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Школски развојни план

О ШКОЛИ ...

ОШ “ДУШКО РАДОВИЋ“ je настала 1992-93. године одвајањем од школе “ Вук Караџић", и

пресељењем дела школе Вук Караџић у новоизграћену школску зграду. Школа се налази  у

Сремчици, приградском, радничком насељу надомак Београда, од центра града удаљеном

двадесетак километара. Насеље је велико, има око 40000 становника, али у  социо-културном

смислу недовољно развијено па становницима  нуди оскудне културно-образовне садржаје.

Од свог настанка, школа је мењала  свој изглед, своју структуру и кадар, ипак је остала

препознатљива по томе што је остала школа по мери детета и у којој свако дете осећа да вреди

више, јер се  негује индивидулни приступ, уважавају се индивидуалне способности и

различитости детета.

Школа тренутно има 674 уписаних ученика распорећених у 29 одељења. Школа је пространа и

задовољава потребе ђака. Рад се тренутно одвија у две смене: млађи и старији разреди. Млађу

смену чине ученици који похађају наставу од I до IV разреда, а старију чине ученици који

похађају наставу од V до VIII разреда. У млађим разредима свако одељење има своју учионицу,а

у старијим разредима реализује се кабинетска настава. У млађим разредима реализује се

продужени боравак у две групе, једна грипа за ученике првог и другог разреда, а друа за ученике

трећег и четвртог разреда. Школа има могућности да примењује најсавременије методе рада и
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савремену технологију у настави. Свака учионица опремљена је рачунаром, пројектором и има

веома брз приступ интернету. Хоризонтално учење, заинтересовани и мотивисани наставници и

ученици који радо сарађују доприносе бољем квалитету наставе.

Школа  поседује адекватну школску библиотеку, и која је обновљена  и осавремењена у

претходном периоду.

Обновљен је књижни фонд, а простор је опремљен савременим аудио-визуелним средствима и

место је окупљања ученика не само за читање, већ и за различита културна догађања, дружења

са писцима, сусрете са другим школама, презентације, радионице.

Основна обележја школе (табла са називом, застава,) и план евакуације истакнути су на видним

местима. Школа има и посебна обележја (интернет презентација школе, „Kућни ред“ за родитеље

и ученике, видео надзор, осветљење школског дворишта). У школи се одвијају различите

манифестације и такмичења у које су укључени сви актери школе. Школа је место културних

дешавања у својој средини и томе доприносе ученици, наставници и родитељи.

Последњих година школа је доста постигла на пољу инклузивног образовања, и залагањем

ангажованих наставника и стручне службе од 2011. године се налази на листи Модел школа за

инклузивно образовање, као једна од тринаест модел школа на територији Републике Србије које

негују инклузивну праксу. Данас то више није група наставника  већ цео колектив изузетно
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професионално обавља своја професионална задужења и прихвата рад са ученицима са

сметњама у развоју.
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1. МИСИЈА

 Мисија наше школе је да заједничким радом, користећи расположиве кадровске

ресурсе, кроз мултидисциплинарне тимове и индивидуалне планове, омогући сваком

ученику да досегне свој максимум у образовању, али и да се усмери да на такав начин

користи и остварује своје потенцијале на свим пољима живота.
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2. ВИЗИЈА

 Желимо да будемо модерна школа која почива на савременој, ефикасној и квалитетној

настави  на интегрисаном планирању и доброј комуникацији између наставника,

ученика, родитеља и локалне заједнице.

 Желимо да будемо школа која ради на унапређењу наставног процеса , увек је

отворена за конструктивне и позитивне идеје, интерактивна је и савремена и која у

складу са потребама новог дигиталног доба развија дигиталне компетенције ученика и

наставника и иде у корак са технолошким развојем.

 Желимо да делујемо  не само као васпитно-образовни већ и културни центар наше

заједнице у којој се константно унапређују и развијају знања и интересовања

ученика,наставника и родитеља  и негују вредности које одговарају изазовима

савременог друштва  и промовишу значај одрживог развоја и инклузивног друштва.
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3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ИЗРАДЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

• Полазне основе за израду развојног плана биле су нам Закон о основама система

образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању, Правилник о

стандардима квалитета рада установе, резултати екстерног вредновања рада школе,

резултати самовредновања рада школе, актуелни планови и програми (План унапређивања

квалитета рада школе, Годишњи план рада и Школски програм), досадашњи циљеви и

резултати у унапређивању квалитета рада, као и укупни ресурси школе и локалне заједнице.

• У изради плана такође се руководимо специфичностима школе и средине у којој школа ради

и структуре ученика. Примарни циљ у изради школског развојног плана  је отклањање

недостатака уочених приликом спољашњег вредновања, односно унапређивање квалитета

образовно-васпитног рада, побољшање резултата на завршном испиту, проналажењем

најбољих могућих решења у том смеру, у складу са структуром ученика. Посебна пажња,

биће посвећена мерама за унапређивање образовно-васпитног рада на основу анализе

постигнућа ученика, мерама превенције насиља, развијању дигиталних компетенција

ученика и наставника.
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4. АНАЛИЗА СТАЊА

Наше снаге Наше слабости

 Стручно оспособљен кадар, као и

отвореност већег дела колектива

ка променама и новине  у

образовању

 Школа има педагошког асистента

који пружа подршку у раду

ученицима са тешкоћама у учењу и

адаптицији

 Стручно усавршавање наставника-

велики број похађаних семинара

 Веома заступљена међупредметна

корелација

 Отежано праћење наставе код већег броја

ученика из социјално осетљивих група којима

српски језик није матерњи. Њихов напредак

додатно отежава и изостајање ученика из школе

у дужем периоду ради  боравка у иностранству

(читаве породице одлазе у земље Западне

Европе ради тражења азила али најчешће после

неколико месеци буду враћене)

 Низак ниво образовања родитеља,

презапосленост и недостатак времена за децу,

недовољно развијена свест о потреби бављења

децом и сарадњи са школом
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 Фестивал науке који се

традиционално одржава у школи

 Продужени боравак

 Добра сарадња ученика и

наставника и родитеља

 Приступачан и отворен однос

директора према ученицима

 Ученици остваркују резултате на

такмичењима

 Изузетна мотивисаност ученика да

учествују свим ваннаставним

садржајима које школа нуди пошто

средина  нуди оскудне културно –

образовне садржаје

 Активан и мотивисан ученички

парламент и вршњачки тим.

