
редовне,
допунске,
припремне
наставе

КАДА

Индикатори

Начин праћења

КО

КАДА

Октобармај
2017/18. и
сваке
наредне
године

Иницијални
тестови,
Полугодишњи и
годишњи тестови
Педагоша свеска
наст.

Увид у анализе
иницијалних
тестова,
извештаји
наставника о
постигнутин
резултатима на
полугодишњим
и годишњим
тестовима

Подтим за
образовна
постигнућа
ученика

На крају
наставне
2017/18. и
сваке
наставне
године
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ОБЛАСТ 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Специфични циљ:
У школи функционише систем пружања подршке ученицима

ЕВАЛУАЦИЈА

Мере и
активности
На основу
анализе успеха
предузимају се
мере подршке
ученицима
организовањем
допунске,
додатне и
припремне
наставе.
Упознати
родитеље са
мерама
подршке
ученицима

Начин праћења

КО

Анализа учења
и рада и
напредовања
ученика

Учитељи,
Током
предметни године
наставници

КО

КАДА

Индикатори

Предметни
наставници

Октобар- Припрема
мај
индивидуалних
2017/18
наставних листића,
тестова и других
облика рада са
ученицима

КАДА

ОБЛАСТ 5. ЕТОС
Специфични циљ:
Регулисање међуљудских односа у школи
Мере и
активности
Међусобно
уважавање
свих актера о –
в- рада
Спровоење
анкета међу
ученицима,
родитељима и
запосленима
Кутија лепих
порукa
поводом
обележавања
разних датума

ЕВАЛУАЦИЈА

КО

КАДА

Индикатори

Начин праћења

КО

КАДА

Запослени

Током
читаве
године

Разговори на
ЧОС, анкете...

Увид у
резултате
анкете

Педагог,
директор...

Током
године

Анкете

Увид у
резултате
анкете

Педагог,
директор...

На крају
наставне
2017/18

Тим за
Октобарсамовредновање мај
2017/18
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ОБЛАСТ 6. – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Специфични циљ: Лидерско деловање директора омогућава
развој школе
Мере и
активности

КО

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

КАДА

Индикатори

Август/
Анкета
септембар компетенције
директора

ЕВАЛУАЦИЈА
Начин
праћења

КО

КАДА

Током
године

Просветни
саветници,
директор

Током
године
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МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ
АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
Активност

Носиоци
активности

Време
реализације

Докази

Очекивани
резултати

Евалуација

Планирање
образовно васпитног
рада на основу
анализе резултата
на завршном испиту
из претходне
школске године
(обавезна настава,
допунска,
додатна, припремна
настава)
Иницијално
тестирање ученика
VIII разреда

Наставници
математике,
матерњег
језика,
историје,
географије,
биологије,
физике и
хемије

Септембар
сваке
школске
године

Планови
наставника
су израђени у
складу са
резултатима на
завршном
испиту

Увид у годишње
и оперативне
планове рада
наставника

Наставници
математике,
матерњег
језика,
историје,
географије,
биологије,
физике и
хемије
Наставници
математике,
матерњег
језика,
историје,
географије,
биологије,
физике и
хемије

Септембар
сваке
школске
године

Oперативи и
глобалн и
планови,
годишњи
планови
додатне и
допунске
наставе
наставника,
план
припремне
наставе
Иницијални
тестови,
резултати
добијени
иницијалним
тестирањем

Резултати са
иницијалних
тестова су
смерни це у раду
са ученицима.

Увид у
иницијалне
тестове и
резултате
иницијалног
тестирања.

Крај првог
или
другог
полугодишта
сваке шк.
године

планови ,
записници
одељењског
већа,
тестови

Критеријумски
тестови су
показатељ
остварености
образовних
стандарда
и смернице за
даљи рад са
ученицима.

Увид у
резултате
критеријумских
тестирања,
анализа
резултата.

Примена
критеријумских
тестова у 8.
разреду

Наставници
математике,
матерњег
језика,
историје,
географије,
биологије,
физике и
хемије

У тоу
сваке
школске
године

Индивидуални
планови ,
записници
одељењског
већа,
тестови

Применом
критеријумских
тестова добијају
се поузданији
подаци о
нивоима
постигнућа
ученика

Појачавање рада на
областима у
којима су ученици

Наставници
код којих су
ученици

У току
наставне
године

Свеске
ученика,
материјали,

Појачан рад са
ученицима на
областима у

Примена
критеријумских
тестова за
ученике од
V до VII
разреда
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показали низак
ниво постигнућа

показали
низак ниво
постигнућа

планови
наставника

Припрема ученика за
полагање матурског
испита кроз обавезну,
припремну, допунску
и додатну
наставу

