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ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“
СЛАТИНА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2022. ГОДИНЕ
Развпјни план ПШ „Бранислав Петрпвић“ је настап кап прпдукт тимскпг рада
Струшнпг актива за сампвреднпваое и Струшнпг актива за развпјнп планираое.
Струшни актив за сампвреднпваое је сагледап нивпе успещнпсти рада щкпле крпз
анкете, упитнике... у кљушним пбластима: Етпс, Настава и ушеое, Ппдрщка ушеницима,
Рукпвпђеое, Пбразпвна ппстигнућа ушеника, Ресурси. Предлпжене су мере за
птклаоаое слабих страна и ппбпљщаое квалитета рада у щкпли; изврщена је
евалуација старпг Развпјнпг плана и на пснпву тпга је настап Развпјни план за наредних
5 гпдина. Оегпва реализација ће бити у перипду пд 2017. дп 2022. гпдине.

ИЗВЕШТАЈ
Извештај п реализацији ШРП за перипд пд 2011. дп 2016. гпдине
Прпмене и инпвације у пбразпвнп-васпитнпм систему су у нама прпбудиле
жељу и идеје за нпвим радпм дп знаоа и успеха. Ппкренули смп унатращое снаге и
развили свест п кприщћеоу инпвативних метпда. Ппвећана је примена савремених
метпда и пблика рада у настави. Ушеници су задпвпљнији, јер се градивп прилагпђава
оихпвим сппспбнпстима, темпу рада и мпгућнпстима. Ппјашали смп представу за
евалуацију, сампевалуацију, кпрекцију и предлпг мера за даљи рад.
Расппред шаспва? Да, пун је редпвних и избпрних предмета кпји се реализују пп
предвиђенпм плану. Тп не ремети пдрживпст ваннаставних активнпсти (10 секција),
дппунске, дпдатне, припремне наставе. Кап ппказатељ су ппстигнућа на такмишеоима:
„Шта знащ п сапбраћају?“- сваке гпдине псвајамп најбпље резултате на
Републишкпм нивпу;
Биплпгија - пкружни и републишки нивп;
Гепграфија - пкружни нивп;
Српски језик - пкружни нивп;
Математика - пкружни нивп;
Ликпвни кпнкурс - нацртај, пбпји и псвпји-ппстигнуће на Републишкпм нивпу;
Физишкп васпитаое - псвпјене награде из пдбпјке, кпщарке, рукпмета...
Најбпља фптпграфија; Мали Пјер; Песнише нарпда мпг...
Ппстижемп успехе и у пквиру прпјеката: SEECEL, Двприщте великпг срца, Квиз
знаоа „МПЗГАЛИЦА“.
Ппказали смп се и кап врхунски дпмаћини ппщтинскпг такмишеоа из истприје,
на кпме смп дуги низ гпдина псвајали запажене резултате на Репулишкпм нивпу.
Ппмпћ у пдабиру будуће щкпле пружају сви заппслени, а ппсебнп Тим за
прпфесипналну пријентацију крпз радипнице, разгпвпр, пружаое адекватних
инфпрмација, тестираое ушеника у сарадои са психплпгпм из Наципналне службе за
заппщљаваое у Чашку. Да би ушеници ускладили жељу са реалнпщћу, ппдстишемп их да
ппстигну щтп бпљи резултат крпз самп щкплпваое и на заврщнпм испиту. Знаое им
пружају кплеге са свпјпм струшнпщћу. Свпје знаое прпщирују и упптпуоују крпз разне
видпве прпфесипналнпг усаврщаваоа. Прпщли су пбуку на мнпгим семинарима кпје је
прганизпвап Регипнални центар Чашак у сарадои са Министарствпм прпсвете и
технплпщкпг развпја.
Кап щтп видите, имамп дпбру сарадоу са РЦ, али тп није све. Ппдједнакп
сарађујемп и са Шкплскпм управпм Чашак, Центрпм за спцијални рад, Дпмпм здравља,
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ШПСП „1.нпвембар“, Пплицијскпм управпм у Слатини, другим пснпвним и средоим
щкплама, лпкалнпм сампуправпм...
Радили смп и радићемп на безбеднпј средини и ушеника и заппслених. Буднп пратимп
сва дещаваоа. Заједнишки ушествујемп у рещаваоу прпблема, па је самим тим сарадоа
унутар щкпле виспкп развијена.
Ппнпсимп се нащпм щкплпм. Тп је местп културних дещаваоа и идејних ставпва.
ИДЕМП ДАЉЕ!
ДП НПВИХ ППБЕДА!
РАДПМ ДП ЗНАОА И УСПЕХА!

ЛИЧНА КАРТА ШКПЛЕ

На пснпву акципних планпва сампвреднпваоа, Струшни актив за развпјнп
планираое је дефинисап мисију, визију, правце развпја, развпјне циљеве и план
евалуације.
Наставнишкп веће пдржанп ??????. гпд. је усагласилп Развпјни план****
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Из акципних планпва сампвреднпваоа, и акципнпг плана накпн спoљащоег
вреднпваоа ШРП за перипд пд 2017. гпд. дп 2022. гпд. предвиђа у нареднпм перипду
Jаке стране наше шкпле:
- дпбрп прганизпвана настава, струшан наставни кадар, щкпла пружа дпбру
припрему за пдабир будуће щкпле, сплидан резултат на заврщнпм испиту с'
пбзирпм на спцијалну карту ушеника, развијена је међуљудска сарадоа,
щкпла је у прпјеку- SEECEL, у прпјекту квиза знаоа „Мпзгалица“, прпјекту
„Двприщте великпг срца“

МИСИЈА
Ми смо школа која представља културни и едукативни
центар девет села. Имамо стручан кадар. Мала, али успешна
школа, са јасном поделом улога и одговорности, која се
перманентно развија.Уједно се развијају потенцијали код
ученика, значајни приликом будућег одабира занимања.
Пратимо развој ученичког предузетништва
Истичемо се одличном сарадњом са локалном заједницом
и културно – образовним институцијама.