 Недовршена изградња школе

 Највећи недостатак школе је непостојање

фискултурне сале, а настава физичког васпитања

се одвија у импровизованој сали насталој

преграђивањен ходника у приземљу

 Школска зграда је незавршена ,са градњом се

стало 1985.године, тако да недостају пројектом

предвиђена фискултурна сала, свечана сала,

кабинети за техничко, трпезарија са кухињом и

пратеће канцеларије за руководство школе.

 Школа се налази на периферији насеља што

егативно утиче на број уписаних ученика

 Постигнућа ученика на завршном испиту указују
да нису остварени исходи у довољној мери

 Едукативно и социјално нестимулативна средина

утиче на низак ниво мотивације ученика за учење
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 Пространа школска зграда и

двориште који добром

организацијом пружају довољно

услова за многе наставне и

ваннаставне садржаје.

 Савет родитеља и школски одбор

мотивисани и заинтересовани за

унапређење рада школе

 Добра техничка опремљеност

школе савременим и

традиционалним наставним

средствима и дидактичким

материјалом, као и организација

око коришћења постојећих

наставних средстава.

 Модел школа за инклузивно

и слабија постигнућа

 Осипање броја ученика
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4.1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Школски програм и Годишњи план рада сачињени су у складу са прописима и садрже све законом

предвиђене елементе, који су међусобно усклађени.

Школски програм је сачињен на основу наставног плана и програма. Школски програм и

Годишњи план рада су у великој мери усклађени са развојним планом школе. Годишњи план рада

сачињен је на основу Школског програма, и у њему су разрађени сви структурни елементи

образовање

 Квалитетно планирање и

припремање наставе, што

представља добру основу за рад.

 Поштовање и нега

мултикултуралности

и различитости
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Школског програма. Годишњи планови омогућавају остваривање образовних циљева и исхода. У

годишњим плановима наставних предмета предвиђена је провера остварености прописаних

образовних исхода и циљева учења наставног предмета наведених у наставном програму.

Годишњи план рада школе прилагођен је специфичностима одељења и структури

ученика. У годишњем плану рада школе предвиђен је план израде ИОП-а на основу анализе

напредовања ученика у учењу и степена остварености исхода. План ваннаставних и

факултативних активности сачињен је на основу интересовања ученика и постојећих ресурса. У

годишњем плану рада школе наведене су одговорности, динамика и начин реализације Програма

заштите ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације.

4.2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Наставници примењују одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу. Екстерним

вредновањем је утврђено да ученици наше школе постижу слабије резултате на завршном

испиту, те је планом унапређивања квалитета рада предвиђено унапређивање овог исхода.

Наконоджавања састанака стручних актива утврђене су мере и методе које ће допринети

побољшању резулатата ученика. Планирано је да се и овим развојним планом унапреди
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правовремена процена степена остварености исхода ученика који похађају наставу по ИОП-у, и

предузимањем одговарајућих  корака у смеру евалуације и измене  ИОП-а.

Ученици су заинтересовани за рад на часу и већина ученика активно учествује у наставним,

ваннаставним и факултативним активностима. Ученици користе доступне изворе знања,

укључујући информационе технологије, развијајући и унапређујући дигиталне компетенције, а

повратна информација је у функцији даљег унапређивања учења.

Екстерним вредновањем је утврђено да је употреба наставних средстава и метода у потпуности

усмерена на остваривање циљева и исхода учења.

Стварање пријатне атмосфере за учење, поштовање и уважавање ученикових потреба на часу

остварени су на највишем нивоу. Наставници примењују различите поступке за мотивисање

ученика, који отворено размењују мишљења о предмету учења са наставником и међусобно.

Праћење и анализирање наставе на нивоу стручних већа и актива допринели су бољем

сагледавању сопственог рада и хоризонталном стручном усавршавању, односно размени

примера добре праксе.

Закључак је да ће се у области наставе и учења даље унапређивати:

- Правовремену процену исхода ИОП-а, евалуацију и измене ИОП-а
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- Индивидуализација и диференцијација

- Поступци вредновања/оцењивања који су у функцији даљег учења.

- Развијање и унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника

4.3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Успех ученика на завршном испитима показује да нису остварени образовни исходи. На овакав

резултат делимично утиче и то што се приликом статистичке обраде података знатан број

ученика који похађају наставу по ИОП-у 1, а приступају полагању завршног испита по редовном

програну, те да лош резултат ових ученика значајно смањује целокупан резултат, али то не мења

чињеницу да су постигнућа ученика на завршном испиту испод републичког просека.

Потребно је посветити посебну пажњу припреми ученика за завршни испит, а нарочито подршци

ученицима који из различитих разлога, најчешће нестимулативне средине или осетљивих група

нису у стању да савладају програм. Такође је планирано да се критеријуми оцењивања ускладе

са дефинисаним исходима постигнућа

Школа континуирано ради на побољшању квалитета наставе како би се постигала већа

успешност ученика. Након утврђивања недостатака у овој области потребно је дефинисати
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конкретне задатке и активности за унапређивање постигнућа ученика, односно резултата на

завршном испиту.

