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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Дуга традиција школе започела је 1876. године изградњом зграде у Прерадовићевој, када
је у новој школској згради почела да се одвија настава на народном језику. Школа је имала
обавезних шест, седам или осам разреда. Ученици су били деца надничара, слуга, рибара,
виноградара и ситних занатлија из Мајура, али и деца високих царских официра и државних
службеника из Подграђа. У ратним раздобљима (1914-1918) доносе се наредбе којима се укидају
државна грађанска права. Од 1919. године за школу почиње период интензивног просветног,
културног и јавног деловања. У овој згради је школске 1945/46. године радила Непотпуна
мешовита нижа гимнзија, која се од 1.12.1952. зове ОШ „Владимир Назор“. Током наредних
година у саставу школе били су забавиште, комбиновано одељење у Рибњаку, нижа музичка
школа и два одељења за одрасле у Буковцу. Одлуком Скупштине града Новог Сада 1956. године је
подигнута, поред постојеће, нова школска зграда на три нивоа. Школске 1961/62. године у
Малиновој улици подигнута је помоћна школска зграда са четири учионице. Од 1.9.1993. школа
нос назив ОШ „Јован Дучић“.
ОШ „Јован Дучић“ се са оба своја објекта, у Прерадовићевој 6 и Малиновој 2а, налази у
Петроварадину, који има обележја приградске средине са богатим природним окружењем. Због
близине града у самом Петроварадину није посебно развијена културна делатност, али школа ово
надокнађује интензивном сарадњом са различитим институцијама културе у Новом Саду. Посебно
место у сардњи у Петроварадину заузимају Месна заједница, Дом здравља , Полицијска станица и
Ватрогасно друштво. Близина Дунава и Тврђаве са опсерваторијом и музејом дају специфична
обележја овом месту, али и нашој школи. Ово омогућава успешну реализацију садржаја који се
тичу очувања средине, биологије, познавања природе и друштва, географије, физике, историје,
уметности и сл.
Школа је организована и ради у две смене у два објекта у Прерадовићевој 6, и у Улици
Фрање Малина 2а. Сви ученици су распоређени у 36 одељења од I до VIII разреда. У објекту у
Малиновој наставу похађа осам одељења нижих разреда, а у објекту у Прерадовићевој осталих 28.
У школи је организован продужени боравак за ученике првог и другог разреда.
Поред редовних облика васпитно-образовног рада у школи се организују и бројни други
програми попут: програма културне и јавне делатности, програма рада продуженог боравка,
припремне наставе, ваннаставних активности... Ученици су укључени у рад ученичког
парламента, црвеног крста, дечјег савеза, вршњачког тима за професионалну оријентацију,
вршњачког тима за превенцију и заштиту од насиља, као и у многе друге органе и активности.
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Пуни назив школе

Основна школа ''Јован Дучић''

Адреса

Прерадовићева 6, Петроварадин
Малинова 2,Петроварадин

Телефон

021 6433 201

Телефакс

021 6433 201

Web-site

www.osjducic.edu.rs

E-mail

jducic@eunet.rs

Унутрашња површина школе
(м2)

2494 m²

Површина околног земљишта
(m2)

7796 m²

Број ученика

911

Језици на којима се изводи
настава у школи

Српски језик

Број смена у школи
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2. РЕСУРСИ ШКОЛЕ
Просторни и материјално технички услови рада школе:
Одржавање школског простора је отежано, јер се финансирањем не обезбеђују довољна
средства за већи број радника на одржавању школског простора и околине. Оваква ситуација
увећава одговорност свих радника школе, ученика и њихових родитеља, а посебно техничког
особља.
Стари део зграде у Предадовићевој бр.6 грађен је 1876. године а подигнут на
парцели 933 чија је површина 10290 м² , од чега је : под објектом 2494 м², школско
двориште7796м².
Део учионица у Прерадовићевој, с обзиром на опремљеност, су специјализованог типа
(хемија, техничко, географија, музичко, биологију и кабинет за информатику), док је већи део
учионица општег типа и користе се за више различитих предмета. Посебна потреба постоји за
специјализованим учионицама за српски језик, стране језике, физику, историју, и мању салу за
физичко васпитање. Школи недостаје и свечана сала. Недостатак школског простора условљава
овакво стање и знатно утиче на организацију рада школе и већи успех у раду.
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Фискултурна сала са пратећим просторијама (свлачионице, купатила и клуб просторија)
од 456 м² за сада задовољава потребе наставе само у вишим разредима, док нижи разреди обављају
физичко васпитање у великој сали када за то постоје слободни термини. Мала сала је преуређена
и користи се за продужени боравак.
УЧИОНИЦЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Прерадовићева 6
Учионице за ученике од 1. до 4. разреда
Кабинети за ученике од 5. до 8. разреда
Кабинет за информатику
Боравак за ученике првог и другог разреда
Фискултурна сала