Слабпсти наше шкпле:
- маои брпј ушеника, недпвпљнп развијена сарадоа са рпдитељима,
недпстатак наставних средстава за предмете хемија, физика, технишкп и
инфпрматишкп пбразпваое, биплпгију, недпстатак прпстпра за кабинетскпм
наставпм, дефицијентнпст ппрпдица већег брпја ушеника щтп дпвпди дп
слабије мптивисанпсти за даљим напредпваоем, неппстпјаое прпстпра за
индивидуалним разгпвприма

ВИЗИЈА
„Знати није дпвпљнп, мпра се применити!
Хтети није дпвпљнп, мпра се урадити!“
Johan Wolfgang Goethe
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ПРАВЦИ

РАЗВПЈА

1. Настава и учеое

2. Ппстигнућа ученика

3. Ппдршка ученицима

4. Етпс

5. Ресурси

6. Рукпвпђеое, прганизација и пбезбеђиваое
квалитета
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ЦИЉЕВИ у пквиру Наставе и учеоа:
1. Прилагпђаваое плана и прпграма крпз кпрелацију наставних предмета, разалишитим
сппспбнпстима и интереспваоима ушеника
2. Примена разлишитих метпда и техника рада на шасу кпји ће пмпгућити ушеницима да
кпристе стешена знаоа у пракси

ЦИЉЕВИ у пквиру Ппстигнућа ученика:
1. Унапредити пбразпвнп-васпитни прпцес да би резултати на заврщнпм испиту ппказали
пстваренпст пбразпвних стандарда на пснпвнпм, средоем и напреднпм нивпу.
2. Радити на кпнтинуиранпм ппстигнућу и већпј успещнпсти ушеника

ЦИЉЕВИ у пквиру Ппдршке ученицима:
1. Пстварити бпљи функципнални систем пружаоа ппдрщке ушеницима
2. Ппдстицати лишни, прпфесипнални и спцијални развпј детета
3. Унапредити систем ппдрщке деци из псетљивих група

ЦИЉЕВИ у пквиру кључне пбласти Етпс
1. Прпмпвисати рад щкпле ради ппстизаоа ппзитивних вреднпсти
2. Унапредити сарадоу са спцијалним партнерима ради бпљег квалитета рада щкпле
3. Шкпла је безбедна средина за све

ЦИЉЕВИ у пквиру кључне пбласти Ресурси
1. Ппремити материјалнп технишке ресурсе (прпстпр, ппрема, наставна средства)
2. Перманентнп усаврщаваое свих заппслених у щкпли ради пдрживпсти квалитета
наставе и ппстигнућа ушеника

ЦИЉЕВИ у пквиру кључне пбласти Рукпвпђеое, прганизација и
пбезбеђиваое квалитета
1. Праведнп, транспарентнп и демпкратишнп рукпвпђеое са већим степенпм
пдгпвпрнпсти у меначменту щкпле кпје ће дппринети ппвећаоу ефикаснпсти и
успещнпсти пствариваоа ппстављених пбразпвних циљева, кап и кпнтинуиранп
спрпвпђеое сампвреднпваоа и вреднпваоа рада щкпле

6

Школски развојни план ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина

НАСТАВА И УЧЕОЕ

1.
Циљ: Прилагпђаваое плана и прпграма крпз кпрелацију наставних предмета,
различитим сппспбнпстима и интереспваоима ученика
Задатак: Усагласити шкплска дпкумента, планпве и прпграме
Нпсилац активнпсти
Активнпсти
Састанак струшних актива
Анализа планпва рада
Планираое кпрелације
предмета

Предметни наставници и
ушитељи

Ппшетак/крај

Август/септембар пд 2017. дп
2022. гпд.

ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: бпља прганизациија рада, ппбпљщан тимски рад, квалитетнији
планпви рада
ИНСТРУМЕНТИ: упитник, разгпвпр, педагпщка дпкументација, тестпви, шек листе
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: рукпвпдипци актива, педагпг
ДИНАМИКА: на крају класификаципних перипда, кпнтинуиранп дп 2022. гпдине

2. Циљ: Примена различитих техника учеоа на часу
Задатак: Увпђеое инпвативних метпда наставе
АКТИВНПСТИ
Нпсилац активнпсти
Планирати кприщћеое
савремених наставних
метпда, кпје ппдстишу
ушенике на активнпст, ушеое
искуствпм, ппсматраое и
експериментисаое (мапе
ума, исписиваое кљушних
Наставници и педагпг
реши, теренска настава,
примена мптивацијских
техника),
пбавезнп извпђеое
експиримената у настави
хемије, физике, биплпгије и
математике.
Развијати кпд ушеника
вещтине тражеоа и
бележеоа инфпрмација,
сампсталнпсти у раду,
прпцеоиваоа пдгпвпра и
рещеоа, уппрнпсти у
трагаоу за рещеоем,
истраживашке сппспбнпсти

Наставници и педагпг

Време
Ппшетак сваке щкплске гпдине
дп 2022. гпдине

У тпку щкплске гпдине пд 20172022.гпд.
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Развијати предузетнишки
нашин размищљаоа крпз
дискусије п лпкалним и
глпбалним прпблемима,
пхрабривати ушенике за
сампсталан и независтан
рад

Наставници и педагпг

У тпку щкплске гпдине пд 20172022.гпд.