4.4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Као подршка ученицима циљ нам је да повећамо мотивацију ученика за учење као и њихових

родитеља да им пруже одговарајућу подршку, да их упутимо у различите приступе у учењу,

методе и технике учења, да укажемо ученицима и родитељима на значај стицања радних навика

и постављања циљева у образовању . И поред подршке и настојања школе да унапреди ову

област, резултати на завршном испиту нису на задовољавајућем нивоу, те ћемо и у овом

развојном плану наставити рад са ученицима и родитељима/старатељима. Осим едукативних

активности, саветодавног рада који планирамо да наставимо, интензивираћемо информисање

родитеља и ученика о завршном испиту и упису у средњу школу. Један од значајних задатака је и

повећање редовности похађања припремне наставе од стране ученика.

С обзиром на то да смо модел школа за инклузију, овом облику наставе наша школа посвећује

посебну пажњу још од њеног увођења. До сада смо успешно, самостално и у сарадњи са другим

установама (Школском управом, Интерресорном комисијом, Домом здравља и Центром за
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социјални рад ) и породицама, реализовали бројне индивидуалне образовне планове и даље, у

складу са потребама, пружамо ученицима додатну подршку.

У нашој школи већ дуги низ година успешно се ради на заштити ученика од насиља,

злостављања, занемаривања и дискриминације. Тим за заштиту ученика од насиља укључује

сваке школске године наставнике, родитеље и ученике и успешно сарађује са стручним

установама локалне заједнице у овој области. Превенцији насиља посвећена је посебна пажња у

планирању и реализацији бројних школских активности, почевши од спортских манифестација,

часова одељенског старешине и садржаја предмета редовне наставе и ваннаставних активности,

где се негује ненасилна комуникација и конструктивно решавање проблема.

Слободне активности су облик ваннаставног рада и имају за циљ да задовоље постојећа

интересовања код деце и да развијају и подстичу развој нових интересовања, потреба,

способности, креативности и сл. Школа утврђује понуду ваннаставних активности на основу

сталног праћења интересовања ученика и њихове укључености у исте.
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У школи су заступљене следеће ваннаставне активности:

• Планинарско - еколошка секција, која  функционише као огранак Планинарског друштва

“Железничар“ из Београда,

• Ликовна секција

• Са децом око света

• Рецитаторска

• Забавна математика

• Новинарска секција

• Литерарна секција

• Спортске секције

• Лингвистичка секција

• Драмска секција

• Драмска секција на енглеском језику

• Хор

• Саобарћајна секција
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• Шах

• Осим наведених ваннаставних активности у нашој школи се, као факултативни необавезни

предмет, учи кинески језик, у реализацији Института „Конфучије“.

• Такође, школа активно сарађује са организацијом ,,Црвени крст“

• Постоји сарадња са организацијом ISAC

У школи се подстиче лични и професионални развој ученика, кроз наставне и ваннаставне

активности, професионалну оријентацију, каријерно вођење и саветовање. Такође се промовишу

здрави стилови живота, таштита животне средине, одрживи развој, кроз хоризонталну наставу и

разне секције.
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4.5. ЕТОС

Сви запослени својим радом и личним интегритетом доприносе угледу и промоцији школе. Сваке

године школа организује Дан отворених врата за будуће прваке и њихове родитеље.

У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих.

За новопридошле ученике и наставнике примењују се разрађени поступци прилагођавања на

нову школску средину. Запослени у школи односе се према ученицима родитељима и колегама

једнако и без предрасуда у односу на њихов социјални статус , верску,  националну и полну и

старосну припадност.

Резултати ученика и наставника јавно се истичу и промовишу. У школи се организују различите

школске активности за ученике у којима свако може имати прилику да покаже своја постигнућа и

таленте.  Резултати ученика којима је потребна додатна подршка се посебно промовишу.

У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. Школа има своје обезбеђење,

финансирано од стране родитеља, као и дежурне наставнике на свим потребним местима, као и

дежурне  ученике седмог и осмог разреда на улазу школе. Организују се превентивне активности

које доприносе безбедности у школској заједници (редовно информисање, доношење правила

понашања, имплементација програма заштите ученика од насиља у садржаје обавезних,
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изборних наставних предмета и факултативних активности, одржавање радионица за ученике и

родитеље, како на часовима редовне наставе, тако и на часовима одељењског старешине ).  У

школи функционише мрежа за решавање проблема насиља.

Тим за заштиту ученика од насиља активно је укључен у праћење и анализу стања у школи, а

докуменатија се води у складу са прописима.

Школски амбијент је пријатан за све. Улазни простор школе уређен је тако да показује

добродошлицу. У уређењу школског простора преовладавају ученички радови.

У школи постоје ученички парламент и  вршњачки тим који раде уз подршку наставника и

стручних сарадника.

Наставници унапређују своју образовну праксу стручним усавршавањем.

4.6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

Обавезе и задужења у школи се деле у складу са законом се уз поштовање компетенција

запослених. Развијен је систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе.

У школи постоји добра координација рада органа управљања, стручних органа и других служби,

али нам недостатак стручних сарадника отежава рад.
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Руководилац поседује професионална знања и организационе способности. Директор ефективно

и ефикасно организује рад школе. Директор укључује запослене у процес доношења одлука и

уважава предлоге Савета родитеља који унапређују рад школе.

Директор благовремено предузима одговарајуће мере за решавање свакодневних проблема

ученика, у складу са могућностима школе.

Праћење и вредновање квалитета рада реализује се кроз редовни надзор и педагошко –

инструктивни рад директора и педагога и процес самовредновања рада школе. Стручни органи у

школи систематски прате и анализирају успех и владање ученика. Директор предузима мере за

унапређивање образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања. Школски

педагог  остварује педагошко - инструктивни рад у школи у складу са планом рада и потребама

школе.

