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1.ОПШТИ ПОДАЦИ ОШКОЛИ

1.1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ

ОШ“Петар Кочић“
Банатски Деспотовац

Адреса Трг Душана Ћубића 12
Електронска адреса skola@osbdespotovac.edu.rs
Телефон 023/387-002
Директор школе Ивана Јеж Лончар

Школа ''Петар Кочић'' је основна васпитно-образовна установа у Банатском Деспотовцу –
насељу у северно-источном делу општине Зрењанин. Село се налази поред регионалног пута
Зрењанин – Вршац, недалеко од реке Тамиша, а ободом насеља простире се рибњак рибарског
газдинства ''Сутјеска''.

Школа се налази у уређеном природном амбијенту са доста зеленила, дрвећа и пространом
травнатом површином.
Настава се изводи у два издвојена објекта, у згради школе и фискултурној сали која је удаљена од
школе око 150 метара. Школска зграда је саграђена 1968. године, а објекат који користимо за
наставу физичког васпитања пре 81 година.

Школа има осам разреда са 44 ученика и једно одељење предшколског васпитања. Ученици
су распоређени у шест одељења. У нижим разредима су комбинована одељења I-III и II-IV. По полу
преовлађује популација дечака. Социјална структура ученика повезана је са локалном средином –
карактеристикама насеља. Ученици потичу из радничко-пољпоривредних породица. Социјална
структура ученика је уравнотежена.

Наставнички кадар је стручно заступљен из свих предмета, изузев математике.

1.2. СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ

У нашој школи су у нижим разредима комбинована одељења. Мали број ученика нам
омогућава индивидуалан рад са ученицима и већу посвећеност њиховом напредовању. Сви
наставници су стручно заступљени (осим математике) и сви наставници су путници.

Специфичност се огледа се у постизању добрих резултата наших ученика у учењу. Скоро сви
ученици су укључени у ваннаставне активности. Школа организује културно-уметнички програм у
којем ученици показују своја знања и умећа стечена у току школске године.

Школа има добру сарадњу са локалном заједницом и са другим школама у окружењу. Мада
спадамо у школе са малим бројем ученика постижемо добре резултате на такмичењима и
квалификационим испитима за упис средње школе. Школу одликује релативно добра опремљеност
наставним средствима за примену у савременој наставној технологији.

Школаска зграда није грађена да задовољи потребе савремених образовних захтева. Зграда
није функционална и нема довољно наменског простора за рад.
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1.3. KАДРОВСКИ УСЛОВИ

Наставници први циклус:

Ред.
Бр.

Презиме и
име

запосленог

Стручна
спрема

Степ.
стр.сп.

Ради на радном
месту

Год.
стажа

Лице-
нца

Проц.
ангаж. Радни однос

1. Поповац
Зорица

проф.
разредне
наставе

VII наставн. у II и
IVразр. 18 ДА 100 неодређ. радно

време

2. Субашић
Стана

проф.
разредне
наставе

VII наставн. у I и
III раз. 22 ДА 100 неодређ. радно

време

3. Весна Ћурчин англиста
мастер VII наст. енгл. јез. у I

цик. 9 ДА 20 неодређ. радно
време

4. Борислав
Стајић катехета IV наст. верск. наст. у

II и IV НЕ 15 одређ. радно
време

Напомена: Први и трећи; други и четврти разред су у комбинованој настави – два одељења.
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Наставници други циклус:

Ред.
Бр.

Презиме и
име

запосленог

Стручна
спрема

Степ.
стр.сп

.

Ради на
радном месту

Год.
стаж.

Лице-
нца

Проц.
ангаж

.

Радни однос

1. Лунгул Горан Проф. српског
језик

Наст. српск. у
5.6.7. и 8

12 ДА 95 неодређ.рад.вр

2.
Аћимов
Иванић
Љиљана

Проф. руског
језика

Наст. руског у 5
и 8.раз.

22 одређен.рад.вр

3. Живић Милица Проф.руског
језика

Наст.руског у 5
и 6 раз.

12 ДА 22 неодређ.рад.вр

4. Плавшић
Јелена

Филолог англ.
маст

Наст.енгл. у I и
II цикл.

9 ДА 64 неодређ.рад.вр.

5. Јокић Драгана Ликовни
графичар

Наст.лик.култ.
5,6,7, и 8.

10 ДА 25 неодр.рад.врем

6. Koзић
Сања

Професор
Музичког

Наст.муз..култ.
5,6,7, и 8.

25 Одређено рад.
Време

7. Писарић
Наташа

Професор
истроије

Наст. историје у
5,6,7,8

12 ДА 35 неод.рад.време

8. Михајлов
Дамир

Професор
географије

Наст. географ. у
5,6,7,и 8

13 ДА 35 неодређ.рад.вр.

9. Штопуљ Ана Проф.
информатике

Наст.математ. у
5,6,7 и 8

11 НЕ 89 одређ.рад.врем

10. Павлов М.
Наташа

Дипл. хемичар Настав. хемије
у 7и 8. р.

9 ДА 20 неодр.рад. вр.

11.
Александар
Николић

Наставник
физике у 6., 7. и

8. р.

12. Марков Марија Проф.
биологије

Наст. биолог. У
5,6,7 и 8.

9 ДА 40 неодређ.рад.вр

13.

Маја Становић Проф.
техничког и
информат.
образов.

Наст. техничког
и инфор

образовања у
5,6,7 и 8.р

9 ДА 25 неодређ.рад.вр.

14. Павловић
Зоран

Проф.физичког
вас.

Наст, физичког
у 5., 6. и 8.

ДА неодр. рад.вр.

15.

Иван Путић Проф.физичког
вас.

Наст, физичког
у 7.

Наст. изабр.
спорта у 8. р.

ДА неодр. рад. вр.

18. Борислав
Стајић

Kатехета Нас.верс.нас.у
1,3,5,6,7,8

15 одређен.рад.вр.
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Припремни предшколски програм:

Ред.
број

Презиме и име
запосленог

Стручна
спрема

Степ.
стр.спреме

Ради на радном
месту

Год.
стаж.

Лице-
нца

Проц.
ангаж. Радни однос

1. Данијела
Ђоловић

Струковни
васпитач

Васпитач у
припремном
предшколском

програму

12 ДА 100 неодређ.рад.вр

Ваннаставно особље:

Ред.
Бр.

Презиме и
име

запослено
г

Стручна
спрема

Степ.
стр.сп.

Ради на
радном месту

Год.
стаж.

Лице
нца

Проц
ангаж. Радни однос

1. Ивана Јеж
Лончар

Дипл.
педагог VII Директор

школе 12 ДА 100 одређен.рад.
вр.

2.
Јелена
Лазин

Драшковић

Дипл.
педагог VII Струч.сарадн -

педагог ДА 50
На одређено
радно време

3. Виолета
Месарош

Дипл.
правник VII Секретар школе ДА 50 одређ.рад.

вр.

4. Бојиновић
Зорица Економиста Шеф

рачуноводства 16 ДА 50 неодређ.рад.
вр

5. Дејановић
Зоран

Технич. за
белу тех. Домар - ложач 8 ДА 100 неодређ.рад.

вр.

6. Смиљанић
Весела

Текстилни
радник спремачица 10 - 100 неодређ.рад.

вр.

7. Бачковић
Снежана Трговац спремачица 8 - 100 неодређ.рад.

вр.

8. Шевар
Сања

Стручни
радник спремачица 7 - 100 одређен.рад.вр.

Нестручну замену за руски језик реализовала је Аћимов Иванић Љиљана, Aна Штопуљ за
предмет математика, Николић Aлександар за предмет физика.
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1.4. СНАГА ШКОЛЕ

Снага наше школе огледа се у квалификованом стручном кадру који се стално усавршава кроз
разне облике едукације и стечена знања примењује у раду са ученицима.

Руководства школе пружа сталну подршку за унапређење васпитно-образовног рада и
стручно усавршавање наставника.У школи је добра организација рада, радна и стимулативна
атмосфера у колективу.