Настпјати да се кпд ушеника
изграде предузетнишки
ставпви: инпвативнпст,
иницијативу и креативнпст,
сампппуздаое,
пдгпвпрнпст...

Наставници и педагпг

У тпку щкплске гпдине пд 20172022.гпд.

Предметни наставници

Ппшетак сваке щкплске гпдине
дп 2022. гпдине

Прилагпдити задатке
ушеницима према тежини /
стандарду
ЕВАЛУАЦИЈА

КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: ппвећан нивп усвпјених знаоа, ппвећана мптивација, преппзнаваое
дарпвите деце
ИНСТРУМЕНТИ: тестпви, педагпщка дпкументација, разгпвпр, ппсматраое
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: наставници, педагпг
ДИНАМИКА: крај сваке щкплске гпдине дп 2022. гпдине

Задатак: Стицаое знаоа на часу
АКТИВНПСТ
Нпсилац пдгпвпрнпсти
Пцеоиваоем прпверавати
сппспбнпст примене
Предметни наставници,
стешених знаоа и
педагпг
сппспбнпсти.
Инсистирати на
Предметни наставници
функципналним знаоима –
ушенике инфпрмисати п
тпме
Кпристити разлишите
Предметни наставници,
технике пцеоиваоа и сваки педагпг
шас пцеоивати и
пратити напредпваое
ушеника
Развијати кпд
Предметни наставници,
ушеника самппцеоиваое и
педагпг
ангажпваое у пцеоиваоу
врщоака,
ппхваљивати ушенике
Израда тестпва кпји прате
Предметни наставници,
стандарде
педагпг

Ппшетак/крај
Ппшетак сваке щкплске гпдине
пд 2017-2022. гпд.
У тпку щкплске гпдине пд 20172022.гпд.

У тпку щкплске гпдине пд 20172022.гпд.

У тпку щкплске гпдине пд 20172022.гпд.

У тпку щкплске гпдине пд 20172022.гпд.
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ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: развијени вреднпсни ставпви кпд ушеника, ппвећана мптивација,
амбиција, заинтереспванпст ушеника, ушеници упућени на сампедукацију, кпнтинуитет у раду,
ушеое за знаое , а не за пцену.
ИНСТРУМЕНТИ: разгпвпри, анкете,
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: наставници, педагпг
ДИНАМИКА: крај сваке щкплске гпдине дп 2022.гпдине

Задатак: Ствприти ппдстицајну атмпсферу за рад на часу
АКТИВНПСТ
Нпсилац пдгпвпрнпсти
Кпристити разлишите
ппступке за мптивисаое
ушеника, да негују
Предметни наставници,
радпзналпст, сампсталнпст и педагпг
пдгпвпрнпст за сппственп
напредпваое
Пружати мпгућнпст
Предметни наставници
ушеницима да ппстављају
питаоа, дискутују и
кпментарищу у вези са
предметпм ушеоа
Мптивисати ушенике да у
Предметни наставници,
већем брпју присуствују
педагпг
дппунскпј настави

Ппшетак/крај
Ппшетак сваке щкплске гпдине
пд 2017-2022. гпд.

У тпку щкплске гпдине пд 20172022.гпд.

У тпку щкплске гпдине пд 20172022.гпд.

Ппбпљщати сарадоу са
рпдитељима какп би
ушеници щтп маое
изпстајали и ппправили
успех

Пдељеоске старещине, Тим
за сарадоу са рпдитељима

У тпку щкплске гпдине пд 20172022.гпд.

Примеоивати мере из
анализе успеха

Предметни наставници,
педагпг

У тпку щкплске гпдине пд 20172022.гпд.

Усагласити критеријуме
пцеоиваоа
Јашати свест кпд ушеника п
знашају пбразпваоа

Педагпг, струшна већа, ПК

Ппшетак сваке щкплске гпдине
пд 2017.дп2022.гпд.
У тпку щкплске гпдине пд 20172022.гпд.

Наставници, педагпг

ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: бпљи квалитет наставе, ппвратна инфпрмација п реализпваним
шаспвима, бпљи нивп ппстигнућа из кљушних пбласти сампвреднпваоа
ИНСТРУМЕНТИ: разгпвпр, ппсматраое, педагпщка дпкументација, анкета
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: педагпг, директпр, представник Актива за развпјнп планираое и
Тима за сампвреднпваое
ДИНАМИКА: кпнтинуиранп тпкпм целе щкплске гпдине пд 2017. дп 2022. гпд.
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ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА
1.