Сарадња са локалном заједницом даје школи значајну улогу у локалној заједници. У школи

функционише систем редовног информисања родитеља о активностима и делатностима школе.
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4.7. РЕСУРСИ

Људски ресурси

Квалификациона структура радника у школи задовољава прописани норматив и настава је у

потпуности стручно заступљена. У школи је укупно запослено 71 радника, од тога  у настави 51, и

20 ваннаставно особље. Сви запослени испуњавају потребне услове у погледу квалификације и

школа нема кадровских проблема.

Наставници разредне наставе:

Редни
број

Презиме и име

наставника

Одеље
ња
ученика
у којима
предаје

Недељн
и број
часова
обавезн
е
наставе

Врста
стручност
и

Степен
стручност
и

Радни
стаж у
годинам
а

Године
старост
и

1.
Снежана
Полић

I1 19 ПА VI-1 24 47

2.
Јасмина
Зиндовић

I2 19 ПА VI-1 35 58

3.
Маринчевић
Оља

I3
19

Учитељск
и фак.

VII-1 19 44
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4.
Пухаловић
Гордана

II2 20 П А VI – 1 38 59

5.
Марковић
Сања

II3 20
Учитељск
и фак.

VII – 1 18 49

a. 3
Антић

Марија
II 1 20 П А VI - 1 28 52

6.
Наташа
Мандић

III1 20 ПА VII-1
27

50

7.
Драгица
Арсеновић

III3
20 ПА VI-1

35
57

8. .
Јелена
Кочановић

III2 20 У.Ф. VII-1 10 39

9. Грковић
Слађана

IV2 20 У.Ф. VII-1 26 53

10.
Снжана
Стевановић

IV1 20 ПА VI-1 19 57

11.

Весна
Дмитрашинов
ић

IV4 20 ПА VI-1 29 57

12.
Стокућа

Марина

Продуж
ени
боравак

20
Учитељск
и фак.

VII - 1 8 35
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13.
Гордана
Карановић

Продуж
ени
боравак

20
Учитељск
и фак.

VII - 1 8 49

14.
Данијела

Димитријевић

Продуж
ени
боравак

20 ПА VI - 1 7 47

Наставници предметне наставе:

Ред
ни
број

Презиме и име

наставника

Предмет(и
) који-е
предаје

Одељења
ученика у
којима предаје

Недељн
и број
часова
обавезн
е
наставе

Степен
стручне
спреме

Радни
стаж у
година
ма

Годин
е
старо
сти

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1
Тасић
Александар

Српски
језик

V3VI4VII1VIII1 17 VII - 1 24 55

2. 2Брљак Душица
Српски
језик

VI1VII4V1VIII4 17 VII - 1 22 47

3. 3Матовић Мира
Српски
језик

V2VI3VII2VIII2 17 VII - 1 22 48

4. 4
МилошевићЉи
љана

Српски
језик

V4VI2VII3VIII3 17 VII - 1 17 45
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5. 5
Стефановић
Весна

Енглески
језик

V123VI2VII4VIII12

34
18 VII - 1 26 54

6. 6
Вуловић
Јелена

Енглески
језик

V4VI134VII123 18 VII - 1 18 45

7. 7Ерцег Весна
Енглески
језик

II1234 III1234I34 20 VII - 1 17 43

8. 8
МаксимовићМи
лица

Енглески

Језик
II123 8 VII - 1 12 44

9. 9
Александра
Ерцег Вучетић

Руски
језик

V1234VI1234VII43

VIII1234
16 VII - 1

10. 1
1
Ана Ђокић

Немачки
језик

V1, VI3

VII1,2VIII3,4,

14 VII - 1 4 31

11. 1
3
Коматина
Персида

Ликовна
култура

V1234 VI1234

VII1234VIII1234
20 VII - 1 10 48

12. 1
4
Опарушић
Јелена

Музичка
култура

V1234 VI1234

VII1234 VIII1234
20 VII - 1 11 37

13. 1
6
Рајковић Срђан Историја

VI1234,VII1234

VIII14

20 VII - 1 19 52

14. 1
7
Владимир
Церовац

Историја

V1,2,3,4 VIII23 12 VII - 1 10 41
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15. 1
8
Стојилковић
Андреја

Географиј
а

V1234

VI1234VIII2,3,4

20 VII - 1 29 60

16. 1
9
Светлана
Ничић

Географиј
а

VII1234, 16 VII - 1 3 43

17. 2
0
Раичевић
Сергеј

ТО
V34,VII1234

VIII1234
20 VII - 1 14 45

18. 2
1
Завишић
Лидија

Физика/
хемија

VII1234VIII1234 20 VII - 1 8 35

19. 2
2

Александра
Париповић/Ми
лена Гаровић

Математи
ка

V3 VI34VIII13 20 VI - 1 7 33

20. 2
3
Aна
Манојловић

Математи
ка,
Информат
ика

VII3, V124

19 VII-1 0 32

21. 2
4
Милена
Мијаиловић

Информат
ика

V1234VI1234

VII123VIII14

20 VII-1

22. 2
5
Младеновић
Десанка

Математи
ка

VII124 VIII2,4 18 VII - 1 10 36

23.
Мирјана
Никшић

Математи
ка

V124VI12 18 VII - 1 8 35

24. 2
6
Грубић Даница Биологија

V13VI13VII13VIII1
2

20 VII - 1 23 63
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25. 2
7
Ивана
Килибарда

Биологија V2,VI24VII24 VIII4 12 VI - 1 1 40

26. 2
9
Ивана
Марковић

Техн. и
инф. обр.

V124 VI134VIII23 20 VII - 1 4 31

27. 3
0
Радовић
Душанка

Техн. и
инф. обр.