БРОЈ
5
14
1
2
1

Кабинет за ликовно и кабинет за немачки језик користе се за извођење разредне наставе у једној
смени.
ВИШЕНАМЕНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ
Прерадовићева 6
Зборница
Канцеларија директора
Канцеларија помоћника директора
Канцеларије административног особља
Канцеларија педагога/психолога
Библиотека
Просторија за састанке/индивидуалне разговоре
Кухиња
Трпезарија
Радионица/магацин
Соба за архиву
Централни хол
Живи кутак
Степениште
Санитарни чвор
Свлачионице
Клуб просторија
Котларница
Помоћна просторија уз котларницу
Подрум
СПОРТСКИ ТЕРЕНИ
Прерадовићева 6
Терен за рукомет/фудбал
Терен за кошарку

БРОЈ
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
5
10
2
1
1
1
1
БРОЈ
1
1
5

НАСТАВНА СРЕДСТВА И ШКОЛСКА ОПРЕМА
Прерадовићева 6
Рачунари
Рачунари у учионици информатике
Монитори у учионици информатике
Рачунар за видео надзор
Лап-топ
Штампач
Интерактивне табле
Скенер
Пројектор
Рачунске машине
Пројекционо платно
Касетофон
ЦД плејер
Клавир
Музичка линија
Видео надзор
Озвучење
Копир апарат

КОЛИЧИНА
26
4 сервера и 30
радних станица
30
1
21
8
2
2
9
1
1
4
6
3
1
4 камерe
1
2

Објекат у Малиновој бр.2 је зграда приземног типа, грађена 1962. године а подигнут на
парцели 1817. чија је површина 1602 м² , од чега је : под објектом 390м², школско двориште 1212
м² .
Зграда у Малиновој је приземног типа са 5 учионица, зборницом, кухињом, ходником,
санитарним чвором и подрумом. Захваљујући средствима које је обезбедила Градска управа за
образовање, објекат у Малиновој је комплетно саниран и преуређен. Урађена је комплетна
реконструкција кровног покривача, замењена је дотрајала електроинсталација, урађена је нова
фасада са изолацијом, унутрашњост објекта је преуређена, постављена је нова громобранска
инсталација и аутоматски дојављивач пожара, сређено је школско двориште. Недостаје само
фискултурна сала. За извођење наставе физичког васпитања за потребе ученика у Малиновој
уређен је простор,(који није у власништву школе) преко пута саме школе и постављена је и
заштитна ограда. Школа ће се максимално уздржавати од новчаних потраживања од родитеља
ученика, и инсистираће на добровољности. Један родитељ у Малиновој је у школској 2017/2018.
години донирао клима уређај. У објекту у улици Фрање Малина 2а, не постоји фискултурна сала,
тако да учитељи нижих разреда у зимском периоду наставу физичког васпитања реализују у
учионици. Преко пута школе, налази се ограђен спортски терен који ученици користе за наставу
физичког васпитања када је лепо време.
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УЧИОНИЦЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Фрање Малина 2
Учионице за ученике од 1. До 4. разреда
ВИШЕНАМЕНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ
Фрање Малина 2
Зборница
Кухиња
Централни хол
Санитарни чвор
Подрум / котларница

БРОЈ
5
БРОЈ
1
1
1
3
1

НАСТАВНА СРЕДСТВА И ШКОЛСКА ОПРЕМА
Фрање Малина 2
Рачунари
Штампач
Копир апарат
Пројектор
Касетофон
ЦД плејер
Пројектор