Учионице су добро опремљене наставним средствима потребним за рад у савременој
настави.

Талентовани ученици са значајним резултатима на такмичењима из различитих научних
области.

Сарадња наставног кадра, стручне службе, родитеља и локалне заједнице је на завидном
нивоу.

Свака учионица је опремљена наставним средствима потребним за рад у савременој настави.
Поред квалитетне наставе школа велики акценат ставља на безбедност ученика и на

превенцију од насиља, што се огледа кроз разноврсне школске активности у које се укључују
родитељи и представници локалне заједнице.

Мисија наше школе

Јачање образовне функције школе уз уважавање индивидуалних
разлика и развијање сарадње међу учесницима

Визија наше школе

Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни
процес, развија способности и интересовања ученика, побољшава
међуљудске односе да би смо је сви волели, радо долазили и лепо се

осећали у њој
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2. ЗАКОНСКИ ОКВИР, ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ПИСАЊЕШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
ШКОЛЕ

Елементи, прописани законом, које садржи ШРП и основа су за Програм рада школе су:

1) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на завршном
испиту;
2) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и
квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка;
3) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима;
4) мере превенције осипања ученика;
5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе садржај
појединих наставних предмета;
6) план припреме за завршни испит;
7) план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте;
8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора;
9) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика;
10) план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника;
11) план укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад школе;
12) план сарадње и умрежавања са другим школама и установама;
13) друга питања од значаја за развој школе.

Као полазна основа за писање Школског развојног плана узет је:
 Извештај о реализацији Школског развојног плана за период 2018/19-2020/21.

 Извештаји о самовредновању за претходне три гoдине

 Извештај о екстерној евалуацији рада школе
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3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД од
шк.2018/19. до шк. 2020/21.

Реализација плана је обухаватала активности у оквиру свих области, које су приказане у
следећем прегледу. Због прегледнијег изражавања циљева и лакшег праћења степена испуњености
конкретних задатака динамика реализације је следаћа:

ОБЛАСТ 1 – ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА

 Програми наставних предмета међусобно се садржајно и временски усклађени у оквиру
сваког предмета

 У годишњи план рада уграђен је акциони план школског развојног плана за следећу школску
годину

ОБЛАСТ 2 – НАСТАВА И УЧЕЊЕ

 Фронтална настава постепено се замењује активнијим видовима наставе
 Делови наставе се повремено одржавају и ван учионица
 Направљен је план одржавања и посете угледних часова
 Прилагођавање захтева могућностима ученика се примењују у настави
 Прилагођавање темпа рада различитим потребама ученика

ОБЛАСТ 5 – ЕТОС

 Активно укључивање родитеља у живот школе кроз ваннаставне активности, редовне и
посебне (тематске) родитељске састанке, трибине у оквиру професионалне оријентације
ученика

 Појачан рад Ученичког паралмента

ОБЛАСТ 4 – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

 Обучавање ученика о техникама учења
 Праћење и примена индивидуалних образовних планова
 Сарадња са релевантним институцијама
 Подстицање ученика да се укључе у школски живот

ОБЛАСТ 7 – РЕСУРСИ

 Напрaвљен је план стручног усавршавања за школску годину
 Редовно се води евиденција о похађаним семинарима, стручним скуповима, трибинама
 На недељном нивоу постоји план коришћења материјално техничких ресурса
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3.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ‒ SWOT АНАЛИЗА

СНАГА СЛАБОСТИ
Наставници уче ученике различитим техникама учења
Наставници ефикасно управљају процесом
учења на часу (повезивање делова часа, фикасно
коришћење наставних средстава).
Оцене су у складу са резултатима на завршном испиту.
Спремност стручног кадра на професионално
усавршавање.
Дежурање наставника на одморима
Отвореност за комуникацију и сарадњу.
Ученик генерације се награђује адекватним
поклоном.
У школи се прате случајеви насилног понашања.
У школи се, ради обезбеђивања права на
приватност, користи посебан простор за
индивидуалнеразговоре наставника са ученицима и
родитељима.
У уређењу школског простора преовладавају
ученички радови.
Стручност наставног кадра и компетентност
(наставно особље има
прописане квалификације).

Наставници недовољно примењују одговарајућа
дидактичко-методичка решења на
часу.
Неприлагођеност наставних материјала
индивидуалним потребама ученика.
Наставници не уче ученике како да постављају себи
циљеве у учењу и процењују свој напредак.
Наставници недовољно користе поступке вредновања.
Ученици нередовно и у недовољном броју
похађају допунску и припремну наставу.
Недовољна заступљеност активности за
развијање социјалних вештина
(конструктивно решавање проблема,ненасилна
комуникација).
Слаба комуникација родитеља и школе у
пружању подршке ученицима који имају
слабији успех.
Недовољна укљученост родитеља у планирање и
реализацију школских активности и
манифестација.
Недовољна промоција успешних ученика и
њихових резултата.

МОГУЋНОСТ ПОТРЕБЕ
Примена савремених наставних средстава.
Увођење различитихсистема и поступака
за мотивисање ученика.
Развијати ученичке компетенције за
различите облике учења активним
укључивањем у наст.процес.
Побољшати понуду ваннаставних
активности у складу са потребама ученика.
Боља промовисаност здравих стилова
живота и заштите човекове околине.
Дефинисање и увођење јединственог
става свих наставника и разредних
старешина у вези са спровођењењем
појачаног васпитног рада.
Организовање радионица за родитеље.
Мотивисати ученике за учешће на такмичењима.
Промоција успешнихученика и њихових резултата на
такмичењима.

Недостатак материјалних
средстава за модернизацију наставе и набавку
потребних наставних средстава за наставу.
Непостојање стручног кадра за рад са децом са
посебним потребама (проблем општине).
Недовољна стручна образованост
наставника за рад са ученицима са
посебним потребама.
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4.РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ - Приоритети у остваривању образовно-васпитног рада, план и
носиоци активности, критеријуми и мерила за самовредновање планираних

активности

Током анализе постојећег стања квалитета рада школе, путем радионица и упитника
(запослених и родитеља), те Извештаја о самовредновању стандарда квалитета рада установе
прикупљени су подаци, сугестије и идеје на основу којих је препознат низ потреба и приоритета
неопходних за успешно функционисање свих аспеката наставног процеса и квалитетан рад школе. У
одређивању потреба и приоритета рада установе, односно развојних циљева, учествовали су
чланови Актива за школско развојно планирање, професори разредне и предметне наставе,
наставници, стручни сарадници, родитељи, чланови Ученичког парламента, као и члан представника
Локалне самоуправе из редова Школског одбора и директор школе.

ПОТРЕБЕ КОЈЕ СУ ПРЕПОЗНАТЕ:

o Прилагођавње рада нa часу образовно васпитним потребама ученика
o Ефикасно коришћење поступака вредновања који су у функцији учења
o Побољшање подршке ученицма у процесу знања
o Повећање мотивације наставника, родитеља, ученика
o Боља организација и опремљеност просторних капацитета школе
o Повећање броја активности за развијање социјалних потреба и вештина ученика
o Висока постигнућа на завршном испиту
o Промоција талентованих и успешних ученика
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ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ:

Приоритетне области су навдене у складу са Правилником о стандардима квалитета рада
установе (Сл.Гласник РС – Просветни гласник, бр 14/2018.)