V34VI324VIII1234 20 VII - 1 28 59

28. 3
1
Милка Гогић

Физика VI123 VII1234

VIII324
20 VII-1 12 46

29. 3
2
Ивана Ојданић

Физичко
васпитањ
е

фудбал

V234VI14VII14 18 VII-1 7
33

30. 3
3
Андреј
Ловчевић

Физичко
васпитањ
е

одбојка

VI3VII1 14 VII - 1 1 31

31. 3
4
Ана Радовић

Физичко
васпитањ
е

фудбал

VI23VII2VIII1234 20 VII-1 34 63

32. 3
5
Немања Тазић

Верска
настава

V234 VI4VI13/4

VII1234 VIII123
/ VII - 1 3 30

33. 3Хамзо Адровић Верска
настава

I1234 II1234 III1234 VI - 1 3 37
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Стручни сарадници:

Презиме и име Стручни
сарадник

Степен
стручности Стручни испит Радни однос

Комленовић

Светлана
педагог VII – 1 ДА Неодређено

Илић Радмила логопед VII-1 ДА
Неодређено

50%

Мирјана  Маринковић библиотекар VII – 1 ДА Неодређено

7 (ислам) IV1234 V1234

VI1234 VII1234

VIII1234

34.
Антић
Кристина

Педагошк
и
асистент

Сва одељења 20 IV- 1 5 29

35.
Мирјана
Миленковић

Немачки
језик

V24

VI124VII34VIII12
20 VII - 1 13 37



Школски развојни план

Руководилац школе (директор):

Руководилац школе Степен стручности Стручни испит Датум избора

Ивица Радаковић VII – 1 ДА 26.08.2018.

Школа има једног радника  обезбеђења, финансираног од стране родитеља, као и дежурне

наставнике на свим потребним местима, као и дежурне  ученике седмог и осмог разреда на улазу

школе

Материјално - технички ресурси

Просторни услови ( учионице, кабинети, библиотека, пратеће просторије, двориште), опрема и

намештај одговарају нормативима и адекватно се одржавају. Кабинети су опремљени

савременим наставним средствима. Опрема и уређеност школе доприносе стварању безбедног,

пријатног и стимулативног окружења за боравак ученика. Сви материјално - технички ресурси су

доступни наставницима и ученицима и у функцији су наставних и ваннаставних активности.

Школа има видео надзор у школском дворишту и згради школе, што додатно доприноси

безбедности ученика у школи.

У школи постоје просторије за потребе продуженог боравка, које чине трпезарија и три учионице.
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Финансијски ресурси

Школа се финансира у складу са законом, из буџета Републике и буџета јединице локалне

самоуправе.

5. ПОТРЕБЕ, ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ И МЕРЕ

Приоритете у изради развојног плана дефинисали смо на основу кључних области

стандарда квалитета рада установе, првенствено оних које нисмо достгли на задовољавајућем

нивоу - побољшање материјално – техничких услова, као и оних које се увек могу унапређивати,

Настава и учење и Постигнућа ученика, али и оних које смо успешно достигли -Подршка

ученицима и Етос помоћу којих ћемо унапредити и претходно поменуте области које не

задовољавају прописане стандарде. Све ове области морају се посматрати као целина, јер се не

могу развијати изоловано , а унапређивање свих ових области заједно доприноси побољшању

квалитета наставе и утиче на боља постигнућа ученика.

1. Настава и учење
2. Образовна постигнућа ученика
3. Подршка ученицима
4. Етос
5. Материјално технички услови рада
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5.1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Определили смо се да нам ова област буде приоритетна, јер настава као процес захтева

константно усавршавање и унапређивање, у складу са потребама савременог дигиталног

доба.

Као важну улогу наставника препознајемо преузимање активне улоге у креирању лепше,

уређене и опремљеније школе која подстиче и унапређује развој личности,

индивидуалности, креативности, тимског духа и критичког мишљења свих ученика/ца.

 ЦИЉ:
ПОБОЉШАЊЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА, ПРИМЕНА
ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

 ЗАДАЦИ:
 Извођење информатичких обука

 Учестала практична примена информационих технологија на часовима

 Увођење електронског тестирања и наставе путем интернета у наставни процес

 Оспособљавање наставника за коришћење система електронског тестирања и извођења

наставе путем интернета
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 МЕРЕ
 Чешће коришћење интернета и других извора за припремање и извођење часова

 Укључивање ученика у платформе за учење на даљину као подршка редовној настави

5.2. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

 ЦИЉ:
БОЉА ПОСТИГНУЋА У УЧЕНИКА У УЧЕЊУ И БОЉИ РЕЗУЛТАТ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
 ЗАДАЦИ:
 Оснаживање родитеља из едукативно и социјално нестимулативних породица како би

ученици били боље мотивисани и како би имали бољу подршку

 Повећање мотивације ученика, родитеља и наставника

 Повећати примену савремених метода и облика рада у настави

 Оснаживање тимског рада при планирању и реализацији наставе

 Дефинисани показатељи успешности за праћење и евалуацију наставе

 Повећање   квалитета наставе и припремне наставе за предмете који се полажу на

завршном испиту

 Промовисање ученика који остварују запажене резултате на такмичењима,
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 МЕРЕ

 Ставити акценат у раду на оне задатке који су имали најмањи број тачних одговора,

узимајући у обзир резултате са завршног испита при планирању образовно-васпитног рада

за наредну годину: на  основу анализе задатака на завршном испиту .

 Мотивисање ученика да редовно похађају припремну наставу

 Мотивисање  ученика да похађају  допунску наставу

 С обзиром на то да је последњих пар година анализа резултата завршног испита показала

да најниже резултате имају ученици који похађају наставу по ИОП-у 1, а завршни испит

полажу по редовном програму, требало  би у наредном периоду поред мера

индивидуализације за ове ученике осмислити начине да се боље припреме за завршни

испит, као и који би облик подршке на завршном испиту био најефикаснији

 Припремање и анализа иницијалних тестова и пробних тестирања које организује

Министарство просвете  науке и технолошког развоја за ученике 8. разреда.