КОЛИЧИНА
6
2
1
1
2
1
1

Oд 2013. до 2019. године Град Нови Сад и Градска управа за образовање су издвојили
значајна средства за уређење и опремање школе.
Град Нови Сад и Градска управа за образовање су у 2013. години определили значајна
средства (6.143.721,60 динара ) за радове на реконструкцији крова и санацији објекта и дворишта
школе на адреси Фрање Малина 2. Урађена је реконструкција комплетног крова, комплетно су
замењене дотрајалале електоинсталације, постављена нова демит фасада, санирани подови који су
били оштећени услед клизишта терена, окречене све учионице, постављена громобранска заштита
и аутоматска противпожарна заштита. Уређено је двориште и саграђен потпорни зид као
заштита од клизишта терена.
Крајем 2013. године Град Нови Сад је школи доделио средства у износу од 1.499.184,00
динара за замену 2 горионика на гасним котловима у згради школе у Прерадовићевој 6.
У првој половини 2014. године Школи су одобрена средства за санацију дела крова, олука
и последица прокишњавања у згради школе у Прерадовићевој 6 у износу од 3.598.730,40 динара.
Саниран је кров на новијем делу зграде површине 158 m², урађена је изолација површине 52 m²
изнад фискултурне сале и на равном крову изнад хола испред фискултурне сале. Замењено је 181
m² дотрајалих олука.
Крајем 2014. године Школа је добила средства у износу од 477.600,00 за замену 2
топловодна котла на гас у згради школе Фрање Малина 2. Крајем 2014. године Школа је добила
средства за набавку 2 смарт табле у износу од 298.500,00 а добијена су средства и за израду
елабората за видео надзору износу од 99.800,00 динара .Крајем 2014. године обезбеђена су
средства у износу од 25.689.384,00 динара фасаде и фасадне столарије на новијем делу објекта у
Прерадовићевој 6.
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На старом делу објекта који је под заштитом као споменик културе замењено је 15
прозора, 1 врата и 2 мала прозора од дрвета по решењу Завода за заштиту споменика културе.
На новијем делу објекта и фискултурној сали урађено је 3200 m² термоизолујуће
фасаде дебљине 8цм, а преко фасаде је урађена атмосверска заштита. На истом делу објекта je
одрађено 850 m² ПВЦ термоизолујуће столарије са изопан стаклима и око 250 m² тракастих
завеса у кабинетима на јужној страни зграде. Урађени су сви портали на том делу зграде и 8
унутрашњих клатећих врата. Замењено је 40 m²
дотрајалих олука. На фискултурној сали
постављена су армирана изопан стакла из безбедносних разлога.
У 2015. години Школи су одобрена средства у износу од 483.541,00 за кречење
школског простора површине 2800 m² .
Захваљујући средствима које је обезбедио Град Нови Сад обезбеђена су средства за
опрему за јавну безбедност – електонску идентификацију ученика, купљено 8 лап топ рачунара,
окречена је фискултурна сала , замењена врата на помоћним просторијама уз фискултурну салу.
Град Нови Сад је обезбедио средства у износу од 500 000,00 динара и набављени су
рачунари за кабинет информатике и рачунарства.
Почетком 2017. године Град Нови Сад је издвојио 38.711.424,00 динара за обнову
фасаде, замену преостаалих дрвених прозора на старом делу школске зграде, поправку кровне
конструкције и кровног покривача, замену, хобловање и лакирање паркета у 4 учионице и
трпезарији, хобловање и лакирање паркета у кабинету за информатику и рачунарство, постављене
керамичких плочица у ходнику испред тих учионица, комплетно уређење школског дворишта,
постављена тартан подлога на спортским теренима.
Крајем 2017. године Град Нови Сад је обезбедио средства у износу од 499.358,00 за
хобловање и лакирање паркета у 8 учионица на првом и другом спрату.
У школској 2017/2018. години, од сопствених средстава купљено је 15 клупа и 30 столица
за једну учионицу, 4 ормара, 50 лопти за наставу физичког васпитања за ученике виших и нижих
разреда, 1 скенер, 105 књига за награђивање најуспешнијих ученика и наставника у школској
2017/18. години, урађени нови и замењени дотрајали панои, две зелене школске табле, рекламни
материјал за презентацију школе, штампан школски часопис „Сунце“.