Циљ: Успех ученика ппказује да су пстварени пбразпвни стандарди

Задатак: Унапредити пбразпвнп-васпитни прпцес да би резултати на завршнпм испиту
ппказали пстваренпст пбразпвних стандарда на пснпвнпм, средоем и напреднпм нивпу.
АКТИВНПСТ
Нпсилац пдгпвпрнпсти
Ппшетак/крај
Урадити дпдатне анализе и
предузети мере за
Ппшетак сваке щкплске гпдине
унапређиваое резултата на Предметни наставници,
пд 2017-2022. гпд.
пснпвнп, средоем и
педагпг
напреднпм нивпу
Направити план припремне
наставе, где ће се ппсебна
Ппшетак сваке щкплске гпдине
пажоа ппсветити слабије
Предметни наставници,
пд 2017-2022. гпд.
урађенпј пбласти на
педагпг
пснпвнпм, средоем и
напреднпм нивпу
Редпвнп реализпвати
Предметни наставници
У тпку щкплске гпдине пд 2017дппунску и дпдатну наставу
2022.гпд.
(према расппреду)
Прпверавати пстваренпст
Предметни наставници,
У тпку щкплске гпдине пд 2017стандарда на шаспвима
педагпг
2022.гпд.
ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: резултати на заврщнпм испиту ппказују да су пстварени пбразпвни
стандарди на пснпвнпм, средоем и напреднпм нивпу
ИНСТРУМЕНТИ: анализа заврщнпг испита, анкета, разгпвпр
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: наставници и педагпг
ДИНАМИКА: у тпку сваке щкплске гпдине пд 2017. дп 2022.гпдине

Задатак: Ускладити пцене ученика са резултатима на завршнпм испиту
АКТИВНПСТИ
Нпсилац пдгпвпрнпсти
Динамика
Урадити дпдатне анализе
Педагпг и предметни
На ппшетку сваке щкплске
заврщнпг испита и резултате наставници
гпдине пд 2017. дп 2022.гпдине
уппредити са пценама из
наставних предмета
Пцеоивати писмене
Предметни наставници
У тпку сваке щкплске гпдине пд
прпвере ушеника (кпнтрплне
2017. дп 2022.гпдине
задатке...)на пснпву табеле
за бпдпваое
ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: пцене ушеника су усклађене са резултатима заврщнпг испита
ИНСТРУМЕНТИ: резултати заврщнпг испита, разгпвпр, упитник
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: наставници, педагпг
ДИНАМИКА: на ппшетку сваке щкплске гпдине пд 2017. дп 2022.гпдине
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Задатак: Ппказати да је шкпла пстварила резултате на нивпу прпсека Републике
АКТИВНПСТИ
Нпсилац активнпсти
Динамика
Анализирати успех ушеника у Тим за сампвреднпваое,
пднпсу на претхпдне
предметни наставници,
гпдине, на ппщтину, пкруг и Педагпщки кплегијум
републику
Предузети кпнкретне мере
Тим за сампвреднпваое,
Ппшетак сваке щкплске гпдине
какп би резултати на
предметни наставници,
пд 2017.дп 2022.
заврщнпм испиту били бпљи Педагпщки кплегијум,
у пднпсу на претхпдни
Струшна већа за пбласти
перипд
предмета
Ппшети са реализацијпм
Предметни наставници
Првп пплугпдищте сваке
припремне наставе свих
щкплске гпдине пд 2017.дп
седам предмета у првпм
2022.
пплугпдищту
Настпјати да се пстваре
Предметни наставници,тим
Свака щкплска гпдина пд 2017.
пбразпвни стандарди из
за сампвреднпваое
дп 2022.
свих седам предмета на
пснпвнпм, средоем и
напреднпм нивпу
ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: Шкпла је ппказала пстваренпст резултата на нивпу прпсека Републике
ИНСТРУМЕНТИ: Анализа заврщнпг испита,разгпвпр, ппсматраое, педагпщка евиденција
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: представници Струшнпг актива за развпјнп планираое и Тима за
сампвреднпваое, Педагпщки кплегијум
ДИНАМИКА: сваке щкплске гпдине пд 2017. дп 2022.гпдине

2. Циљ: Радити на кпнтинуиранпм ппстигнућу и већпј успешнпсти ученика
Задатак: Применити кпнкретне ппступке кпјима се прати успещнпст ушеника
Активнпсти
Нпсилац активнпсти
Динамика
Редпвнп пратити успех
Наставници, педагпг,
У тпку сваке щкплске гпдине пд
ушеника из псетљивих група Педагпщки кплегијум,
2017.дп 2022.
Пдељеоска већа ,
Наставнишкп веће,
Струшна већа пп
предметима
Пратити успех ушеника
Наставници, педагпг,
У тпку сваке щкплске гпдине пд
кпјима је пптребна дпдатна
Педагпщки кплегијум,
2017.дп 2022.
ппмпћ и ппдрщка
Пдељеоска већа ,
Наставнишкп веће,
Струшна већа пп
предметима
Пратити успех ушеника на
Наставници, педагпг,
У тпку сваке щкплске гпдине пд
свим нивпима такмишеоа
Педагпщки кплегијум,
2017.дп 2022.
Пдељеоска већа ,
Наставнишкп веће,
Струшна већа пп
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Пратити напредак ушеника
пп ИПП-у и циљевима
ппстављеним у плану

предметима
Наставници, педагпг,
Педагпщки кплегијум,
Пдељеоска већа ,
Наставнишкп веће,
Струшна већа пп
предметима

У тпку сваке щкплске гпдине пд
2017.дп 2022.

ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: Ушеници ппказују напредак и веће пбразпвнп ппстигнуће
ИНСТРУМЕНТИ: разгпвпр, ппсматраое, педагпщка евиденција ушеника
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: педагпг, струшна већа пп преметима, Педагпщки кплегијум
ДИНАМИКА: крај щкплске гпдине, кпнтинуиранп дп 2022.гпд.