Наставници
математике,
матерњег
језика,
историје,
географије,
биологије,
физике и
хемије

У току
наставне
године

Свеске
ученика,
материјали,
планови
наставника
пробна
тестирања

Пробно тестирање
ученика VIII
разреда

Директор,
дежурнио
наставници

април

Пробни
тестови

Прилагођавање
завршног испита за
ученике са сметњама
у развоју и
ученике из социјално
нестимулативних
средина

Директор,
ТИО,Тим за
ИОП

Мај, јун
сваке
школске
године

Захтев
Министарству
просвете,
евиденција са
завршног
испита

Анализа успеха
ученика на
завршном испиту

Стручни
активи, НВ

Јун - август
сваке шк.
године

Добијени
резултати на
испитима

Израда
акционог плана за
побољшање
резултата на
завршним испиту
( по потреби )

Наставници
предмета из
којих
ученици
постижу
слабе
резултате

Септембар,
октобар

Израђен
Акциони
план

којима су
показали низак
ниво постигнућа
боље их
припрема за
завршни испит
Појачан рад са
ученицима на
областима у
којима су
показали низак
ниво постигнућа
боље их
припрема за
завршни испит
Појачан рад са
ученицима на
областима у
којима су
показали низак
ниво постигнућа
боље их
припрема за
завршни испит
Појачан рад са
ученицима на
областима у
којима су
показали низак
ниво постигнућа
боље их
припрема за
завршни испит
Добијени
резултати су
смернице за
даљи рад
Добијени
резултати су
смернице за
даљи рад

Тестирање,
анализа
података
добијених
тестирањем,
анкетирање,
графикони,
акциони
планови.
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МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА
ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА
ПОДРШКА
Активност

Носиоци
активности

Време
реализације

Докази

Очекивани
резултати

Идентификовање
деце из осетљивих
група за пружање
додатне педагошке
подршке

Наставници,
педагог

Септембар,
у току сваке
наставне
године

Евиденциона
листа о деци
којој је
потребна
додатна пед.
подршка

Прикупљање
података о ученицима
којима је потребна
додатна педагошка
подршка

Наставници,
педагог

Септембар,
у току сваке
наставне
године

Прикупљени
подаци
( упитници,
интервјуи...)

Планирање додатне
подршке ученицима:
педагошки профил,
мере прилагођавања
-индивидуализације,
израда ИОП -а 1, 2, 3

Учитељи,
одељењске
старешине,
предметни
наставници,
педагог,
ТИО и Тим
за додатну
педагошку
подршку
Учитељи,
предметни
наставници,
педагог

Септембар,
јануар, по
потреби
током
сваке шк.
године

Педагошки
профил
ученика,
израђене мере
индивидуализа
ције,
Израђен ИОП

Прикупљени
подаци
омогућавају да
додатну
педагошку
подршку
добију ученици
којима је она
потребна
Прикупљени
подаци
омогућавају да
додатну
педагошку
подршку
добију ученици
којима је она
потребна
Прикупљени
подаци
омогућавају да
додатну
педагошку
подршку
добију ученици
којима је она
потребна

У току сваке
шк. године

Израђене мере
индивидуализа
ције,
Израђен ИОП,
портфолио

Боље
напредовање
ученике из
осетљивих
група

Учитељи,
предметни
наставници

У току сваке
шк. године

Свеске
ученика,
евиденција
наставника,
ученички
портфолио

Боље
напредовање
ученике из
осетљивих
група

Примењивање
индивидуализованог
приступа/ ИОП -а за
све ученике из
осетљивих група
Примена
диференцираног рада

Евалуација

Увид у
педагошку
евиденцију и
документацију
( записници
одељењских
већа, евиденција
ученика којима
је потребна
додатна
педагошка
подршка,
интервју,
педагошки
профил )
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Укључивање ученика
у допунски рад

Учитељи,
предметни

У току сваке
шк. године

Припремљени
прилагођени
материјали ,
свеске ученика,

Укључивање ученика
у додатни рад рад

наставници

У току сваке
шк. године

дневник рада
Припремљени
прилагођени
материјали ,
свеске ученика,

Индивидуализовани
рад са ученицима

Учитељи,
предметни

У току сваке
шк. године

дневник рада
Припремљени
прилагођени
материјали ,
свеске ученика,

Примена ИОП - а 1,
2, 3

Учитељи,
предметни

На почетку
првог и
другог
полугодишта

дневник рада
Прилагођен
дидактички
материјал,
евиденција
наставника

Тражење подршке
ван школе за
пружање
одговарајућих облика
подршке за ученике
којима је потребна
педагошка подршка
Сарадња са
Интерресорном
комисијом
Континуирано
праћење
напредовања ученика
Вредновање ИОП -а