Захваљујући средствима које је обезбедио Град Нови Сад обезбеђена су средства за
набавку 9 рачунара за кабинет информатике и рачунарства, хобловање и лакирање паркета у 6
учионица и канцеларијама у приземљу зграде
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањиненационалне заједнице је обезбедио средства за набавку два рачунара а у плану је набавка још
неколико рачунара како би квалитет наставе подигли на виши ниво, а иновацијама у наставном
процесу учинили наставу занимљивијом и интересантнијом за ученике.
Захваљујући средствима које је обезбедио Град Нови Сад обезбеђена су средства за опрему
за јавну безбедност – електонску идентификацију ученика, купљено 8 лап топ рачунара, окречена
је фискултурна сала, замењена врата на помоћним просторијама уз фискултурну салу, замењена
фасада и преостали дрвени прозори на старом делу зграде, урађена реконструкција крова и
кровног покривача на старом делу зграде, замена , хобловање и лакирање паркета у 4 учионице и
трпезарији, хобловање и лакирање паркета у кабинету за информатику и рачунарство, постављене
керамичке плочица у ходнику испред тих учионица, комплетно уређено школско двориште,
постављена тартан подлога на спортским теренима.
У објекту у Улици Фрање Малина 2а уведена је топла вода у санитарне чворове – мушке и
женске тоалете из сопствених средстава. Планира се формирање библиотеке у овом објекту.
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Град Нови Сад је обезбедио средства у износу од 500 000,00 динара и набављени су
рачунари за кабинет информатике и рачунарства.
У току школске 2018/19. године од сопствених средстава и средстава донације набављено је
9 рачунара и 4 лаптоп рачунара за потребе Ес дневника, полице за књиге у објекту у Малиновој 2а,
усисивач за боравак, тример и маказе за траву, риквизити за наставу физичког вапитања (лопте за
фудбал, одбојку, кошарку и рукомет, вијаче) , купљено 82 књиге за награђивање најуспешнијих
наставника и ученика у овој школској години, рекламни материјал за презентацију школе,
урађени нови и замењени дотрајали панои.
Књижевни фонд школске библиотеке обогаћен је за 198 нових наслова а који су набављени
од средстава родитеља, односно „Ђачког динара“, сопствених средстава школе, Министарства
просвете и донација. Књиге су намењене за отварање библиотеке у објекту у улици Фрање Малина
2а .
У оквиру пилот пројекта Дигитални уџбеник – дигитални наставник, школа је добила 4
лаптоп рачунара, 4 пројектора и 4 сталка за пројектор, који су дати учитељима и наставници
биологије на коришћење.
Обезбеђена је интернет конекција у свим учионицама и кабинетима како би се
осавременила настава али и због Ес дневника који је у потпуности заменити папирни дневник
почевши од другог полугодишта.
Захваљујући средствима које је обезбедио Град Нови Сад обезбеђена су средства за набавку
рачунара, хобловање и лакирање паркета у 8 учионица на првом и другом спрату објекта у
Прерадовићевој 6, набављен комбиновани шпорет и прибор за кухињу и обезбеђена су средства за
реконструкцију крова на фискултурној сали.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањиненационалне заједнице је обезбедио средства за санацију санитарних чворова на приземљу, првом
и другом спрату у новијем делу објекта у Прерадовићевој 6.
У школској 2019/2020. години у плану је поправка крова на фискултурној сали и кречење у
обе школске зграде.
Планира се набавка рачунара и смарт табли у циљу подизања квалитета рада. Школа ће и
даље учествовати на конкурсима које расписује Покрајински секретеријат за образовање ради
обезбеђивања средстава.
Планира се набавка спортских реквизита за ученике виших и нижих разреда и набавка
књига за награђивање најуспешнијих ученика и наставника.
Запослени у школи:
Квалификациона структура радника у школи задовољава прописани норматив и настава је
у потпуности стручно заступљена.
Радници изван наставе испуњавају потребне услове, па школа нема кадровских проблема.
У школи је укупно запослено 88 радника, од тога у настави 66, 3 стручна сарадника:
психолог, педагог и библиотекар, директор, помоћник директора. Изван наставе запослено је 19
радника.