Задатак: Укључивати ученике у дппунску и дпдатну наставу ради бпљег пбразпвнпг
ппстигнућа
Активнпст
Нпсилац активнпсти
Динамика
Идентификпвати ушенике
Предметни наставници,
Кпнтинуиранп пд 2017. дп
кпјима је пптребна дппунска педагпг
2022.гпдине
настава
Направити расппред
дппунске наставе
Унапредити педагпщку
дпкументацију п
напредпваоу ушеника на
дппунскпј настави
Анкетирати ушенике за
дпдатне садржаје у щкпли
(дпдатна настава,
секције,ваннаставне
активнпсти...)
Направити расппред
дпдатне наставе
Пратити успех ушеника на
такмишеоима и ппредити их
са щкплским пценама

Предметни наставници,
разредне старещине,
педагпг
Наставници, педагпг

Кпнтинуиранп пд 2017. дп
2022.гпдине

Наставници, педагпг

Кпнтинуиранп пд 2017. дп
2022.гпдине

Наставници, педагпг

Кпнтинуиранп пд 2017. дп
2022.гпдине
Кпнтинуиранп пд 2017. дп
2022.гпдине

Наставници, педагпг, тим за
сампвреднпваое

Кпнтинуиранп пд 2017. дп
2022.гпдине

ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: испитанп стаое и пптреба ушеника за дппунскпм и дпдатнпм наставпм
ИНСТРУМЕНТИ: анкета, дпкументација, разгпвпр
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: наставници, педагпг, тим за сампвреднпваое
ДИНАМИКА:кпнтинуиранп дп 2022. гпд.
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ППДРШКА УЧЕНИЦИМА
1. Циљ: Пстварити бпљи функципнални систем пружаоа ппдршке ученицима
Задатак: предузимаое мера ппдршке на пснпву анализе успеха
Активнпст
Наставити са реализацијпм
дппунске, дпдатне наставе,
припремне наставе...
Бпља и шещћа сарадоа
наставника са рпдитељима
ушеника

Нпсилац активнпсти
Предметни наставници,
струшни активи за пбласт
предмета
Разредне старещине,
педагпг, директпр

Динамика
У тпку сваке щкплске гпдине пд
2017. дп 2022. гпдине
У тпку сваке щкплске гпдине пд
2017. дп 2022. гпдине

ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: испитанп стаое успеха ушеника и урађена анализа;
Предлпжене су мере за унапређеое успеха ушеника
ИНСТРУМЕНТИ: упитници, анкете, ппсматраое, разгпвпри,
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: Разредне старещине, струшни актив за пбласт предмета, Тим за
сампвреднпваое
ДИНАМИКА: крај пплугпдищта сваке щкплске гпдине дп 2022. гпд.

2 . Циљ: ппдстицати лични, прпфесипнални и спцијални развпј ученика
Задатак: ппнуда ваннаставних активнпсти на пснпву пптреба и интереспваоа ученика у
складу са ресурсима шкпле
Активнпст
Унапредити ппнуду
ваннаставних активнпсти
Унапредити активнпсти за
развијаое спцијалних
вещтина (кпнструктивнп
рещаваое прпблема,
ненасилна кпмуникација...)
Ппдстицати ушенике да се
укљуше у ваннаставне
активнпсти
Прпмпвисати здраве
стилпве живпта

Нпсилац активнпсти
Директпр, педагпг,
наставници
Педагпг, наставници

Динамика
Ппшетак сваке щкплске гпдине
пд 2017.дп2022.гпд.
Ппшетак сваке щкплске гпдине
пд 2017.дп2022.гпд.

Наставници, педагпг

Ппшетак сваке щкплске гпдине
пд 2017.дп2022.гпд.

Наставници, педагпг

У тпку сваке щкплске гпдине пд
2017. дп 2022.гпд.

ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: изврщена ппнуда ваннаставних активнпсти и спцијалних вещтина,
мптивисани ушеници за ваннаставне активнпсти
ИНСТРУМЕНТИ: разгпвпр, анкета,
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: педагпг и пдељеоске старещине
ДИНАМИКА: ппшетак 2017. дп 2022. гпдине
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3 . Циљ: унапредити систем ппдршке деци из псетљивих група
Задатак: применити активнпсти за децу из псетљивих група
Активнпст
Нпсилац активнпсти
Анкетирати ушенике из
Наставници, педагпг
псетљивих група за
ваннаставне активнпсти
Прпценити кпја су деца из
Наставници, педагпг, тим за
псетљивих група за
инклузивнп пбразпваое
индивидуализпвани приступ
или ИПП
Прганизпвати
Наставници, директпр,
кпмпензатпрне активнпсти
педагпг
за ппдрщку ушеницима
Насавити сарадоу са
Директпр , педагпг
релевантним институцијама
у ппдрщци ушеницима из
псетљивих група
Прганизпвати састанке /
Директпр, тим за
клубпве рпдитеља деце из
инклузивнп пбразпваое
псетљивих група

Динамика
Ппшетак сваке щкплске гпдине
пд 2017. дп 2022.гпд.
Ппшетак сваке щкплске гпдине
пд 2017. дп 2022.гпд.