 Редовна анализа резултата на завршном испиту на стручним већима предмета који се

полажу и анализа   и  редефинисање  мера за унапређење  рада и побољшање резултата.

 Редовни састанци са родитељима, извештавање о завршном испиту и упознавање са

приоритетима наставе

 мотивисање ученика да учествују на такмичењима
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5.3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

 ЦИЉ:
ПОДРШКА ДЕЦИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

 ЗАДАЦИ:
 Идентификација ученика којима је потребна додатна подршка у образовању.

 Већа индивидуализација наставе која ће помоћи не само  ученицима који не раде по ИОП-у,

већ свим ученицима који потичу из социјално и едукативно нестимулативних породица

 Уважавање индивидуалних потреба ученика и у понуди садржаја секција и осталих

ваннаставних активности

 Спречавање осипања броја ученика

 МЕРЕ:
 Мотивисање свих ученика да учествују у ваннаставним активностима

 Идентификовање ученика који нередовно похађају наставу и пружање подршке да

редовније долазе у школу

 Оснаживање родитеља из ромских породица да схвате значај образовања деце до краја

образовног процеса

 Побољшан рад на маркетингу и промовисању школе
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 ЦИЉ:
НЕГОВАЊЕ НЕНАСИЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ТОЛЕРАНЦИЈЕ КОД УЧЕНИКА , РАЗВИЈАЊЕ
СОЛИДАРНОСТИ И ДРУГАРСТВА

 ЗАДАЦИ:
 Развијање и неговање навике код ученика да помажу једни другима  у учењу

 Развијање и неговање навике код ученика да конфликте решавају разговором

 Развијање солидарности и емпатије код ученика

 МЕРЕ
 Организовање вршњачке помоћи у учењу на нивоу одељења за ученике старијих разреда

 Организовање радионица на часовима одељењског старешине и редовне наставе  који

промовишу ненасилну комуникацију и конструктивно решавање проблема

 Организовање радионица ,,Црвеног крста“ – промоција хуманих вредности за ученике од

трећег до седмог разреда

 ЦИЉ:
ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ И ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА ПРИ ИЗБОРУ ДАЉЕГ ОБРАЗОВАЊА, ОБУКЕ И
ЗАПОСЛЕЊА

 ЗАДАЦИ:
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 Усклађивање програма професионалне оријентације са потребама ученика

Предавање и презентација образовних профила и занимања

 МЕРЕ:
 Организовање радионица професионалне оријентације  на часовима одељењског

старешине за ученике седмог и осмог разреда

 Организовање реалних сусрета

 Посета Сајму образовања

 ЦИЉ:
ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 ЗАДАЦИ:
 Подизање свести о важности очувања животне средине

 Неговање здравих стилова живота

 Промовисање еколошких садржаја

 МЕРЕ
 Укључивање у међународни програм пројекат Еко школе

 Обележавање јубилеја везаних за очување животне средине (Дан планете Земље, Светски

даншума, Светски дан воде, Светски дан заштите животне средине)

 Организовање Дана здраве исхране

 Организовање спортских дана
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5.4. ЕТОС

 ЦИЉ
ОМОГУЋАВАЊЕ БЕЗБЕДНОГ БОРАВКА У ШКОЛИ СВИМ УЧЕСНИЦИМА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

 ЗАДАЦИ:
 Промовисање негативног става и нулте толеранције  према насиљу

 Даље развијање мреже за решавање проблема насиља, у складу са протоколом о заштити

деце од насиља, занемаривања, злостављања и дискриминације у васпитно образовним

установама

 МЕРЕ :
 Организовање активности и радионице, за све актере наставног процеса које су директно

усмерене на превенцију насиља

 Организовање спортских  манифестација које промовишу фер плеј односе

 Организовање посебних активности подршке и васпитни рад са ученицима који су укључени

у насиље (који испољавају насилно понашање, као и они кој трпе насиље или су сведоци

насиља)
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5.5 МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

 ЦИЉ:
ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА

 ЗАДАЦИ:
 Проширивање простора

 Побољшање услова за извођење наставе физичког васпитања

 Стварање услова за једносменски рад школе

 Адаптација  поправка школске зграде

 Увођење разгласа у школи

 Изградња летње учионице

 Изградња спортских терена

 МЕРЕ:
 Обезбеђивање материјалних средстава за надоградњу школске зграде

 Обезбеђивање материјалних средстава за изградњу фискултурне сале

 Постављање и оспособљавање постојећег система за разглас

 Обезбеђивање материјалних средстава за изградњу летње учионице

 Обезбеђивање материјалних средстава за изградњу спортских терена

 Обезбеђивање материјалних средстава за адаптацију и поправку школске зграде
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1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Општи циљ приоритетне области 1: Побољшање информатичке писмености наставника и

ученика

Евалуација

циљ активности индикатори Извори
финансирања

Носиоци
активности

Временски
оквир

Начин
праћења и
инструменти

Време
евалуације

Одговорне
особе за
евалуацију

 Примена

информациони

х технологија

 .Увођење

електронског

тестирања и

наставе путем

интернета у

наставни

процес

 Оспособљава

ње наставника

за коришћење

система

 Укључивање што
већег броја
наставника у
онлине семинаре
и семинаре
везане за икт

 .Извођење

информатичких

обука

 Учестала

практична

примена

Број едукација
које су
наставници
завршили

Проценат
укључености
ученика у
онлине
наставу у
условима који
то захтевају,
када се
настава за
поједине
ученике, групу
ученика или у
целини одвија
онлине(када је

Аплицирање
пројектима на
конкурсе,
Министарств
а просвете,
науке и
технологије,
локалне
самоуправе,
Градског
секретаријата
, донације

Управа
школе,
директор,
наставниц
иТИО и
технике и
технологиј
е
Наставниц
и
информати
ке и остали
наставниц
и.