4.1. Област квалитета 1: Програмирање, планирање и извештавање

 Развојни циљ 1: Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање
циљева образовања и васпитања

4.2. Област квалитета 2: Настава и учење

 Развојни циљ 1. Eфикасније управљање процесом учења на часу
 Развојни циљ 2. Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика
 Развојни циљ 3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције

на часу
 Развојни циљ 4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења
 Развојни циљ 5. Подстицање сваког ученика да буде успешан

4.3.Област квалитета 3.:Образовна постигнућа ученика

 Развојни циљ 1: Континуирано доприношење бољим образовним постигнућима ученика

4.4. Oбласт квалитета 4.: Подршка ученицима

 Развојни циљ 1: Оснаживање функционалног система пружања подршке свим ученицима

4.5.Област квалитета 5.: Етос

 Развојни циљ 1: Успостављање и одржавање добрих међуљудских односа
 Развојни циљ 2: Резултати ученика се подржавају и промовишу
 Развојни циљ 3: Развијање сарадње у школи
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4.6. Област квалитета 6.: Организација рада школе, управљање људским и материјалним
ресурсима

 Развојни циљ 1: Функционисање система за праћење и вредновање квалитета рада
 Развојни циљ 2: Материјално-технички ресурси користе се функционално
 Развојни циљ 3: Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух
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Акциони план по приоритетним областима

(Приоритети у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоци активности,
критеријуми и мерила за самовредновање планираних активности)
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4.1. Област вредновања: Програмирање, планирање и извештавање

Развојни циљ 1: Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања

Задатак Активност Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријуми за
вредновање

Мерила за
вредновање

1.1. Коришћење
међупредметних и
предметних
компетенција за
глобално планирање
наставе и исходе
постигнућа за
оперативно
планирање наставе

1.1.1.Упознавање наставника са
предметним компетенцијама за
сваки образовни профил

Стручни активи
школе

Септембар сваке
школске године

Познавање
предметних
компетенција

Записник стручног
актива

1.1.2. Упознавање наставника са
међупредметним
компетенцијама

Тим за
међупредметне
компетенције и
предузетништво

Септембар шк.
2021/2022. год. и по

потреби у
развојном периоду

Познавање
међупредметних
компетенција

Записник тима

1.1.3.Упознавање наставника са
исходима постигнућа за сваки
образовни профил

Стручни активи
школе

Септембар сваке
школске године

Познавање исхода
постигнућа

Записник стручног
актива

1.1.4.Израда глобалних планова
заснованих на предметним и
међупредметним компетенцијама

Предметни
наставници

Септембар сваке
школске године

Настава заснована
на компетенцијама

Глобални планови

1.1.5.Израда оперативних планова
заснованих на исходима
постигнућа

Предметни
наставници

Почетак сваког
месеца у току

планског развојног
периода

Настава заснована
на исходима
постигнућа

Оперативни
планови

1.2. Планирање
слободних
активности ученика
на основу
резултата
испитивања
интересовања
ученика

1.2.1.Припремање електронског
упитника о интересовањима
ученика у вези са ваннаставним
активностима

Педагог, Тим за
техничку
подршку

Септембар сваке
школске године

Креиран упитник Упитник

1.2.2.Спровођење истраживања
Одељењске
старешине,
Педагог

Септембар сваке
школске године

Попуњен упитник Резултати
истраживања

1.2.3.Планирање слободних
активности

Одељењске
старешине Педагог,

предметни
наставници

Септембар сваке
школске године

Мотивисани
ученици

План слободних
активности
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1.3.Планирање
васпитног рада са
ученицима засновано
је на аналитичко-
истраживачким
подацима,
специфичним
потребама ученика и
условима непосредног
окружења

1.3.1. Прављење социјалне карте
ученика

Одељењске
старешине и

педагог

Сваке школске
године 1. септембра Упитник, образац за

истраживање Годишњи план рада

1.3.2.Спровођење истраживања о
каријерном вођењу Педагог,

Тим за КВ

Друго полугодиште
сваке школске

године
Упитник за

истраживање
Извештај педагога и

Тима за КВ

1.3.3. Рад и подршка ученицима са
специфичним проблемима Педагог и

одељењске
старешине

Током школске
године

Евиденција педагога
Извештај педагога

1.3.4. Истраживања у вези са
очекивањима од педагога у раду са
ученицима првог разреда Педагог

Почетак првог
полугодишта сваке

године

Реализоване
радионице на
часовима ОЗ

Евиденција педагога,
Књига евиденције
образ. васп. рада

1.4.Припремање
наставног рада који
садржи
самовредновање рада
наставника и/или
напомене о
реализацији
планираних
активности

1.4.1.Оспособљавање наставника за
свакодневно самовредновање рада
кроз повратну информацију од
ученика или кроз евалуацију
наставног часа

Педагог
Предметни
наставници

Прво полугодиште
шк. 2021/2022. и по

потреби у току
планског периода

Реализован
саветодавни рад

Евиденција педагога
у раду са

наставницима

1.4.2.Рад наставника на слабостима
из личног самовредновања и
ревидирању наставних планова

Предметни
наставници

Свакодневно током
планског периода

Извршено
самовредновање

наставника
Припреме за час
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4.2. Област вредновања: Настава и учење

Развојни циљ 1. Eфикасније управљање процесом учења на часу

Задатак Активност Носиоци активности Време реализације Критеријуми за
вредновање

Мерила за
вредновање

1.1. Обезбедити да
ученику буду јасни
циљеви часа/исходи
учења и зашто то
што је планирано треба
да научи

1.1.1.Наставници упознају ученике
са циљевима/ исходима предмета
и корелацијом са другим
предметима

предметни
наставници

септембар - први
час Упознатост са

циљевима/
исходима

Књига евиденције
образовно-

васпитног рада

1.1.2.Наставници упознају ученике
са циљевима часа/исходима у
уводном делу часа и истичу их
током часа

предметни
наставници

током наставне
године

Присутност
циљева/исхода у
припремама за час

наставника
припреме за час

1.2. Ученик разуме
објашњења, упутства и
кључне појмове

1.2.1.Наставник провера да ли
ученик разуме добијена упутства,
објашњења и
кључне појмове

предметни
наставник током наставне

године

Ученици разумеју,
јасно им је упутство

за рад Евалуација на часу

1.3. Успешно
структуирање и
повезивање делова
часа / успешно
спровођење обуке у
оквиру
занимања/профила

Наставник примењује различите
облике и методе рада кроз
интерактивности са ученицима.
Подсећа ученике на профил у
служби функционалног знања и
примене у струци.

предметни
наставник током наставне

године

Мотивисаност
ученика и активно
учешће у свим
деловима часа

припрема за час;
евиденција
директора и
педагога са
педагошко-

инструктивног рада

1.4. Поступно
постављање
питања/задатака/за
хтева различитог нивоа
сложености

1.4.1. Наставник поставља питања
која су различитог нивоа знања
како би активирао што већи број
ученика

предметни
наставник

током наставне
године

мотивисаност
ученика за

одговарањем на
питања наставника

као и осталих

припрема за час,
евиденција
директора и
педагога о
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Развојни циљ 2. Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика

Задатак Активност Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријуми за
вредновање

Мерила за
вредновање

2.1. Прилагођавање
захтева наставника
могућностима сваког
ученика

2.1.1.Индивидуални рад са
ученицима код којих постоје
потешкоће

Предметни
наставници

Током сваке
наставне године

задовољство
ученика који
имају тешкоће

припрема за
час, педагошка
евиденција
наставника

2.1.2.Додатно појашњавање
ученицима код којих постоји
потреба за тим

Предметни
наставници

Током сваке
наставне године

задовољство
ученика који
имају тешкоће

припрема за
час, педагошка
евиденција
наставника

2.1.3. Оспособити ученике за
учење кроз прилагођене
технике за савладавање
градива тог предмета

Предметни
наставници

Током сваке
наставне
године

Ученици су
упознати са
техникама
учења датог
предмета

Припреме
наставника;

самоевалуациј
а наставника
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2.1.4.Упућивање ученика на
коришћење различитих
техника учења

Предметни
наставници,
одељенске
старешине

Током сваке
наставне године

ученици познају
више
различитих
техника учења

књига
евиденције
образовно-

васпитног рада
(ЧОС, ЧОЗ)

2.1.5.Упућивање ученика како
да ново градиво повежу са
претходно наученим, са
другим предметима, са
примерима из живота

Предметни
наставници

Током сваке
наставне године ученици познају

више
различитих
техника учења

књига
евиденције
образовно-

васпитног рада
(ЧОС, ЧОЗ)