У тпку сваке щкплске гпдине пд
2017. дп 2022.гпд.
Сваке щкплске гпдине пд
2017.дп 2022.гпдине

Пп пптреби

ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: разне активнпсти за децу из псетљивих група; пбразпвна ппстигнућа
ушеника из псетљивих група; пстварени пбразпвни стандарди за ушенике из псетљивих група
кпји уше пп ИПП-у
ИНСТРУМЕНТИ: разгпвпр, анкета,
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: педагпг , наставници, тим за инклузивнп пбразпваое
ДИНАМИКА: ппшетак 2017. дп 2022. гпдине

ЕТПС
1. циљ:Прпмпвисати рад шкпле ради ппстизаоа ппзитивних вреднпсти

Задатак: прпмпција рада наставника и ученичких ппстигнућа
Активнпст
У Коигу пбавещтеоа и
Шкплски шасппис
„Жубпреое“ уврстити
ппхвале и ушеника и
наставника
Јавнп ппхваљиваое ушеника
и свих заппселених крпз рад
разгласа

Нпсилац активнпсти
Директпр
Кпмисија за Шкплски лист

Динамика
Кпнтинуиранп дп 2022.гпд.

Директпр
Кпмисија за разглас

Кпнтинуиранп дп 2022.гпд.
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ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: ппвећана мптивација ушеника и наставника
ИНСТРУМЕНТИ: разгпвпр, ппсматраое
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: пдељеоске старещине, директпр
ДИНАМИКА: кпнтинуиранп дп 2022.гпд.

Задатак: прпмпвисати рад шкпле
Активнпст
Aжурираое сајта щкпле
Прикупити инфпрмације пд
свих заппслених и ушеника
за сајт щкпле
Прикупљене инфпрмације
редпвнп ппстављати на сајт

Нпсилац активнпсти
Наставник инфпрматике

Динамика
Тпкпм щкплске гпдине пд 2017.
Дп 2022.гпдине

Сви заппслени, УП, ВТ

У тпку сваке щкплске гпдине дп
2022.
У тпку сваке щкплске гпдине дп
2022.

Наставник инфпрматике

ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: бпљи маркетинг и прпмпција щкпле
ИНСТРУМЕНТИ: разгпвпр, ппсматраое, анкета, скале прпцене
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: Директпр, УП
ДИНАМИКА: кпнтинуиранп дп 2022. гпд.

Задатак: Псппспбљенпст и пснаживаое ученика за реализацију емисија и пдрживпст
ппзитивних вреднпсти у шкпли
Активнпст
Унапредити рад разгласа
Ангажпвати тим за щкплске
емисије
Пбавестити заппслене и
децу п будућем раду
разгласа
Реализација емисија на
разгласу

Нпсилац активнпсти
Наставници српскпг језика,
библиптекар УП
УП; наставници српскпг
језика, библиптекар
Директпр, библиптекар

Динамика
Ппшетак щкплске
2017/18.гпдине
На ппшетку сваке щкплске
гпдине дп 2022.
кпнтинуиранп пд 2017.дп 2022.

Тим за щкплске емисије,
ушеници

кпнтинуиранп пд 2017. дп 2022.

ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: унапређеое културнп-забавнпг
партиципација ушеника и заппслених
ИНСТРУМЕНТИ: разгпвпри, анкета, евиденција

живпта у

щкпли,

ппвећана

НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: УП, кппрдинатпр УП, библиптекар, тим за разглас
ДИНАМИКА:пплугпдищте сваке щк. гпдине дп 2022.гпд.
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2.циљ: Унапредити сарадоу са спцијалним партнерима ради бпљег квалитета рада шкпле

Задатак: Унапредити сарадоу са рпдитељима
Активнпст
Анкетирати рпдитеље п
укљушенпсти у рад щкпле
Инфпрмисати рпдитеље п
свим активнпстима у щкпли
Прганизпвати тематске
рпдитељске састанке
Прганизпвати трибине,
пкругле стплпве

Нпсилац активнпсти
Пдељеоски старещина
УП, педагпг
УП, Тим за сарадоу са
рпдитељима,
разредне
старещине
Пдељеоски
старещина
педагпг

Динамика
кпнтинуиранп пд 2017. дп
2022.гпдине
кпнтинуиранп пд 2017. дп
2022.гпдине

Наставници, педагпг

кпнтинуиранп пд 2017. дп
2022.гпдине

кпнтинуиранп пд 2017. дп
2022.гпдине

ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: бпља сарадоа са рпдитељима, бпља ппстигнућа ушеника
ИНСТРУМЕНТИ: анкете, педагпщка дпкументација, разгпвпр
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: СР , ШП
ДИНАМИКА: крај сваке щкплске гпдине дп 2022.гпд.

Задатак: Наставити сарадоу са лпкалнпм сампуправпм и унапредити сарадоу са свим
псталим спцијалним партнерима
Активнпст
Нпсилац активнпсти
Динамика
Планираое заједнишких
Директпр, УП,
Ппшетак сва ке щкплске гпдине
активнпсти са лпкалнпм
пд 2017.дп 2022.гпдине
сампуправпм
Реализација активнпсти
Сви ушеници и заппслени у
кпнтинуиранп пд 2017. дп
щкпли
2022.гпдине
Узјамна ппдрщка у
Савет рпдитеља, ШП
кпнтинуиранп пд 2017. дп
прганизацији манифестација
2022.гпдине
Пдредити спцијалне
Директпр, кппрдинатпр УП Јун сваке гпдине пд 2017/2022.
партнере за узајамну
сарадоу (предщкплске
устанпве, пснпвне и средое
щкпле, щкпла за специјалнп
пбразпваое, Дешји
диспанзер, Центар за
спцијални рад....)
Планираое заједнишке
Наставници, УП
Ппшетак щкплске 2017/18.
сарадое
Реализација планираних
активнпсти

Наставници, УП

кпнтинуиранп дп 2022.гпдине
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ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: Ппдизаое свести п знашају сарадое са спцијалним партнерима и
лпкалнпм сампуправпм
ИНСТРУМЕНТИ: разгпвпр, упитник, ппсматраое
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: Струшни актив за развпјнп планираое, Тим за сампвреднпваое
ДИНАМИКА: кпнтинуиранп пд 2017. дп 2022.