2020-21. Непосредан
увид,
документовањ
е, скалирање
Извештавање,
непосредно
праћење,
анкетирање

Свака два
месеца у
током
реализациуј
е развојног
плана

Одељењске
старешине,
наставници
ТиО и
информатик
е, педагог
школе
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електронског

тестирања и

извођења

наставе путем

интернета

информационих

технологија на

часовима

 Укључивање

ученика из

депривираних

средина у наставу

на даљину

непосредна
настава
онемогућена
услед
ванредног
стања )

Број ученика
из
депривираних
средина који
су укључени у
онлине
наставу и
користе
информационе
технологије и у
непосредној
настави

2. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

 Општи циљ приоритетне области 2 : Побољшање образовних постигнућа ученика
Евалуација
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Циљ активности индикатори Носиоци
активности

Временски
оквир

Начин праћења
и инструменти

Време
евалуације

Одговорне особе за
евалуацију

 Боља

постигнућа

ученика у

учењу и бољи

резултат на

завршном

испиту

 Повећање

квалитета

наставе и

припремне

наставе за

предмете који

се полажу на

завршном

испиту

 Повећање

мотивације

ученика,

родитеља и

наставника за

боље

напредовање у

 Мотивисање

ученика да

похађају

допунску наставу

 Мотивисање

ученика да

редовно похађају

припремну

наставу

 Осмишљавање

начина да се

боље припреми

завршни испит,

као и који би

облик подршке на

завршном испиту

био најефикаснији

за ученике који

похађају наставу

по ИОП-у

 Редовна анализа

резултата на

Број ученика
који похађају
допунску,
додатну и
припремну
наставу,
степен
успешности
метода
мотивације од
стране
наставника

Предметни
наставниц
и , посебно
наставниц
и који
предају
предмете
копји су
заступљен
и на
завршном
испиту,
педагог
школе,оде
љењске
старешине,
родитељи

2020-25 , све
време током
реализације
развојног
плана

Редовна

анализа

резултата на

завршном

испиту на

стручним

већима

предмета који

се полажу и

анализа   и

редефинисање

мера за

унапређење

рада и

побољшање

резултата.

Редовни

састанци са

родитељима,

извештавање о

завршном

испиту и

упознавање са

приоритетима

Током целе
школске
године, а
нарочито
након
завршног
испита

Предметни наставници,
педагог школе, одељењске
старешине
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учењу и

постизање

бољих

резулатата на

завршном

испиту

 Мотивисање

ученика и

родитења из

депривираних

средина за

постизање

бољих

резулатата у

учењу

 Мотивисање

ученика да

учествују на

такмичењима и

постижу што

боље

резултате на

истим

завршном испиту

на стручним

већима предмета

који се полажу и

анализа   и

редефинисање

мера за

унапређење  рада

и побољшање

резултата

 Промовисање
ученика који
остварују
запажене
резултате на
такмичењима

 Израда посебних
програма за
даровите ученике

наставе
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3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Општи циљ приоритетне области 3: Подршка ученицима у наставном процесу Евалуација

циљ активности индикатори Носиоци
активности

Временски
оквир

Начин
праћења и
инструменти

Време
евалуације

Одговорне особе за
евалуацију
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 Подршка

ученицима да

константно

развијају и

унапређују

знања и

интересовања

 Подршка

ученицима из

осетљивих

група

 Уважавање

индивидуалних

потреба

ученика и у

понуди

садржаја

секција и

осталих

ваннаставних

активности

 Спречавање

осипања броја

ученика

 Мотивисање

свих ученика

 Информисање
родитеља и
ученика

 Идентификација

ученика којима је

потребна додатна

подршка у Већа

индивидуализациј

а наставе која ће

помоћи не само

ученицима који не

раде по ИОП-у,

већ свим

ученицима који

потичу из

социјално и

едукативно

нестимулативних

породица

 Идентификовање

ученика који

нередовно

похађају наставу

и пружање

подршке да

редовније долазе

Реализована
интегративна
настава, број
часова, број
активности,
број тематских
дана Број
постављених
бесплатних
софтера

Степен
инегрисаности
ученика који
похађају
наставу по
ИОП-у или
долазе из
депривираних
средина, у
наставни
процес и
ваннаставне
активности

Број
израђених
програма
подршке, мера
индивидуализ
а ције и ИОП-а
1, 2 и 3

Учитељи,
одељењск
е
старешине,
педагог
школе,
родитељи,
тим за
професион
алну
оријентациј
у ученика ,
ученици

2020-25. током
реализације
школског
развојног
плана

Праћењем и
извештавањем
о броју
ученика који
редовно
похађају
наставу

Редовном
евалуацијом и
ревидирањем
ИОП-а

Праћењем
извештаја са
часова
одељенске
заједнице и
радионица где
су обрађиване
теме о
ненасилној
комуникацији и
вршњачкој
подршци

Извештај о
броју
одржаних
Едукацијаи
радионица
организованих
посета

Током целе
школске
године

Учитељи, наставници,
одељењске старешине,
педагог, логопед, тим за
заштиту ученика од
насиља, тим за инклузивно
образовање, вршњачки тим
Тим за професионалну
оријентацију ученика
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да учествују у

ваннаставним

активностима

 Побољшан рад

на маркетингу

и промовисању

школе

 Неговање

ненасилне

комуникације

код ученика,

развијање

толеранције и

другарства

 Оснаживање

ученика при

избору даљег

образовања

у школу

 Оснаживање

родитеља из

ромских породица

да схвате значај

образовања деце

до краја

образовног

процеса

 Организовање

вршњачке помоћи

у учењу на нивоу

одељења за

ученике старијих

разреда

 Организовање

радионица на

часовима

одељењског

старешине и

редовне наставе

који промовишу

ненасилну

комуникацију и

конструктивно

Број ученика
ромске
популације
који остају у
школи до
завршетка
основне
школеи
уписују
средњу школу