2.1.6. Способност наставника за
упрошћавањем питања како би
сви ученици разумели

Предметни
наставници

Током сваке
наставне године Већа

активност
ученика

Припрема
наставника;
реализација

2.2. Прилагођавање
начина рада и
наставног
материјала
индивидуалним
карактеристикама
сваког ученика

2.2.1.Употреба дидактичког
материјала прилагођеног
могућностима и
способностима сваког ученика

Предметни
наставници

Током
сваке

наставене
године

мотивисаност
ученика за
рад

припрема за
час, евиденција
директора и
педагога о
педагошко-

инструктивном
раду,

упитник

2.2.2. Усмеравање ученика на
циљ који је потребно остварити
у учењу

Предметни
наставници

Током сваке
наставне
године мотивисаност

ученика за
рад

2.3. Посвећивање
времена и пажње
сваком ученику у
складу са његовим
образовним и
васпитним
потребама

2.3.1.Охрабривање ученика да
самостално износе своја
мишљења и ставове у складу са
својим способностима

Предметни
наставници

Током сваке
наставне
године

мотивисаност
ученика за

рад

евиденција
директора и
педагога о
педагошко-

инструктивном
раду, упитник2.3.2.Мотивисање ученика да

активно учествује у наставном
процесу

Предметни
наставници

Током сваке
наставне
године
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2.3.3.Стварање подстицајне
атмосфере за рад у циљу
подизања мотивације ученика

Предметни
наставници

током наставне
године

2.3.4.Развијање свести код
ученика да критички оцењује
свој рад

Предметни
наставници

током наставне
године

2.4. Примена
специфичних
задатака/активност
и/материјала на
основу ИОП-а и
плана
индивидуализације

2.4.1.Употреба дидактичког
материјала прилагођеног
могућностима и
способностима ученика по
ИОП-у

Предметни
наставници

током наставне
године

постигнућа ученика
са посебним
потребама на

личном
образовном плану

сатисфакција
ученика

извештај Тима
за инклузивно
образовање,

извештаји
предметни

х
наставника

2.5. Учествовање
ученика којима је
потребна додатна
подршка у
активностима за
подстицање њиховог
напретка и
интеракције са
другим ученицима

2.5.1.Пружање могућности
ученицима да сами бирају
радне активности

Предметни
наставници

током наставне
године

задовољство и
сатисфакција

ученика којима
је потребна
додатна
подршка

припрема за час,
упитник

(самовредновањ
е области

Настава и учење)

2.5.2.Пружање могућности
ученицима да међусобно
проверавају своје радне
активности

Предметни
наставници током наставне

године

2.5.3.Укључивање ученика
којима је потребна додатна
подршка у групни рад и рад у
пару

Предметни
наставници током наставне

године

2.5.4.Развијање свести о
одговорности за сопствено
напредовање

Предметни
наставници током наставне

године
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2.6. Прилагођавање
темпа рада
различитим
образовним и
васпитним
потребама ученика

2.6.1.Примена различитих
облика, метода и техника рада
на часу у складу са потребама
ученика

Предметни
наставници

Током
наставне
године

Задовољство
ученика

Припрема за
час, евиденција
предметноног
наставника и
педагога2.6.2.Стрпљивост наставника

да сачека одговор сваког
ученика

Предметни
наставник

Током
наставне
године

Задовољство
ученика

Развојни циљ 3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу

Задатак Активност Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријуми за
вредновање

Мерила за
вредновање

3.1. Ученици
разумеју предмет
учења на часу,
умеју да примене
научено и
образложе како су
дошли до решења

3.1.1.У току часа наставник
више пута проверава да ли
ученици разумеју предмет
учења/како су дошли до
решења

Предметни
наставници

током наставне
године

већи степен
усвојености
практичних
вештина и
знања

евиденција
директора и
педагога о
педагошко-
инструктивн
ом раду,
упитни

к

3.1.2. Наставник све време
прати активност ученика

Предметни
наставници

током наставне
године

3.2. Ученик повезује
предмет учења са
претходно

3.2.1. Наставник инсистира на
тачним примерима које износе
ученици

Предметни
наставници

током наставне
године

евиденција
директора и
педагога о
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Развојни циљ 4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења

Задатак Активност Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријуми за
вредновање

Мерила за
вредновање

4.1. Формативно и
сумативно
оцењивање у
складу са
прописима

4.1.1.Подсећање наставника на
Правилник о оцењивању у
средњем образовању и
васпитању и одредби ЗОСОВ-а
које се тичу праћења и
напредовања ученика -
праћење и оцењивање
ученика)

стручна већа,
одељењка већа

септембар
сваке школске
године и по
потреби

поштовање
Правилника о
оцењивању

записници са
састанка
стручних и
одељењских

већа

4.1.2.Постојање педагошке
свеске о евиденцији за сваког
ученика

септембар сваке
наставне године Отворена

евиденција

педагошка
свеска,

евиденција

4.1.3.Континуирано
оцењивање и систематско
праћење рада ученика

током
школске
године

редовна
евиденција у

педагошкој свесци
понашање

Књига
евиденције
образовно-

васпитног рада,
педагошка свеска

наставника

4.2. Познати су и
јасни критеријуми
оцењивања
ученика

4.2.1.Израђени критеријуми
оцењивања по групама
предмета

стручна већа
септембар,
октобар
2021.
године

постоје
критеријуми

оцењивања по
групама предмета

база података са
критеријумима
оцењивања по

групама
предмета
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4.2.2.Наставници упознавају
ученике са критеријумима
оцењивања

Предметни
наставници

први час на
почетку сваке
школске године

ученици
познају

критеријуме
оцењивања

Књига
евиденције
образовно-

васпитног рада
4.2.3.Наставници подсећају
ученике на критеријуме
оцењивања

Предметни
наставници током године

ученици
познају

критеријуме
оцењивања

књига
евиденције
образовно-

васпитног рада
4.3. Давање
потпуне и
разумљиве
повратне
информације
ученицима о
њиховом раду и
препоруке о
наредним корацима

4.3.1.Обавезна повратна
информација ученику о
његовом раду

Предметни
наставници током године

задовољство
ученика,

мотивисанос
т ученика за

упитник
(самовреднова
ње области
Настава и

4.3.2. Обавезна препорука
ученику о наредним корацима,
смернице и сугестије за даљи
рад

Предметни
наставници

током године
задовољство
ученика,

мотивисанос
т ученика за

рад

упитник (самов.
области Настава

и учење)

4.4. Ученик
поставља себи
циљеве у учењу

4.4.1.Помоћ ученику да на
основу препорука себи
поставља циљеве у учењу и
уме да објективно процени
свој рад

Предметни
наставници у току сваке

наставне године
задовољство
ученика,

мотивисанос
т ученика за

рад

упитник (самов.
области Настава

и учење)

4.4.2.Развијање одговорности
за сопствено напредовање
ученика и постигнуте резултате

Предметни
наставници у току сваке

наставне године
задовољство
ученика,

мотивисанос
т ученика за

рад

упитник (самов.
области
Настава и
учење)

4.5. Ученик уме
критички да
процени свој
напредак и
напредак осталих

4.5.1.Усмеравање интеракције
међу ученицима која је у
функцији процене сопственог
напретка и напретка других

Предметни
наставници у току сваке

наставне године
задовољство
ученика,

мотивисанос
т ученика за

упитник (самов.
области Настава

и учење)
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4.5.2. Подстицање ученика на
самооцењивање

предметни
наставник

у току сваке
наставне године

задовољство
ученика,

мотивисанос
т ученика за

упитник
(самов.области

Настава и
учење)

4.5.3.Подстицање и развијање
критичке свести код ученика предметни

наставник
у току сваке
наставне године

задовољство
ученика,

мотивисанос
т ученика за

упитник (самов.
области
Настава и
учење)
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5.2. Наставник
користи разноврсне
поступке за
мотивисање
ученика
уважавајући
њихове
различитости и
претходна
постигнућа

5.2.1.Похваљивање ученика
код којих постоји позитивна
промена у учењу

предметни
наставници,
одељењске
старешине

у току наставне
године

задовољни/мотив
и сани ученици за

рад

упитник
(самовредновање
области Настава и

учење),

5.2.2.Конструктиван разговор
са учеником - давање
препорука за даљи рад уз
охрабрење