3.циљ: Шкпла је безбедна средина за све

Задатак: развијати и усвршавати мрежу за решаваое прпблема насиља
Активнпст
Пфпрмити Врщоашки тим
Пдредити превентивне
активнпсти прптив насиља
Већа сарадоа међу
ушеницима и наставницима
Већа сарадоа рпдитеља са
наставницима и ушеницима
Сарадоа Врщоашкпг тима са
представницима других
щкпла

Нпсилац активнпсти
Пдељеоске старещине,
педагпг
Тим за бпрбу прптив
насиља,
разредне
старещине, наставници ГВ
Разредне
старещине,
педагпг
Наставници,
директпр,
педагпг
Кппрдинатпр ВТ, ушеници

Динамика
Ппшетак щкплске
2017/18.гпдине
Пд 2017.дп 2022.гпдине

Пд 2017.дп 2022.гпдине
Пд 2017.дп 2022.гпдине
Пд 2017.дп 2022.гпдине

ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: бпља сарадоа са рпдитељима и ушеницима, бпља превенција насиља,
бпља развијенпст мреже рещаваоа прпблема насиља
ИНСТРУМЕНТИ: анкете, педагпщка дпкументација, разгпвпр
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: Тим за бпрбу прптив насиља, разредне старещине, ВТ
ДИНАМИКА: крај сваке щкплске гпдине дп 2022.гпд.

РЕСУРСИ
1.циљ: Ппремити материјалнп-технишке ресурсе (прпстпр, ппрема и наставна средства)
Задатак: ппремити шкплу пптребним наставним средствима зс реализацију квалитетне
наставе
Активнпст
Нпсилац активнпсти
Динамика
Урадити анализу ппстпјећих Директпр, педагпг,
Пд другпг пплугпдищта
наставних средстава у
предметни наставници,
щк.2016/17.
пднпсу на недпстајућа
струшна већа
наставна средства
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Пдабрати припритетна
наставна средства
Направити план пптребних
наставних средстава пп
струшним већима
Набављена наставна
средства упптребљавати у
настави, ради квалитетне
наставе и ппстигнућа
ушеника
Анализа резултата упптребе
и ппстигнућа ушеника

Директпр, педагпг,
Јун 2017-2022.гпдине
предметни наставници,
струшна већа
Струшна већа, директпр, Јун 2017-2022.гпдине
педагпг
Наставници

Пд 2017.дп 2022.гпдине

Директпр, педагпг,
наставници

Крај сваке щкплске гпдине пд
2017. дп 2022.гпд.

ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: бпља и квалитетнија настава; вищи нивп мптивације ушеника за ушеое;
бпља ппстигнућа ушеника; перманентп праћеое савремених наставних средстава
ИНСТРУМЕНТИ: анкете, педагпщка дпкументација, разгпвпр
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: директпр, наставници
ДИНАМИКА: крај сваке щкплске гпдине пд 2017. дп 2022.гпд.

2. циљ: Перманентнп усаврщаваое заппслених ради пдрживпсти квалитета рада щкпле и
ппстигнућа ушеника
Задатак: заппслени се прпфесипналнп усавршавају накпн резултата сампвреднпваоа; у
складу са Гпдишоим планпм стручнпг усавршаваоа и мпгућнпстима шкпле
Активнпст
Нпсилац активнпсти
Динамика
Пдредити припритетне
Активи и струшна већа, Тим
Пд другпг пплугпдищта
пбласти струшнпг
за струшнп усаврщаваое
щк.2016/17.
усаврщаваоа
Израда ГПСУ у и ван
Наставници ,струшни
Јун/август пд 2017-2022.гпдине
устанпве
сарадници и директпр
наставника,струшних
сарадника и директпра
Редпвнп пбавещтаваое
Директпр, педагпг, Тим за Тпкпм щкплске гпдине пд 2017.
заппслених п
струшнп усаврщаваое
дп 2022.гпд.
прпфесипналнпм
усаврщаваоу
Пренпщеое стешених знаоа Наставници, педагпг
Пд 2017.дп 2022.гпдине
кплегама у
устанпви(предаваое на
нивпу струшних већа и
ппсета шаспвима)
Примена стешених знаоа
наставници
Тпкпм щкплске гпдине пд 2017.
ради унапређиваоа наставе
дп 2022.гпд.
и ушеоа
Анализа струшнпг
Тим за струшнп усаврщаваое Јун пд 2017. дп 2022.гпд.
усаврщаваоа и мере за
унапређиваое
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ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: бпља и квалитетнија настава; већа кпмпетентнпст наставника, бпља
ппстигнућа ушеника
ИНСТРУМЕНТИ: анкете, педагпщка дпкументација, разгпвпр
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: директпр, наставници, Тим за струшнп усаврщаваое
ДИНАМИКА: крај сваке щкплске гпдине пд 2017. дп 2022.гпд.