Број
радионица о
ненасилној
комуникацији

Број  ученика
који пружају
подршку у
учењу
ученицима са
слабијим
постигнућима

Број ученика
којису
ангажовани у
хуманитарним
акцијама

Број одржанх
радионица и
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решавање

проблема

 Организовање

радионица

,,Црвеног крста“ –

промоција

хуманих

вредности за

ученике од трећег

до седмог

разреда

 Едукација о

разним

профилима

занимања, посета

средњим

стручним

школама,

организација

сусрета. Бивши

ученици и

студенти

едукатори, посете

часовима

одељењске

едукација

Број едукација,
број посета
школама,
Идентификова
ни су
родитељи чија
занимања
задовољавају
потребе
програма за
професионалн
у оријентацију
и мотивисани
су и вољни да
учествују у
програму.
Идентификова
ни су
волонтери чија
искуства
задовољавају
потребе
програма за
професионалн
у оријентацију
и мотивисани
су и вољни да
учествују у
програму
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заједнице,

сусрети

4. ЕТОС

Општи циљ приоритетне области 4: Омогућавање безбедног боравка у школи свим

учесницима наставног процеса

Евалуација

циљ активности индикатори Носиоци
активности

Временски
оквир

Начин
праћења и
инструменти

Време
евалуације

Одговорне особе за
евалуацију
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 Даље

развијање

мреже за

решавање

проблема

насиља, у

складу са

протоколом о

заштити деце

од насиља,

занемаривања,

злостављања

и

дискриминациј

е у васпитно

образовним

установама

 Промовисање

негативног

става и нулте

толеранције

 Организовање

активности и

радионице, за све

актере наставног

процеса које су

директно

усмерене на

превенцију

насиља

 Организовање

спортских

манифестација

које промовишу

фер плеј односе

 Организовање

посебних

активности

подршке и

васпитни рад са

ученицима који су

укључени у

насиље (који

испољавају

насилно

понашање, као и

Број
реализованих
програма
Развијен
позитиван
однос према
културним и
спортским
вредностима и
развијени
појмови о
културном и
спортском
окружењу код
ученика

Повећано
задовољство
ученика,
наставника,
родитеља

Сви
учитељи и
наставниц
и,
одељењск
е
старешине,
наставниц
и физичког
васпитања,
ученици,
ненаставно
особље,
сви
запослени
у школи

2020-25 током
реализације
школског
развојног
плана

Праћењем
извештаја са
часова
одељењског
старешине на
којима се
обрађује тема
како се ученик
осећа у школи

Анкетирањем
наставника на
седницама
наставничког
већа о томе у
ојој мери је
школа
стимулативна
и пријатна
средина за
рад

На крају
сваког
класификац
ионог
периода,
током целе
школске
године

Директор школе, педагог
школе, тим за
самовредновање
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према насиљу

 Развијање

модела и

метода за

обезбеђивање

сигурне и

подстицајне

средине

они кој трпе

насиље или су

сведоци насиља)

5. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Општи циљ приоритетне области 5 : Побољшање материјално – техничких услова Евалуација

циљ активности индикатори Носиоци
активности

Извори
финанси
рања

Временск
и оквир

Начин
праћења и
инструменти

Време
евалуације

Одговорне особе за
евалуацију
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 Побољшање

услова за

одвијање и

унапређивање

наставног

процеса

 Проширивање

простора

 Побољшање

услова за

извођење

наставе

физичког

васпитања

 Стварање

услова за

једносменски

рад школе

 Адаптација

поправка

школске зграде

 Увођење

разгласа у

Обезбеђивање

материјалних

средстава за

надоградњу

школске зграде

Обезбеђивање

материјалних

средстава за

изградњу

фискултурне

сале

Постављање и

оспособљавањ

е постојећег

система за

разглас

Обезбеђивање

материјалних

средстава за

изградњу

летње

учионице

Израђен
идејни
пројекат за
проширење
простора
зграде школе

Израђена
документациј
а за доградњу
фискултурне
сале

Обезбеђени
услови за
једносменски
рад

Постављен
разглас

Постављена
летња
учионица,
спортски
терени,
адаптирана
школска
зграда

Послата
пројектна
документациј
ана конкурсе

Директор
школе,
секретар
школе,
рачуноводство
школе

Аплицир
ање
пројекти
ма на
конкурсе,
Министа
рства
просвете
, науке и
технолог
ије,
локалне
самоупр
аве,
Градског
секретар
ијата,
донације

2020-25
током
реализац
ије
школског
развојног
плана

Извештаји,
непосредни
увид

На крају
школске
године

Директор школе
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 ЗАКЉУЧАК

Циљ деловања стручног актива за развојно планирање и израђеног Развојног
плана школе је да се унапреди и осавремени образовно васпитни процес, кроз
дефинисане циљеве , задатке у кључним приоритетним областима вредновања
и конкретизацију свих планираних активности . Сви наставници и стручни
сарадници су укључени у реализацију активности и задатака дефинисаних
развојних циљева. Радо прихватамо сваку  сугестију и идеју, како од основних

школи

 Изградња

летње

учионице

 Изградња

спортских

терена

Обезбеђивање

материјалних

средстава за

изградњу

спортских

терена

Обезбеђивање

материјалних

средстава за

адаптацију и

поправку

школске зграде

релевантних
установа
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актера у образовно васпитно процесу, тако и од родитеља, социјалних партнера
и органа руковођења, а од користи нам је размена искустава са другим
образовним установама. Уколико буде неопходно, Школски развојни план биће
допуњен или коригован у складу са актуелним потребама школе и свим
актерима образовно-васпитног процеса.