Ученици
добијуају
одговарајућу
педагошку
подршку
Ученици
добијуају
одговарајућу
педагошку
подршку
Ученици
напредују
у складу са
својим
могућностима
Ученици
напредују
у складу са
својим
могућностима

Директор,
чланови
ТИО

У току сваке
шк. године

Попуњени
захтеви

Ученици
напредују
у складу са
својим
могућностима

Чланови
ТИО,
педагог,
одељењски
старешина
Учитељи,
предметни
наставници,
ПК

У току сваке
шк. године

Копија
попуњеног
обрасца бр. 1

Ученици
остварују
боље резултате

У току сваке
шк. године

Евиденција
наставника

Ученици
остварују
боље резултате

Педагог,
чланови
одељењског
већа, ПК

Педагог,
чланови
одељењског
већа, ПК

Попуњен
формулар о
реализацији
ИОП -а

Ученици
остварују
боље резултате

Увид у
педагошку
евиденцију и
документацију
(мере
индивидуализац
ије, ИОП - и,
оперативни
планови и
припреме
наставника,
портфолио
ученика,
записници ТИО,
вредновање
ИОП-а
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МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА,
НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА
Активност

Носиоци
активности

Време
реализације

Докази

Очекивани
резултати

Упознавање са
правилима
понашања у школи
( ученици и
родитељи првог и
петог разреда )

Учитељи
првог
разреда,
одељењске
старешине 5.
разреда

Септембар,
октобар
сваке
шк. године

Записник са
родитељских
састанака

Заједничко
доношење
правила
понашања.

Подсећање на
правила понашања у
школи
ПЛАКАТ – ТОПЛА
ДОБРОДОШЛИЦА

Учитељи,
одељењске
старешине,
директор

Септембар,
октобар
сваке
шк. годин

Заједничко доношење
правила понашања у
одељењским
заједницама
Израда паноа
одељењских правила
Одабир тема из
области превенције
вршњачког насиља за
ЧОС - ове

Учитељи,
одељењске
старешине,
одељењске
заједнице

Септембар,
октобар
сваке
шк. године

Учитељи,
одељењске
старешине,
педагог

Септембар,
у току сваке
шк.
године

Активности на ЧОС овима које су
посвећене превенцији
насиља

Учитељи,
одељењске
старешине,
педагог

У току сваке
шк.
године

Евиденција
ЧОС -ова
мат еријали
са ЧОС - ова

Оснаживање ученика
за заштиту од насиља

Учитељи,
одељењске
старешине,
педагог,
Тим за
заштиту деце
од насиља
Одељењске
заједнице,
учитељи,
одељењске
старешине

У току сваке
шк. године

Евиденција
учитеља,
наставника,
педагога

Једном у
полугодишт
у у току
сваке шк.
године

Евиденција
ЧОС - ова

Одабир ученика за
позитивно
понашање у одељењу

Евалуација

Евиденција
ЧОС-а
Евиденција
ЧОС – а,
ПЛАКАТ са
пријатним
упутствима
понашања у
школи
Евиденција
ЧОС - а,
Панои
одељењских
правила
План рада
ЧОС - ова

Заједничко
доношење
правила
понашања

Ученици у
већој
мери поштују
правила
понашања у
школи.
Ученици су у
већој мери
усмерени на
позитивна
понашања.
Ученици су у
већој мери
усмерени на
позитивна
понашања
Ученици су у
већој мери
усмерени на
позитивна
понашања
Ученици су
оснаженији за
заштиту од
насиља.
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Свечаност поводом
доделе похвалница за
позитивно понашање

Ученички
парламент,
координатор
Ученичког
парламента

Мај сваке
шк. године

Записник
Ученичког
парламента
Фотографије

Радионице из
програма „Дечја
права“ , УДВ за
ученике 4. и 5.
разреда
ПАС – 6. и 7. разред и
БТ – 8. р

Педагог и
У току сваке
колеге које су школске
прошле
године
обуку

Евиденција у
дневнику о
- в. рада,

Организовање
активности које су
усмерене на
превенцију насиља
( идеје, активности
Ученичког
парламента)

Ученички
парламент,
координатор
Ученичког
парламента

У току сваке
школске
године

Записник
Ученичког
парламента

Упознавање
родитеља са
Програмом заштите
ученика од
насиља, злостављања
и занемаривања и
Стратегијом
превенције
сексксуалног насиља

Чланови
Тима за
заштиту деце
од насиља и
Тима за
сексуално
насиља

Септембар,
у току сваке
шк. године
и
оперативни
планови
рада
настабника
– образовни
пакети реализација