предметни
наставници,
одељењске
старешине

у току наставне
године

5.2.3.Вредновање побољшања
постигнућа ученика

предметни
наставник

у току наставне
године

Развојни циљ 5. Подстицање сваког ученика да буде успешан

Задатак Активност Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријуми за
вредновање

Мерила за
вредновање

5.1. Наставник и
ученици се
међусобно
уважавају, наставник
подстиче ученике на
међусобно
уважавање и на
конструктиван начин
успоставља и
одржава дисциплину
у
складу са
договореним
правилима

5.1.1. Наставник инсистира на
међусобном уважавању
личности у обраћању свих
актера у настави Наставници,

ученици
током сваке
школске године

међусобно
поштовање и
уважавање

евиденција
директора и
педагога о
педагошко-
инструктивном
раду,
упитник за
наставнике и
ученике
(самовредновање
области Настава и
учење)

5.1.2. Наставници у договору са
ученицима одржавају радну
дисциплину
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5.2.4.Похваљивање ученика
који постижу изузетан успех
током целе школске године

предметни
наставници,
одељењске
старешине

у току наставне
године

5.2.5.Помагање ученицима са
слабијим успехом од стране
ученика са бољим успехом

ученици у току наставне
године

5.2.6.Похваљивање и
награђивање ученика који су
помагали слабијим ученицима

предметни
наставници у току наставне

године

5.3. Наставник
подстиче
интелектуалну
радозналост и
слободно
изношење
мишљења

5.3.1.Омогућити ученицима да
слободно износе своје
мишљење и коментаришу
излагање наставника

предметни
наставници

одељењске
старешине

у току наставне
године

задовољни/мотиви
сани ученици за
рад

упитник
(самовредновањ

е области
Настава и учење)5.3.2.Охрабривати ученике да

слободно износе своје ставове и
идеје
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5.4. Ученик има
могућности избора
у вези са начином и
обрадом теме,
обликом рада или
материјала

5.4.1.Наставник омогућава
ученику да може сам да
бира/користи себи
одговарајућу методу рада у
презентовању свог рада,
замене улоге са наставником

Наставник и
ученици

у току наставне
године

задовољни/мотиви
сани ученици за
рад

упитник (самов.
области Настава и
учење)

5.5. Наставник
показује поверење
у могућности
ученика и има
позитивна
очекивања у
погледу успеха

5.4.2.Охрабривање и давање
могућности ученицима да
користе своје потенцијале за
проширење знања, вештине и
способности којима располажу

предметни
наставник,
одељењски
старешина у току наставне

године
задовољни/мотиви
сани ученици за
рад

упитник (самов.
области Настава и
учење)

5.4.3. Стално подстицање
ученика да они могу да науче,
реше, израде и др.

предметни
наставник
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4.3. Област вредновања:Образовна постигнућа ученика

Развојни циљ 1: Континуирано доприношење бољим образовним постигнућима ученика

Задатак Активност Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријуми за
вредновање

Мерила за
вредновање

1.1. Остваривање
постигнућа код
ученика којима је
потребна додатна
образовна
подршка, у складу
са индивидуалним
циљевима учења
одн. прилагођеним
образовним
стандардима

1.1.1. Идентификовање
ученика којима је потребна
додатна образовна подршка

Одељењски
старешина,
предметни
наставници

Септембар и
октобар сваке

школске
године

Идентификовани
ученици

Евиденција
наставника

1.1.2. Израда педагошког
профила (према стандардима
ИОП-а)

предметни
наставници, Тим

за ИОП

Октобар и
новембар
сваке школске
године

Израђен педагошки
профил

Педагошки профил,
Извештај тима за
ИОП

1.1.3. Рад са ученицима који
ма је потребна додатна
образовна подршка

Предметни
наставници Током сваке

школске
године

Постигнућа ученика
којима је потребна
додатна подршка

Књига евиденције

1.2. Укључивање
ученика у допунску
наставу у складу са
њиховим потребама

1.2.1.Идентификација ученика
за допунску наставу

Одељењски
старешина,
предметни
наставници

Септембар и
октобар сваке
школске
године

Идентификовани
ученици

Књига евиденције
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4.4. Област вредновања: Подршка ученицима

Развојни циљ 1: Оснаживање функционалног система пружања подршке свим ученицима

Задатак Активност Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријуми
за вредновање

Мерила за
вредновање

1.1. Предузимање
мера за пружање
разноврсне подршке
ученицима

1.1.1.Саветодавни рад са
ученицима којима је потребна
додатна подршка
1.1.2. Пружање подршке
ученицима у процесу учења из
одређених предмета
1.1.3. Праћење напредовања
ученика у зависности од
преузетих мера

Одељенске
страшине

Педагог

Током школске
године

реализован
сааветодавни

рад

Евиденција
одењенских
старешина
педагога
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4.5. Област вредновања: Етос

Развојни циљ 1: Успостављање и одржавање добрих међуљудских односа

Задатак Активност Носиоци Време
реализације

Критеријуми за
вредновање

Мерила за
вредновање

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

1.1.1.Континуирано упознавање
и подсећање наставника,
ученика и родитеља на
правилнике и прописе који
постоје у школи у којима је
регулисано понашање и
одговорност свих страна

Директор,
Педагог,
Одељењске
старешине,
наставници

Током развојног
периода

Информисаност о
правилницима и
прописима
Понашање у
складу са
прописаним
нормама и
правилима

Записници са
седница
наставничког
већа,
одељенских
већа,
родитељских
састанака,
евиденција
одељењског
старешине и

1.1.2.Праћење поштовања
норми, правила понашања и
одговорности

Развојни циљ 2: Резултати ученика се подржавају и промовишу

Задатак Активност Носиоци Време
реализације

Критеријуми за
вредновање

Мерила за
вредновање

2.1.У школи се
примењује интерни
систем
награђивања
ученика и
запослених за
постигнуте
резултате

2.1.1.Измена Правилника о
похваљивању и награђивању и
избору ученика генерације

директор,
секретар
школе,

представник
наставника

прво
полугодиште

школске
2021/2022.

измењен
правилник

правилник о
похваљивању
и награђивању

и избор
ученика

генерације и
похваљивању
и награђивању

2.1.2.Допуна Правилника о
похваљивању и награђивању и
избору ученика генерације
одредбама које се тичу
интерног система
награђивања запослених за
постигнуте резултате
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Развојни циљ 3: Развијање сарадње у школи

Задатак Активност Носиоци Време Критеријуми за Мерила за
реализације вредновање вредновање

3.1.Организоавање 3.1.1.Организовање

Анкете

заједничких заједничких активности
активности у циљу
јачања осећања

(екскурзије, излети, стручне
посете, спортске и културне Успешно

припрадности манифестације) Директор, Током развојног реализоване
школи и Наставници периода заједничке
побољшању радне
атмосфере и
међуљудских
односа у колективу

активности

4.6. Област вредновања: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсим

Развојни циљ 1: Функционисање система за праћење и вредновање квалитета рада

Задатак Активност Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријуми за
вредновање

Мерила за
вредновање

1.1. Стварање услова
за континуирано
праћење и
вредновање
дигиталне зрелости
школе

1.1.1.Праћење новина у
примени инструмената за
самоевалуацију и процену
дигиталне зрелости школе

Тим за прећење и
вредновање
квалитета рада

током развојног
периода учествовање

у селфи
истраживању

уверење о учешћу

1.1.2. Учествовање у процесу
самовредновања дигиталне
зрелости школе употребом
Селфи инструмената

Тим за прећење и
вредновање
квалитета рада

током развојног
периода

дигитална зрелост
школе

уверење о
учешћу, извештај
о тренутном стању
развоја са Селфи

платформе1.2. Предузимање
мера за
унапређење
образовно-
васпитног рада на
основу резултата