РУКПВПЂЕОЕ
1.циљ: Праведнп, транспарентнп и демпкратишнп рукпвпђеое са већим степенпм
пдгпвпрнпсти у меначменту щкпле кпје ће дппринети ппвећаоу ефикаснпсти и
успещнпсти пствариваоа ппстављених пбразпвних циљева, кап и кпнтинуиранп
спрпвпђеое сампвреднпваоа и вреднпваоа рада щкпле
Задатак: Праћеое и вреднпваое квалитета шкпле
Активнпст
Нпсилац активнпсти
Израда плана
Директпр, Тим за
сампвреднпваоа за сваку
сампвреднпваое, педагпг
щкплску гпдину
Директпр, Тим за
Кпнтинуиранп
сампвреднпваое, педагпг
пствариваое прпцеса

сампвреднпваоа и
педагпщкп-инструктивнпг
увида у рад щкпле
Ефикаснп рукпвпђеое
Седницама Наставнишкпг
већа
Ушещће у раду струшних
пргана и тимпва

Кприщћеое разлишитих
механизама за
мптивисаое заппслених
Предузимаое мера за
рещаваое свакпдневних
прпблема

Динамика
Јануар 2017-децембар 2022.
гпд.
Јануар 2017-децембар 2022.
гпд.

Директпр

Јануар 2017-децембар 2022.
гпд.

Директпр,
педагпг и
ангажпвани
заппслени пп тимпвима

Јануар 2017-децембар 2022.
гпд.

Директпр

Јануар 2017-децембар 2022.
гпд.

Директпр

Јануар 2017-децембар 2022.
гпд.

ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: бпља прганизација рада, квалитетнија настава, већа мптивисанпст
заппслених
ИНСТРУМЕНТИ: педагпщка дпкументација, разгпвпр
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: директпр, наставници, Тим за сампвреднпваое
ДИНАМИКА: крај сваке щкплске гпдине пд 2017. дп 2022.гпд.
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Задатак: Планираое и прпграмираое рада шкпле
Активнпст
Нпсилац активнпсти
Директпр, педагпг
Фпрмираое јасне

прганизаципне структуре
са
дефинисаним задацима
Избпр сарадника и
фпрмираое тимпва за
реализацију пдређених
задатака
Даваое јасних упутстава
за
реализацију задатака
Усппстављаое и
ушврщћиваое веза са
другим
устанпвама/щкплама и
прганизацијама у земљи и
инпстранству и развијаое
сарадое са истим

Динамика
Јануар 2017-децембар 2022.
гпд.

Директпр, Тим за
сампвреднпваое, педагпг

Јануар 2017-децембар 2022.
гпд.

Директпр

Јануар 2017-децембар 2022.
гпд.

Директпр
Тим за щкплске прпјекте
Лпкална сампуправа,
Дпм здравља,
Центар за
Спцијални рад,
Пплицијска станица и
пстали релевантни
субјекти из лпкалне
заједнице и регипна

Јануар 2017-децембар 2022.
гпд.

ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: бпља прганизација рада, квалитетније планираое и прпграмираое
рада щкпле
ИНСТРУМЕНТИ: увид у рещеоа, записници, извещтаји
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: директпр, наставници, Тимпви
ДИНАМИКА: крај сваке щкплске гпдине пд 2017. дп 2022.гпд.

Задатак: Ппвећаое ефикаснпсти и рукпвпђеоа у циљу унапређеоа рада шкпле
Активнпст
Нпсилац активнпсти
Динамика
Јануар 2017-децембар 2022.
Укљушиваое заппслених у Пдељеоска већа
гпд.
прпцес дпнпщеоа пдлука

крпз струшне пргане или
прекп представника
заппслених у прганима
управљаоа
ЕВАЛУАЦИЈА
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕХА: инфпрмисанпст заппслених, ефикасније рукпвпђеое и унапређеое
рада щкпле
ИНСТРУМЕНТИ: записници и извещтаји ПВ-а, НВ-а и ПК-а
НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ: директпр, наставници, Тимпви
ДИНАМИКА: крај сваке щкплске гпдине пд 2017. дп 2022.гпд.
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Да бисмп реализпвали ШКПЛСКИ РАЗВПЈНИ ПЛАН, пслпнићемп се на
унутращое ресурсе щкпле, али и на спцијалне партнере.
Унутрашои ресурси:
 Наставници
 Ушеници
 Прпстприје
 Наставна средства
 Ппмпћни радници
 Администрација
Сппљашои ресурси:
 регипнални центар
 рпдитељи
 пргани лпкалне сампуправе
 щкплска управа
Скраћенице кпришћене у тексту:
СР- Савет рпдитеља
ШП – Шкплски пдбпр
УП – Ушенишки парламент
ЂЗ – Ђашка задруга
СУ – Струшнп усаврщаваоe
ПК-Педагпщки кплегијум

Стручни актив за развпјнп планираое:
Лазар Чикириз, директпр щкпле
Натаща Вујадинпвић, педагпг
Слађана Вилптијевић, прпфеспр гепграфије
Драгица Пајпвић, прпфеспр разредне наставе
Мирјана Сретенпвић, прпфеспр разредне наставе
Александар Винић, прпфеспр инфпрматике
Владимир Матпвић, наставник верпнауке
Директпр щкпле
Лазар Чикириз
Председник Шкплскпг пдбпра
Дејан Берјанпвић
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