Записници
Тимова,
Извештаји о
реализацији
образовних
пакета –
различитих
предмета

Пружање могућности
родитељима да се
укључе у заштиту
ученика од насиља

Учитељи,
одељењске
старешине,
Тим за
заштиту
деце/ученика
од насиља

У току сваке
школске
године

Записник
Тима
заштите
деце/ученика
од насиља

материјал
и са
радионица

Ученици
IV разреда су
информисани
коме треба да
се обрате за
помоћ
уколико су
занемаривани
или
злостављани
Ученици
од 4 – 8.
разреда су
информисани
коме треба да
се обрате за
помоћ
уколико су
злостављани
Ученици IV
разреда су
информисани
коме треба да
се
обрате за
помоћ
уколико су
занемаривани
или
злостављани/за
немарени
Родитељи су
упознати са
Програмом
заштите
ученика
од насиља,
злостављања и
занемаривања,
као и
сексксуалног
насиља над
децом
Родитељи су
упознати са
Програмом
заштите
ученика
од насиља,
злостављања и
занемаривања

Увид у
педагошку
евиденцију и
документацију,
посматрање,
фото материјали,
интервјуисање,
анкетирање
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Поступање у складу
са Правилником о
протоколу поступања
у установи у
одговору на насиље,
злостављање и
занемаривање

Сви
запослени

У току сваке
школске
године

Евиденција
учитеља, ОС,
педагога,
директора
Тим за
заштиту деце/
ученика од
нас

У Школи се
поступа у
складу са
Правилником

ВЕЛИКИ ПЛАКАТ
О ПРАВИЛИМА
ПОНАШАЊА +
НИВОИ и МЕРЕ

Сви
учесници
образовно –
васпитног
рада

У току сваке
школске
године

Плакат

Редовно дежурство
наставника и ученика
7. и 8. разреда

Директор,
наставници,
ученици,
помоћни
радници
Учитељи,
одељењске
старешине,
педагог, Тим
за заштиту
деце/ученика
од насиља,
стручњаци
ван школе
Учитељи,
одељењске
старешине,
педагог

У току сваке
шк. године

Књига
дежурства

Сви учесници
образовно –
васпитног рада
– упознати са
правилима и
мерама
Ученици се
безбедније
осећају у
школи

У току сваке
шк. године

Евиденција
учитеља,
ОС,
педагога,
Тима
Дописи

Ученици се
безбедније
осећају у
школи.

У току сваке
шк.
године

Ученици који
трпе насиље су
ојачани

Педагог

Новембар

Евиденција
учитеља,
ОС,
евиденција
педагога
Евалуација
радионице,

Рад са децом која
врше насиље.

Подршка деци која
трпе насиље.

Оспособљавање
наставника за
спровођење мера и
осмишљавање
активности појачаног
васпитног рада
Уређење школског
простора да буде
безбедно место за
ученике
Сарадња са
здравственим
институцијама,
Центром за
социјални рад
Другим установама

Већина
наставника је
ојачана

материјали са
радионице
Директор,
ШО, СРШ

На почетку
сваке шк.
године

Записници
ШО, СРШ

Већина
наставника је
ојачана

Учитељи,
одељењске
старешине,
педагог,
директор

У току сваке
шк. године

Евиденција
учитеља,
ОС,
директора,
педагога
дописи

Већина
наставника је
ојачана
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МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА
Активност

Носиоци
активности

Време
реализације

Докази

Очекивани
резултати

Евалуација

Промоција
припремних
предшколских група,
посета предшколским
Установама и Школе
путем сајта.

Учитељи,
одељењске
старешине,
наставници
задужени за
сајт Школе

Сајт Школе
панои о раду
школе

Већи број
прегледа сајта,
панои

Преглед сајта

Промоција
активности Школе
путем сајта

Наставници
задужени за
сајт Школе,
учениц и 8. р.

Сајт Школе

Боља
информисаност
о активностима
Школе

Преглед сајта

Промоција успеха
деце/ученика –
огласна табла,
разглас,
путем сајта

Предметне
наставе,
наставници
задужени за
сајт
Школе ,
ученици 8. р.
учитељи,
одељ.
старешине

Током
школске
године
Фебруар/
март, април
од 2017/18 –
2021.
У току
школске
године
од 2017/18 . –
2021.
У току
школске
године
од 2017/18 . –
2021.

Школа,
Сајт Школе

Боља
информисаност
о успесима
деце/ученика

Посета Школи
Преглед сајта

У току
школске
године
од 2017/18 . –
2021.
У току
школске
године
од 2017/18 –
2021.

Педагошка
документација,
фотографије.

Долазак
родитеља на
промоцију.

Увид у
педагошку
документацију.