1.2.1.Стручно усавршавање
наставника и стручних
сарадника

директор и тим за
професионални
развој

током развојног
периода

унапређен
образовно-
васпитни рад,
задовољство
ученика

припреме
наставника,
извештај о

самовредновању
области квалитета
Настава и учење
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1.2.2.Саветодавни педагошко-
инструктивни рад

педагог током развојног
периода

задовољство
наставника и
ученика

извештај о
самовредновању

Развојни циљ 2: Материјално-технички ресурси користе се функционално

Задатак Активност Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријуми за
вредновање

Мерила за
вредновање

2.1. Наставници
континуирано
користе наставна
средства у циљу
побољшања
квалитета наставе

2.1.1.Коришћење наставних
средстава у настави

предметни
наставници

током сваке
наставне године

припреме
наставника

припреме
наставника,
евиденција
директора и
педагога о
обиласку
часова

Развојни циљ 3: Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух

Задатак Активност Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријуми за
вредновање

Мерила за
вредновање

3.1. Развијање
међународне
сарадње и
пројеката
усмерених на
развој кључних
компетенција за
целоживотно

3.1.1.Праћење конкурсних
пројеката

менаџмент
школе и
наставници

током развојног
периода одабран пројекат

конкурсна
документација

3.1.2.Учествовање на
конкурсима

менаџмент
школе и
наставници

током развојног
периода одабран пројекат

конкурсна
документација
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3.1.3.Реализација међународне
сарадње и пројеката

менаџмент
школе и
наставници

током развојног
периода

постигнута
међународна
сарадња и
развијене
кључне
компетенције

документација
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5. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата
ученика на завршном испиту

Успешност која се остварује углавном је на истом новоу као успешност коју ученици постижу
у току школовања, али извесних одступања, било позитивних, било негативних, свакако има.
Управо из тог разлога, резултати испита морају бити узети у обзир при дефинисању мера
унапређивања образовно-васпитног рада.

Редни
број

Мера Носиоци Време

1.

Оцењивање ученика засновано на тестовима
који су припремљени по узору на тестове који се
примењују на завршном испиту.

Предметни
наставници У току сваке

наставне године

2.
Оцењивање ученика засновано на семинарским
радовима.

Предметни
наставници У току сваке

наставне године

3.
Оцењивање ученика засновано на интегративној
настави.

Предметни
наставници У току сваке

наставне године

4.

Примена уједначеног критеријума оцењивања
који одговара критеријуму дефинисаном при
реализацији завршног испита.

Предметни
наставници У току сваке

наставне године
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6.Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је

потребна додатна подршка

Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте постизање оптималног
укључивања ученика у редован образовно-васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком
колективу и његово напредовање у образовању и припреме за свет рада.
Ради остваривања додатне подршке у образовању и васпитању, школа остварује сарадњу
са органима локалне самоуправе, као и другим организацијама, установама и
институцијама на локалном и ширем нивоу.
За ученике којима је потребна додатна подршка и квалитет у образовању и васпитању,
школа ће предузети одговарајуће мере за унапређивање доступности одговарајућих облика и
то:

 За ученике који имају сметње у развоју и инвалидитета, школа обезбеђује отклањање
физичких и комуникацијских препрека и зависно од потреба доноси индивидуални
образовни план, у складу са Законом;

 Укључивање родитеља, односно старатеља у процес оснаживања родитеља као битног
фактора у унапређивању развоја и давању подршке својој деци;

 Индивидуални појачан саветодавни рад са ученицима од стране педагога школе и
одељењског старешине, који показују тешкоће у учењу изражене кроз недовољан
успех;

 Школа пружа подршку ученицима који показују различите облике социјалне
ускраћености и здравствених проблема;

 У најбољем интересу ученика, школа према потребама ученика у циљу подршке
 остварује сарадњу са установама и институцијама у локалној заједници;

Задаци и активности у вези са инклузивном наставом за ученике којима је потребна додатна
подршка (ИОП 1 и ИОП 2 ) дати су у следећем табеларном приказу:



37

Задатак Активност Време реализације Носиоци
активности

Критеријуми за
вредновање

Мерила за
вредновање

Индивидуални • идентификовање ученика којима септембар/октобар педагог Задовољство вредновање
рад са је потребна додатна подршка 2021.-2024. Тим за ученика (и ИОП-а
ученицима инклузивно родитеља) који
којима је • Израда педагошког профила октобар образовање имају тешкоће
потребна ученика којима је потребна 2021.-2024. школе,
додатна додатна подршка тимови за
подршка додатну

• Прилагођавање наставног плана током 2021.-2024. подршку,
и програма ученицима којима је одељенске
потребна додатна подршка старешине,
(индивидуализација,
индивидуални образовни план
ИОП )

наставници

• Реализација ИОП-а током 2021.-2024.

• Анализа реализације ИОП-а свака три и шест
месеци

• Сарадња са родитељима током 2021.-2024.

• Сарадња са стручним службама
ван школе

током 2021.-2024.

Инклузивна настава – за ученике којима је потребна додатна подршка (ИОП 1 и ИОП 2)
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7. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и
родитељима

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања је саставни део Годишњег
плана рада школе и он је настао на основу Општег протокола за заштиту деце од злостављања
и занемаривања, чл. 103. Закона о освонама система образовања и васпитања (Сл.гл. РС бр.
72/2018.), Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (Сл.гл. РС, бр. 65/2018.) и
најновијег Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање (Сл.гл. РС, бр. 46/2019.).
Општи протокол је сачињен тако да у потпуности поштује основне принципе из којих
проистичу сви чланови Конвенције, а који су уграђени и у Национални план акције за децу. То
су следећи основни принципи:
1. Право детета на живот, опстанак и развој;
2. Недискриминација;
3. Најбољи интерес детета;
4. Партиципација детета.

Циљ Посебног протокола је унапређивање квалитета живота и заштите ученика од свих
облика насиља применом мера превенције и мера интервенције. Посебни протокол полази од
става да се сваки облик насиља над децом може спречити те је у складу са тим разрађен
интерни-унутрашњи поступак за заштиту од насиља и то путем:

Превентивних активности: развијање и неговање културе понашања и уважавања
личности, сензибилизација за појаву свих облика насиља и њихово препознавања, едукативно
радионичарски рад са ученицима, укључивање у ваннаставне активности, укључивање у
спортске активности и различите установе и институције из локалне заједнице које се баве
адолесцентима, предавања и трибине о сагледавању ризичног понашања и његових
последица, анкетирања и разговори о личној безбедности, упознавање родитеља Са
Правилником о протоколу, са врстама насиља, са превентивним мерама,са акцијама које
школа реализује, пружање подршке родитељима чија деца трпе насиље и чија су деца
насилници кроз саветодавне разговоре, групне или индивидуалне и још много других
заједничких акција и активности ученика, њихових родитеља и наставника.

Интервентних активности: у ситуацијама дешавања или постојања сумње да се
насиље дешава између или према ученицима, обавезно уз коришћење Правилника о протоколу
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, врши се сузбијање
насиља, пружање помоћи жртвама насиља и рад са онима који чине насиље, евидентирање и
други поступци из Правилника.

У складу са Посебним протоколом дефинисане су обавезе и одговорности свих актера
школског живота, сачињена је интерна заштитна мрежа односно дефинисани су начини и
кораци деловања у ситуацијама насиља или сумње да се насиље дешава, сачињена је
евиденција идентификовања насиља, као и праћења ефеката мера које се предузимају у
одређеним ситуацијама. Један од кључних актера школе су родитељи који су први обавештени
у свим случајевима и видовима насиља.
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Наш циљ је заштита и унапређење квалитета и безбедности живота ученика са
посебним освртом на друштвено неприхватљиво понашање ученика, као и одраслих који би
могли угрозити интерес наших ученика, затим:

• Стварање и неговање климе толеранције, уважавања и међусобног прихватања;
• Јасно стављање до знања како ученицима тако и родитељима да се насиље у школи не
толерише и да се о насиљу не ћути већ да се свака врста насиља пријави;
• У том правцу међусобног уважавања неопходна је сарадња, помоћ и подршка
родитеља како би се пронашло најбоље решење ситуације у циљу најбољег интереса детета;
• Подизање нивоа свести и сензатизација свих актера школског живота ( наставника,
родитеља, ученика, ваннаставног особља ) у циљу бољег препознавања ситуација у којима се
насиље дешава;
• Дефинисање процедура и поступака за заштиту ученика од насиља и реаговања у
ситуацијама у којима се насиље дешава;
• Спровођење поступака у складу са Посебним протоколом и другим актима;
• Успостављање интерне заштитне мреже међу свим запосленима у школи;
• Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља;
• Превентивни и саветодавно-едукативни рад у оквиру школе;
• Евалуација, писање извештаја о реализацији програма за заштиту ученика.