Записник Тима
за ШРП

Бољи проток
информације
између
родитеља и
наставника

Упитник за
чланове СРШ,
увид у
педагошку
документацију

Директор,
секретар,

2.
полугодиште
од 2017/18 –
2021.

Педагошка
документација

Интервју са
директором и
васпитачима

Сви наведени

2017/18 –
2021.

Бесплатни
уџбеници,
прибор, одећа,
обућа, прибор
за личну
хигијену

Сва деца су
обухваћена
припремним
предшколским
програмом
Сва деца
којима је то
потребно

Промоција успеха
деце/ученика, на ШО,
СР, путем сајта
Присуство
представника
одељењских већа ( 1.
– 4. и 5 – 8. разреда )
седницама Тима за
ШРП
Континуирано
информисање о деци
дораслој за полазак у
припремне
предшколсе групе
Сарадња са МП,
Центром за социјални
рад, ЦК, школа

Директор,
Тим

Документација
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ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА КОЈИ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ
ПРЕДМЕТА
Активност

Носиоци
активности

Време
реализације

Докази

Очекивани
резултати

Свечана приредба
за ђаке прваке

Учитељи првог
разреда

Септембар

Евиденција у
дневнику,

У школи се
организују
разноврсне
активности за
подстицање
позитивног
понашања
ученика
У школи се
организују
разноврсне
активности за
подстицање
позитивног
понашања
ученика
У школи се
организују
разноврсне
активности за
подстицање
позитивног
понашања
ученика

фотографије
сајт
Активности
обележавања
Дечије недеље

Активност „Школа
ученицима“

Презентација
одељењских
заједница 5. разреда

Самосталне
ликовне изложбе
ученика

Координатори
Дечјег савеза,
представници
одељења
Дечјег савеза

Октобар

Координатори
Дечјег савеза,
представници
одељења
Дечјег савеза

Новембар

Одељењске
старешине
5. разреда,
нас тавници
матерњег
језика,
ликовне и муз.
културе
Наставници
физичког
васпитања,
учитељи

У току
фебруара/мар
та
сваке колске
године

Евиденција у
дневнику,
фотографије
сајт

Евиденција у
дневнику,
пано

Фотографије,
радови
ученика,
панои

У току сваке
шк. године

План школског
спорта и
спортских
акт ивности
Евиденција у
дневницима о.
- в. рада
Фотографије

Евалуација

Увид у
педагошку
евиденцију и
документацију,
посматрање,
видео
материјали.

Ученици
показуј
у своја
инересовања и
таленте који
превазилазе
оквире школе.
Ученици
показују
своја
инересовања и
таленте који
превазилазе
оквире школе.
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Школски спорт и
спортске
активности

У току сваке
шк. године

Евиденција у
дневницима о в. рада

Ученици се
оспособљавају
за фер
такмичење.
Ученици
старијих
разреда
са радошћу
прихватају
волонтирање у
млађим
разредима.
Волонтери
подстицајно
утичу на млађе
ученике.
Ученици
старијих
разреда
са радошћу
прихватају
волонтирање у
млађим
разредима.
Волонтери
подстицајно
утичу на млађе
ученике.
Задовољство
ученика

Волонтирање
ученика старијих
разреда у млађим
разредима

Ученички
парламент,
наставник
грађанског
васпитања,
учитељи

Мај сваке шк.
године

Евиденција у
дневницима о в. рада

Јавна презентација
успеха ученика
са различитих
такмичења

Ученички
парламент,
наставници

Током
школске
године - Мај
сваке шк.
године

Пано у холу
школе

Посете разним
културним
Установама,
предузећима...

Ученички
парламент,
наставници

Током
школске
године

посете

Практична
примена знања
непосредном
посетом
Установама,
предузећима...

МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И
ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА
Активност

Носиоци
активности

Време
реализације

Докази

Очекивани
резултати

Примена
савремених метода
и облика рада у
настави

Наставници,
педагог

једном
сваке
школске
године

Припрема за
час,
евиденционе
листе,

Ученици
активно
уче на часу.

Евалуација

записник
стручних већа
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Планирање и
реализација
тематских дана

Планирање и
реализација
тимских часова

Учитељи,
предметни
наставници
сродних тема и
садржаја

Једном у
полугодишту
сваке шк.
године –
сваки
наставник

Наставници
предметне и
разредне
наставе

Једном у
полугодишту
сваке шк.
године

Примена наученог
са семинара

Наставници

Примена
резличитих техника
и метода учења на
часовима

Наставници

Током године
након
стручног
усавршавања
Редовно у
току сваке
наставне
године

Примена поступака
оцењивања који
су у функцији
даљег учења

Наставници

Оперативни
план
учитеља,
наставника
припрема за
тематски дан,
евиденционе
листе,
записник
стручних већа
Припрема за
тимски час,
евиденционе
листе,
записник
стручних већа
Припрема за
час
Припрема за
час,
материјали за
ученике
Протоколи о
посећеним час

Редовно у
току сваке
наставне
године

Настава је
ученицима
занимљивија
због примене
различитих
дидактичко
методичких
решења.

Квалитет
наставе је
побољшан.

Квалитет
наставе је
побољшан.
Квалитет
наставе је
побољшан.

Увид у
педагошку
евиденцију и
документацију
( планови и
припреме
наставника,
материјали за
ученике,
резултати на
писменим
проверама
знања),
посматрање
часова,
интревју
за ученике
старијих
разреда,
анкетирање
ученика,
вредновање
наставних
часова

Квалитет
наставе је
побољшан.

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ
Активност

Носиоци
активности

Време
реализације

Начин праћења Евалуација

Именовање наставника за
организовање припремне
наставе

Директор

Септембар

Анализа резултата из
претходне школске
године

Стручна већа,
Подтим за
самовредновање
постигнућа ученика,
НВ

Септембар,
октобар

Записник НВ, листе о
распоређивању
радника на послове и радне
задатке у
четрдесеточасовној
радној недељи
Записници стручних
већа и НВ,
Извештај Подтима за
самовредновање
постигнућа ученика
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Иницијално тестирање
ученика 8. разреда

Наставници
матерњих језика,
математике, историје,
географије, физике и
хемије
Наставници
матерњих језика,
математике, историје,
географије, физике и
хемије
Наставници
матерњих језика,
математике, историје,
географије, физике и
хемије

Септембар,
октобар

Резултати иницијалног
тестирања, евиденција у
дневницима о - в. рада

У току
школске
године

Евиденција у дневницима о
- в. рада,
евиденција
наставника

Април

Евиденција у дневницима о
- в. рада,
резултати са пробног
тестирања

Обавештавање родитеља
о постигнућима ученика

Предметни
наставници,
одељенске старешине

У току
школске
године

Евиденција у дневницима о
- в. рада, евиденција
одељењског старешине

Прилагођавање завршног
испита за ученике са
сметњама у развоју и
ученике из социјално
нестимулативних средина

Директор, ТИО,
Тим за ИОП

Јун

Записник Тима за ИО,
прилагођени тест

Реализација припремне
наставе

Пробно тестирање
ученика

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ
РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ
Активност

Носиоци
активности

Време
реализације

Начин праћења Евалуација

Именовање Тима за
праћење расписаних
међународних и
националних конкуса за
развојне планове
и израду пројеката
Обавештавање ,
прикупљање и усвајање
идеја у колективу,
везаних за постојеће
конкурсе
Реализација пројектних
активности

Директор

Aвгуст септембар
сваке школске
године

Записник НВ

Тим за пројекте

У току сваке
шк.
године

Записник Тима,
записник НВ

Директор,
Тим за пројекте

У току сваке
шк. године

Евиденција реализације
пројектних
активности, фотографије,
продукти, извештаји,
сајт школе
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Сарадња са школом Ормож
из Словеније

Директор,
колектив школе -

У току шк. године

Евиденција реализације
пројектних
активности, фотографије,
продукти, извештаји,
сајт школе

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И
ДИРЕКТОРА
Садржај
усавршавања

Реализатор/
Носиоци
активности
Сви
наставници,
стручни сар.,
директор

Облик рада

Време
реализације

Начин праћења Евалуација

Индивид.
планирање

Септембар

Планови индив.
стручног
усавршавања

Планирање стручног
усавршавања на
нивоу школе

Тим за стручно
усавршавање,
Педагошки
кол егијум

Тимско
планирање

Септембар

Реализација и
праћење
индицидуалног
стручног
усавршавања

Реализација и
праћење
индицидуалног
стручног
усавршавања

Евидент.
стручног
усавршавања,
портфолио

Током
школске
године

Планирање и
одржавање
угледни х и
огледних часова
са анализом
Планирање и
одржавање
тематских дана
са анализом

Сви
наставници

Индивидуално
планирање,
реализација
часа

Новембар

Учитељи

Тимски рад

Мај

Записник Тима
за стручно ус.
записник
Педагошког
колегијума,
План стручног
усваршавања
наставника,
педагога и
директора
Евиденционе
листе
наставника,
стручних
сарадника и
директора,
портфолио
Записници
струч. већа,
попуњене
евалуационе
листе
Записници
струч. већа,
попуњене
евалуационе
листе, материјали
са тематског дана

Планирање
индивидуалног
стручног
усавршавања
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Стручно
усавршавање у
оквиру НВ

Педагог

Приказ књиге,
чланка, стр.
предавање,
едукативна
радионица

Сваке
школске
године,
једном у
полугод.