Поред унутрашње заштитне мреже школа је развила и спољашњу заштитну мрежу коју
чине следеће институције:
1. Центар за социјални рад
2. Полицијска управа
3. Дом здравља

Циљ сарадње са спољашном заштитном мрежом је стручна помоћ, подршка и сарадња у
решавању проблема и задовољавање културних и спортских потреба ученика.
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања као и јачање сарадње између
ученика и родитеља са свима запосленима у школи има као општи циљ да наша школа буде
безбедно и подстицајно место чиме се остварује право сваког детета да буде заштићено од свих
облика насиља.
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8.Мере превенције осипања броја ученика

Активност Динамика Носилац

Обезбеђивање пријатне и подстицајне
атмосфере за рад и учење

током школске године
директор, педагог,

одељењске старешине,
наставници

Идентификација ученика лошег
материјалног стања

септембар, октобар одељењске старешине

Идентификација ученика који припадају
осетљивим групама

септембар, октобар одељењске старешине,
педагог

Успостављање сарадње са институцијама и
која могу да помогну идентификованим
ученицима

током школске године директор, педагог,
одељењске старешине

Спровођење различитих акција пружања
помоћи ученицима (нпр. прикупљање
уџбеника, гардеробе итд.)

током школске године
директор, педагог,

одељењске старешине

Организовање заједничких активности
током школске године

педагог, одељењске
ученика (одлазак у биоскоп, спортске старешине, ученички
манифестације и сл.) парламент
Континуирана подршка ученицима
приликом суочавања са школским и
животним проблемима

током школске године одељењске старешине,
наставници, педагог

Стална сарадња са
током школске године одељењске старешинеродитељима/законским заступницима

ученика
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9. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе
садржај појединих наставних предмета

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних
склоности и интересовања, правилног коришћења слободног времена, као и ради богаћења
друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства, школа
реализује слободне активности и као мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања
кроз:

 Сарадњу са установама и институцијама у локалној средини
 Организовање заједничких посета у позоришту, биоскопу, затим излета и обилазака у околини

села као и екскурзија
 Оснаживање рада Парламента ученика у реализацији идеја и предлога,
 Учествовање у свим хуманитарним акцијама;
 Организовање школских приредби и културних манифестација у школи
 Обележавање светских дана и важних догађаја и датума – различитим манифестацијама;
 Обуке и курсеве за ученике у циљу унапређивања знања и вештина;
 Узимање учешћа у медијима и активностима везаним за презентовање школе;
 Учествовање у секцијама чије се активности реализују у школи.



47

10.План припреме за завршни испит

Припреме за полагање завршно испита спроводе се у складу са Законом о основном образовању и
васпитању, Правилнику о полагању завршног испита

Активност Носиоци
активности

Динамика Очекивани
резултат

Анализа резултата на
завршном испиту по
нивоима остварености
образовних стандарда

Тим за образовна
постигнућа
Предметни
наставнициа

Август текуће
школске године

Увид у резултате у
односу на просек

Републике

Упознавање родитеља и
ученика са анализом
резултата на завршном
испиту претходне
школске године

Стручна служба
Одељенске
старешине

I полугодиште

Подизање нивоа
подршке везане за
повећање ангажованости
ученика на часовима
припремне наставе

Информисање ученика о
плану подршке у припреми
завршног испита

Одељенске старешине и
предметни наставници Октобар текуће

школске године

Разумевање
ученика о значају

похађања
припремне
наставе

Израда распореда
припремне наставе и
родитеља путем сајта

Координатор за
израду
распореда

Јануар текуће
године

Већи број ученика је
у могућности да
присуствује
часовима

припремне наставе
услед прилагођеног

распореда

Анализа резултата пробног
завршног испита

Тим за образовна
постигнућа и
предметни
наставници

Април – мај
текуће школске

године

Анализа стања и нивоа
усвојених знања пред
завршни испит

Информисање предметних
наставника и ученика о
резултатима пробног
завршног испита

Тим за образовна
постигнућа

Април-мај
текуће школске
године

Увид у тренутно стање
и процена
остварености
образовних
стандарда

Корекција плана припреме
завршног испита од стране
наставника на основу
резултатапробног завршног

Предметни
наставници

Април – мај
текуће године

Увид у планове и
припреме за завршни
испит ученика осмог

разреда
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11. Мере за увођење иновативих метода, наставе и учења и оцењивања ученика

Активности Носиоци активности Динамика Очекивани резултати

Упознавање са
иновативним методама
наставе прикупљањем
стручне литературе

Библиотекар, стручна
служба, педагошки
колегијум

Септембар октобар
2021-2022. Године

Повећан број
пиркупљене стручне
литературе

Упознавање
наставника са
иновативним методама
наставе и учења

Стручна служба,
педагошки колегијум

Наставничко веће
после првог тромесечја

Повећан број
наставника
заинтересован за
примену иновативних
метода

Имплементација
одабраних семинара у
годишњи план стручног
усавршавања

Тим за стручно
усавршавање,
директор школе

Почетак школске
године

Одабрани семинари
уврштени у годишњи
план стручног
усавршавања

Примена научених
метода на огледним и
угледним часовима

Наставници и стручни
сарадник

Током школске године Мотивисани и
задовољни наставници
и ученици
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12. План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте

Активност Носиоци активности Време реализације Очекивани резултат
Формирање тима за
Развојне пројекте

Наставничко веће Септембар 2021. Повећан број
предлога за
конкурисање за
развојне пројекте

Прављење базе
података извора
информација о
расписивању
развојних пројеката

Тим за развојне
пројекте

Током школске
године 2021/2022.

Формирана и
ажурирана база
података

Праћење пројеката
на страницама
фондације Темпус

Тим за развојне
пројекте

Током школске
године

Аплицирање на
објављене пројекте,
повећан број
наставника

Израда плана
похађања семинара
везаних за писање
пројеката

Тим за развојне
пројекте, директор
школе

Прво полугодиште
2021/2022.

Боља обученост
наставника за писање
пројеката
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13. План стручног усавршавања наставника, директора, стручних сарадника и других
запослених у школи

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање
компетенција запослених ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце и
ученика и нивоа постигнућа ученика. У школи функционише Тим за професионални развој који прати
и анализира професионални развој запослених. Континуриано стручно усавршавање остварује се
кроз различите облике стручног усавршавања како екстерног тако и интерног карактера.

У циљу израде плана стручног усавршавања Тим је урадио анализу у складу са
Стандардима компетенција за професију наставника, и то на основу самопроцене јаких страна и
слабости наставника у вези са професионалним компетенцијама, на основу анализе
спроведеног стручног усавршавања у школи те на основу резултата екстерног вредновања и
самовредовања који су реализовани у претходном периоду. Приликом израде плана стручног
усавршавања су узете у обзир и мере наведене у развојном плану а у циљу унапређењa
приоритетних области.

План стручног усавршавања дат је у следећем табеларном приказу:

Развојни
период

Области
компетенција

Области приоритета

2021/2022.г. К2- Компетенције за
поучавање и учење

П3 – унапређивање компетенција наставника у области
планирања и реализације наставе оријентисане на
исходе (подизање нивоа методичких знања
релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
П1- унапређивање дигиталних компетенција ученика
и наставника и употреба инфорамационо-
комуникационих технологија у реализацији
образовно- васпитног процеса

2022/2023.г.
К4 - Компетенције за
комуникацију и
сарадњу

П4 – јачање васпитне улоге образовно-васпитне
установе кроз развијање програма превенције
насиља, дискриминације, злостављања и
занемаривања
П2 – методика рада са децом/ученицима којима је
потребна додатна образовна подршка (рад са децом
из осетљивих група, децом са сметњама у развоју,
мигрантима...)