Записник
НВ, евалуационе
листе са
радионице,
материјали

Излагање са
семинара

Наставници
који су били
на семинарима
Наставници
организатори

Излагање

Токо м
наставне
године
Током
наставне
године

Записници
струч. већа,
Записник НВ
Школска
евиденција

Руководиоци
стручних актива
и координатори
тимова

Планирање и
програмирање,
анализе, обраде
података,
дискусије

Планирање
и
програмира
ње,
анализе,
обраде
података,
дискусије

Записници
струч. актива и
тимова

Организовање
одласка ученика у
биоскоп, позориште,
на спортске и
културне
манифестације
Рад у стручним
активима и
тимовима

Организовање
одласка

Наставници, стручни сарадници и директор ће се ван школе стручно усавршавати путем:


програма сталног стручног усавршавања који се остварују извођењем обуке,



стручних скупова,



летњих и зимских школа ( у зависности од финансијских средстава ) и



стручних и студијских путовања.
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ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА
Активност

Носиоци
активности

Време
реализације

Начин праћења Евалуација

Подношење захтева
установи
Достављање захтева и
доказа одговарајућем
стручном органу

Наставници,
стручни сарадници
Директор

У току шк.
године
У току шк.
године

Достављање захтева
наставника на мишљење
одговарајућем
стручном органу

Директор

У току шк.
године

Давање мишљења о
захтеву директору
установе
Давање мишљења о
захтеву, директору
установе

Надлежно веће и
Савет родитеља

У току шк.
године

Захтев за стицање
одређеног звања
Захтев за стицање
одређеног звања,
докази о
испуњености услова
за стицање
одређеног звања
Захтев за стицање
одређеног звања,
докази о
испуњености услова
за стицање
одређеног звања
Мишљење

Директор

У току шк.
године

Давање мишљења
директору о захтеву за
стицање звања

Просветни
саветник

У току шк.
године

Обављање стручно
педагошког надзор над
радом наставника,
васпитача, стручног
сарадника
Доношење решења о
стицању звања
педагошког саветника и
самосталног педагошког
саветника
Достављање захтева за
давање мишљења о

Просветни
саветник

У току шк.
године

Евиденција о
обављеном стручно
пед. надзору

Директор

У току шк.
године

Решење

Директор

У току шк.
године

Захтев за давање
мишљења о

Захтев за стицање
одређеног звања,
докази о испуњености
услова за стицање
одређеног звања,
предлог за избор
у звање
Мишљење просветног
саветника
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предлогу за избор у
звање Заводу
Доставља мишљење
директору установе
Доставља мишљење
директору установе

Завод

У току шк.
године

Директор

У току шк.
године

пред логу за избор у
звање Заводу
Мишљење Завода

Решење

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ
Активности у које ће се
укључити родитељи/старатељи

Носиоци
активности

Време
реализације

Начин праћења Евалуација

Учешће родитеља у Савету
родитеља Школе и Школском
одбору
Правовремено информисање
родитеља о активностима у
школи

Директор

Током
године

Директор,
Стр. актив за
развојно
планирање, ОС
Директор,
члан Савета
родитеља школе
Тим за додатну
подршку

Током
године

Записник Савета
родитеља школе и
Школског одбора
Огласни панои у
школи, записници, веб
сајт школе

ОС, предметни
наставници
Руководиоци
ученичких
организација,
родитељи
Савет родитеља
школе, Тим за
заштиту деце ...
Одељењске
старешине,
педагог
Директор

Током
године
Током
године

Укључивање родитеља у
годишње планирање рада школе
Учешће родитеља у израду ИОП
-а
Неговање праксе ''Отворена
врата''
Укључивање родитеља у
планирање и реализацију
активности и акција ученичких
организација
Укључивање родитеља у
Програм заштите деце/ученика
од насиља
Укључивање родитеља у израду
и реализацију плана васпитног
рада са ученицима
Укључивање родитеља у акције
на уређењу школе
Укључивање родитеља у
планирање и реализацију
тематских дана
Педагошка предавања за
родитеље ( на основу потреба
родитеља одељења )

Септембар/јун

Записник Савета
родитеља школе

Током
године

ИОП, евиденција о
сарадњи са
родитељима
Дневници рада
Дневници рада,
фотографије

Септембар и
Током
године
Током
године

Евиденција
активности

Дневници рада

Стручна већа за
област предмета

Током
године
Током
године

Оде љењске
старешине

Током
године

Дневници рада

План васпитног рада

Дневници рада,
фотографије
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Предавање за родитеље ученика
о заштити деце на интернету