2023/2024.год К1 – Компетенције за
уже стручну област

П1- унапређивање дигиталних компетенција ученика и
наставника и употреба инфорамационо-
комуникационих технологија у реализацији образовно-
васпитног процеса
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Конкретни облици стручног усавршавања ће бити усклађени са приоритетима у
остваривању образовно - васпитног рада који су одређени развојним планом. Разрада врсте и
облика стручног усавршавања ће бити одређена акционим планом и годишњим планом рада
школе а у складу са понудом екстерних облика стручног усавршавња и могућностима и
расположивим ресурсима школе. При томе, континуирано током развојног периода треба
подстицати интерно стручно усавршавање а пре свега размену искустава и пренос знања
између наставника како на нивоу стручних већа тако и на нивоу наставничког већа.

ОШ“Петар Кочић“
Банатски Деспотовац
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14. План напредовања и стицања звања наставника, стручних сарадника и
васпитача

Према Правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у стицању звања
наставника, васпитача и стручних сарадника, дати су услови које наставнник или стручни
сарадник треба да испуни да би могао да стекне одређено звање.

Како је за стицање звања „самостални педагошки саветник“ потребно да протекне време
од две године у звању „педагошки саветник“ то у наредном петогодишњем периоду постоји
могућност и за стицања виших нивоа звања од „педагошког саветника“. Идентична ситуација је и
са звањима „виши педагошки саветник“ и „високи педагошки саветник“. И ови поступци ће се
покретати сходно заинтересованости наставника односно стручних сарадника,

У табели је дат приказ активности које треба спровести:

Активност Носилац Временска
динамика

Извори доказа

Информисање наставника о
поступку стицања звања и
подстицање на укључивање у
ову процедуру

Тим за
професионални

развој

Август/септембар
2020. и по потреби

у наредним
шк.годинама

Записник са
Наставничког већа

Пријављивање
заинтересованих
наставника подношењем
захтева

Наставник,
педагог,
директор

Током школске
године а најкасније
четири месеца пре

краја другог
полугодишта

Поднет захтев
установи

Израда плана активности у
вези са напредовањем и
стицањем звања

Наставник,
педагог,
директор

Након подношења
захтева

План активности

Спровођење поступка

Наставник,
педагог, директор
и други органи
унутар школе и

ван школе, према
потреби

Након утврђеног
плана

Документација и
евиденција
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15.План укључивања родитеља, односно другог законског заступника, у рад школе

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим
законским заступницима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања,
поштовања и поверења.

Помоћ и подршка родитеља и других законских заступника су потребни и корисни у
различитим сегментима остваривања циљева и задатака школе. Управо због тога неопходна је
стална сарадња школе и родитеља. У овој сарадњи посебне задатке и улогу имају одељењске
старешине, педагог и директор школе. Та сарадња се остварује кроз следеће облике:

I Пружање помоћи родитељима или другим законским заступницима у остваривању
васпитне функције породице

Одељењски старешина у већини случаја, први успоставља контакт са
родитељима или другим законским заступницима ученика а исто тако и педагог школе, што има
за циљ да створи предуслове за што ближе и чешће контакте и отворенију сарадњу.

У тим контактима прикупљају се подаци о карактеристикама биофизиолошког,
интелектуалног, емоционалног и социјалног развоја ученика, сазнања о интересовањима и
потребама ученика и породичним приликама и условима за рад код куће.

Сарадња са родитељима или другим законским заступницима одвија се кроз следеће
активности:

• Родитељски састанци: планирају се на почетку школске године а реализују након
сваког класификационог периода и по потреби. На састанцима се родитељи или други законски
заступници детаљно информишу о успеху своје деце и о целокупном животу и раду школе;

• Групни разговори: организују се према потреби у вези са актуелним проблемима. У
оваквим разговорима поред одељењских старешина, у зависности од потребе, могу
учествовати предметни наставници, педагог и директор школе;

• Индивидуални разговори: остварују се најчешће по самосталном доласку родитеља
или другог законског заступника код одељењског старешине, педагога или директора школе и
такође по позиву одељењског старешине и педагога школе.

Оваква врста сарадње је нарочито значајна код ученика који имају проблема било у
школском напредовању, било у понашању или емоционалном стању.

II Укључивање родитеља или других законских заступника у живот и рад школе

Родитељи или други законски заступници су на састанцима упознати од стране
одељењских старешина о свим Правилницима по којима се одвија образовно-васпитни рад у
школи. Постоје различите могућности за укључивање родитеља у рад школе, и то:
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• Учешће родитеља у активностима Савета родитеља – могућност родитеља у давању
мишљења, сугестија, предлога, сагласности и доношењу одлука о свим битним питањима
везаним за живот и рад школе;

• Учешће родитеља у унапређењу стандарда образовно-васпитног рада;
• Учешће родитеља у раду школских тимова;
• Учешће родитеља у процесу самовредновања школе;
• Помоћ од стране родитеља у реализацији практичне и блок наставе;
• Учешће у остваривању друштвенокорисног рада;
• Подршка, помоћ и сарадња са родитељима или другим законским

заступницима чија деца раде према измењеном програму ИОП-у2;

Сваким укључивањем родитеља или других законских заступника у живот и рад школе
постиже се унапређивање квалитета образовања и васпитања као и обезбеђивања
свеобухватности и трајности образовно-васпитних утицаја.

На основу истраживања спроведеног у школи априлу шк. 2020/21, на тему „Степен задовољства
сарадљом родитеља и школе“, донешене су следеће препоруке за даље активности које су саставни део
Развојног плана.

Препорука за даље активности:

 кречење и фарбање дрвенарије ходника у школи
 озелењавање дворишта
 Фарбање летње учионице и садња цвећа
 донације у виду грађевинског материјала и наставних средстава
 донације књига за богаћење школске библиотека

Затим су навели да би родитељи требали узети веће учешће у спортским,културни,манифестацијама.
Препорука за даље активности:

 квизови родитеља и ученика
 надметање у спортским играма ученика , родитеља и наставника
 ликовне радионице наставника,родитеља и ученика
 музичко надметање родитеља,наставника и ученика
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Поред до сада наведених облика сарадње породице и школе,предлажемо разне изложбе, посете и
екскурзије, приредбе које се организују у оквиру школе могу да допринесу да се сарадња родитеља и школе
подигне на један виши ниво. На организованим изложбама ученика могу присуствовати и родитељи како би
се и они укључили у неки вид оцењивања. Приредба је идеално место да већина родитеља види успех свога
детета ван школске клупе, да види његов напредак у другим активностима.. Учешће родитеља у осталим
видовима живота и рада школе;Већина родитеља данас активно ради у разним органима школе било само
као чланови, било као председници појединих комисија. То помаже да родитељи стекну потпунију слику о
целокупном раду поједине школе. Поједини родитељи и њихово занимање, могу значајно да допринесу у
организацији појединих школских часова

Родитељи су оценили да би волели већу информисаност осталих родитеља о активностима Савета родитеља и
Школског одбора. Да би ове активности могли подићи на већи ниво планирали смо:

Препорука за даље активности:

 Вебинар за родитеље о надлежностима Савета родитеља и Школског одбора
 Вебинаре за родитеље на тему -Сарадња породице и школе
 Унапређење сајта школе
 на састанку представник да презентује обезбедити јаввност

На два питања су родитељи рекли да треба унапредити сарадњу код информисања које се односе на
постигнућа ученика, оцењивање, понашања ученика и васпитно-дисциплински проблеми.

Препорука за даље активности:

 Педагошка саветовалишта за родитеље на различите теме
 Вебинер о Ес-дневнику
 Обавештавање на сајту, педагог питања и одговори
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