Наставник Саша
Петровић

Током
године

Дневници рада

Предавања за ученике о
занимањима

Родитељи,
одељењске
старешине
Родитељи,
одељењске
старешине

Током
године

Дневници рада

Током
године

Дневници рада

Заједничкасарадња са
родитељима ученика – кроз
креативне радионице – ПО

ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА
Активности

Носиоци
активности
Разредне
старешине,
секретар школе,
педагог

Време
реализације
Током школске
године

Разредне
старешине,
руко водиоци
Дечјег савеза,
наставници језика
Учитељи и
наставници
српског језика и
ликовне културе

Дечја недеља,
током школске
године

Сарадња школе са Центром за
социјални рад

Педагог, директор,
ОС

Током школске
године

Сарадња са ПС Ковин

Директор

Током школске
године

Сарадња са
Црвеним крстом

Руководилац
Црвеног крста,
директор

Током школске
године

Сарадња са Општинском
управом - Одељење за
друштвене делатности

Директор, секретар,
шеф рачуноводства,
административни
радник, педагог...
Учитељи и
наставници
српског језика и
ликовне културе

Током школске
године

Сарадња школе са Школским
диспанзером и амбулантом

Сарадња школе са Културним
центром, позориште, биоскоп,
музеј
Градска библиотека

Савез аматерских
културно - уметничких друштава

Током школске
године

Током школске
године

Начин праћења Евалуација
Eвиденција
одељенског
старешине, евиденција
стручне службе,
евиденција педагога
Eвиденција
одељенског
старешине, извештај
о реализацији плана
Дечјег савеза
Евиденције
школских
акривности,
Фотографије,
ученички радови
Евиденција стручне
службе
Eвиденција
одељенског
старешине, евиденција
директора
Eвиденција
одељенског
старешине,
извештај о реализацији
плана Црвеног крста
Евиденција стручне
службе евиденција
педагога
Евиденције школс ких
акривности,
Фотографије
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Црква

Вероучитељи,
директор

Током школске
године

Eвиденција
директора, анализа
приредбе

Сарадња са ОШ и Средњи
школама у општини и шире

Учитељи,
наставници
Одељењске
стареш. 8. разреда,
педагог

април/мај

Eвиденција
одељенског
старешине,
евиденција педагога

Сарадња са медијима

Наставници и
учитељи задужени
за праћење
активности школе,
директор, секретар
учитељице,
предметни
наставници,
директор

Током школске
године

Евиденција директора,
чланци за новина

Током школске
године

Фотографије

Сарадња са општинским
организацијама ...

Директор

по потреби

Евиденција

Сарадња са општинским
привредницима ...

Директор

по потреби

Евиденција

Сарадња са Активом жена 1. МЗ –
креативне радионице – учимо од
старијих – вез, штрикање... – 4.
разред, Удружењем – Дневни
боравак деце у Ковину

МЕРИЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
Активности

Очекивани
исходи

Носиоци
активности

Време
реализације

Начин праћења Евалуација

Самовредновање да ли су активности из
ШРП – а уграђене у
ШП и ГПРШ

Активности из ШРП
– а су уграђене у ШП
Школе и ГПРШ

Јун
сваке године

Извештај
Тима за
самовредновање

Самовредновање да ли су активности из
Акционог плана
уграђене у планове
наставника и педагога

Активности из
Акционог плана
су уграђене у
индивидуалне
планове наставника и
педагога

Стручни актив за
развојно планирање,
Стручни актив за
развој школског
програма, Тим за
Годишњи план
рада школе, Тим
за самовредновање
Стручни актив за
развојно планирање

Новембар
сваке године

Извештај
Стручног
актива за
развојно
планирање
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Самовредновање реализације
Акционог плана за
текућу школску
годину - планирану
Самовредновање да ли је Акцион и
план сачињен
на основу резултата
самовредновања
и Извештаја о
реализацији Акционог
плана
Самовредновање реализације ШРП

Повећана
заинтересованост
наставника за
реализацију
активности
планираних
Развојним планом
Акциони план је
саставни део
Годишњег плана
рада школе.
и индивидуалних
планова наставника и
педагога

Стручни актив за
развојно планирање

Јун, јул
сваке године

Извештај о
реализацији
Акционог плана

Стручни актив за
развојно планирање

Август,
септембар
сваке године

Акциони план,
Школски
програм,
Годишњи план

Већина
активности из ШРП
је реализована

Стручни актив за
развојно планирање,
Тим за
самовредновање

Јануар/фебруар
јун, јул
школске
2021. г

Извештај о
реализацији
Развојног
плана
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