9

Родитељи и ученици:
Школу похађа 911 ученика од I до VIII разреда, од чега је 488 дечака и 423 девојчица. Укупан број
ученика од I до IV разреда је 504. Распоређени су у 20 одељења. Укупан број ученика од IV до VIII
разреда је 407 и аспоређени су у 16 одељења.
Становништво чине претежно радничке породице, са средњом и нижом стручном
спремом,те у већини случајева ученици не могу од родитеља да очекују нарочиту помоћ у
савладавању градива. Постоји релативно велики број ученика који живе у нестимулативној
породичној средини, у физичком, културном и образовном смислу.

3. МИСИЈА ШКОЛЕ
Ми смо једина школа на територији Петроварадина, смештена у богатом и разноврсном природном и
друштвеном окружењу. Упориште су нам традиционалне вредности наше средине, али смо отворени за
промене које доносе напредак и развој. Мисија наше школе је у развијању свестране личности ученика,
спремне да се суочи са изазовима 21. века и да одговори на све задатке савременог живота. Покушавамо
да градимо школу која ће код ученика развијати функционална знања, вештине и умећа која ће моћи да
користе у свакодневном животу. Зато се трудимо да наставу не базирамо само на теорији, већ да стечена
знања ученици примењују у пракси. Желимо нашим ученицима да омогућимо несметан психофизички
развој, задовољење потребе за стицањем знања уз поштовање принципа толеранције и разумевања. У
школи се подстиче развој самосталности, истрајности и одговорности према учењу и обавезама. Посебно
се води рачуна о поштовању правила понашања као начина превенције агресивних и асоцијалних појава
међу децом. У свом раду постављамо високе стандарде и трудимо се да постижемо добре резултате,
негујући код наших ученика, родитеља и запослених хуманост, креативност и спортки дух. Многи наши
ученици имају изражена специфична интересовања, а ми смо ту да их подржимо у њиховом напретку и
на путу ка победама. Награђујемо ученике који постижу запажене резултате на различитим пољима.
Трудимо се да усмеримо ученике на развој хуманости, солидарности и другарства кроз разне акције.
Сматрамо да се континуираним и добро организованим заједничким радом могу остварити највиши
васпитно-образовни циљеви. Најважнији од тих циљева јесте развијање целокупне личности ученика,
стваралаштва и креативности уз подстицање и уважавање различитости.

4. ВИЗИЈА ШКОЛЕ
Какву школу желимо да стварамо? Желимо да постанемо школа у коју ученици и наставници долазе
са ентузијазмом. Да будемо узорна установа препознатљива по подстицајној радној атмосфери и
међусобној сарадњи свих субјеката васпитно-образовног процеса. Ово ћемо постићи ако квалитет рада
наше школе подигнемо на још виши ниво, ако наставу учинимо савременијом и ефикаснијом. Зато у
наредне четири године желимо да настава у потпуности постане кабинетска, прилагођена потребама и
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интересовањима и ученика и наставника. Желимо да будемо центар иновативне наставе у адекватно
опремљеним кабинетима, уз примену инетердисциплинарног приступа.
Из године у годину школа унапређује свој рад, прати савремена достигнућа на различитим пољима,
поставља нове циљеве и подиже своја очекивања. Али, како је у питању континуиран процес, дужни смо
да и надаље улажемо све своје ресурсе у развој. Зато је важно да постанемо добро уређен систем са
јасном поделом улога и одговорности, уз уважавање свачијег мишљења. Стога је важно да негујемо
искрене и добре међуљудске односе јер само у клими поверења може доћи до истинске размене идеја.
Хоћемо да будемо посебни по начину на који негујемо културно-историјске вредности наше средине
уз интезивну сарадњу са окружењем и локалном заједницом.

5. ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРАНЕ ШКОЛЕ
Претходни развојни план школе написан је за период 2016-2019, а усвојен 29.12.2015. и од тада се
одвијају предвиђене активности. Развојни план школе настао је као производ заједничког рада Тима за
развојно планирање, Тима за самовредновање рада школе и Тима за пројекте.
Школско развојно планирање је континуиран и стваралачки процес који се заснива на сталној анализи
остварених резултата и препознавању специфичних потреба школе, те осмишљавању начина како да се
оне задовоље. У основи овог процеса је избор (садржаја) промена које ће се остварити у школи на основу
постављених приоритета, циљева и задатака у одређеном времену. Овај избор врши се на основу
резултата самовредновања рада школе и они служе као основа за израду новог развојног плана.
Самовредновање је континуиран процес у ком не вршимо само сагледавање резултата, већ процењујемо и
колико су ефикасне акције које предузимамо. У жељи да подигнемо квалитет рада школе вршимо
циклично смењивање процеса самовредновања и развојног планирања. Самовредновање рада школе
врши се кроз анализу кључних области тј. подручја вредновања.

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Самовредновање области квалитета ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
вршено је током школске 2018/2019. године. Стандарди 1.1, 1.2. су остварени. Постоје потребе у
оквиру стандарда 1.3: 1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и
остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним
предметима и општих међупредметих и предметних компетенција.
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 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Самовредновање области квалитета НАСТАВА И УЧЕЊЕ вршена је школске 2018/2019. године.
Стандарди 2.2. и 2.3. су у потпуности остварен док код осталих стандарда су пронађене области на
којима треба радити.
 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Самовредновање области ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА вршено је 2015/2016. године. Област је
оцењена оценом 3. Из резултата су проистекле импликације за унапређење стања у школи а циљ је
да се примењују сваке године како би постигнућа ученика била што боља.
 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМA
Област квалитета ПОДРШКА УЧЕНИЦИМA вреднована је током школсе 2016/2017. године и
оцењена оценом 4.
 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС
Област етос је била предмет вредновања 2017/2018. године. Резултати нису показали потребе
унапређивања квалитета у овој области сем потребе израде амблема школе и монографије.


ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
Област квалитета ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ је била предмет вредновања
2017/2018. године. Резултати нису показали потребе унапређивања квалитета у овој области. Област
квалитета РЕСУСРСИ била је предмет самовредновања школске 2016/2017. године и оцењена је
оценом 4.

УНУТРАШЊА АНАЛИЗА ШКОЛЕ
Предности

Недостаци, слабости

 Школски програм се сваке године саставља
и реализује у складу са специфичностима и
потребама ученика, школе и средине у
којој се налазимо
 Годишњи програм рада школе се саставља
и реализује у складу са школским
развојним
планом
и
резултатима
самовредновања
 Наставна понуда је квалитетна и
прилагођена потребама ученика
 Планирање и припремање наставе и других
облика васпитно-образовног рада се врши
редовно, одговорно и квалитетно
 Настава и други облици васпитнообразовног рада се реализују редовно и уз

 Ученици не прате наставу довољно активно
и сконцентрисано
 Слаб одзив ученика на присуствовање
допунској настави
 Ученици недовољно примењују савете и
правила за успешно учење
 Ученици неретко уче само за оцену, без да
увиђају важност наученог за будући живот и
практичну примену истог
 Велики број изостанака појединих ученика
што утиче на ниво постигнућа
 Ниска постигнућа ученика на завршним
испитима
 Слабо развијена унутрашња мотивација код
великог броја ученика
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минимална померања
 Ученици се оцењују и прате редовно и
континуирано
уз
поштовање
индивидуалних разлика и способности
 Родитељи и педагошка служба се редовно
укључују и извештавају о напредовању
ученика
 Наставни кадар се редовно стручно
усавршава како би се квалитет наставног
процеса подигао на што виши ниво
 Успешни ученици се подржавају, подстичу
и награђују
 Висока постигнућа наших ученика на
такмичењима из различитих области и на
различитим нивоима
 Код ученика се негују истинске вредности
кроз различите облике рада, саветовања,
вршњачке тимове...
 О свим ученицима се води брига, као у
погледу њиховог напредовања у учењу,
тако и о њиховом социјалном и личном
развоју
 Посебна пажња и помоћ усмерена је ка
ученицима који се образују на принципима
инклузије
 Са ученицима се редовно и квалитетно
спроводи
програм
професионалне
оријентације кроз различите радионице,
реалне сусрете са различитим занимањима,
сарадњу са Националном службом за
запошљавање, рад Вршњачког тима за
ПО...
 У школи влада позитивна и радна клима,
негују се принципи заједништва и
партнерски односи
 Школа интензивно сарађује са локалном
заједницом како би ученици осећали да
припадају не само школи, већ и ширем
окружењу
 У школи се негује различитост и
индивидуалнст уз поштовање принципа
толеранције
 Квалификациона структура радника у
школи задовољава прописани норматив, а
наставни кадар је стручан
 Школа улаже напоре како би прибавила
савремена наставна средства и што боље

 Недостатак већег броја личних пратилаца и
педагошких асистената који би олакшали рад
са ученицима који се образују на
принципима инклузије, што би обезбедило
њихов већи напредак
 Недостатак адекватно опремљеног простора
услед чега се сва настава не спроводи
кабинетски
 Недовољан број савремених наставних
средства и њихова неравномерна расподела
по учионицама
Појединачни одговори наставника и чланова
Савета родитеља и Школског одбора:
 Дотрајалост
и
неадекватност
неких
наставних средставаМањак учионица и
кабинета. (Надоградња новог дела школе за
један спрат и анекса испред сале)
 Слаба опремљеност, недостатак савремених
наставних средстава.
 Недостатак паметних табли, лоша интернет
веза, недостатак спортских реквизита, слаба
расвета у учионицама и испред школе.
 Потреба
обнављања
намештаја
по
учионицама и ходнику. Обезбедити гумене
простирке на улазним степеницама у зимским
условима (клизав под).
 Поправка ограде око школе у Малиновој и
уклањање
оквира
од
љуљашки
које
представљају опасаност прилоком игре.
Недостатак сале за физичко у Малиновој
 Лошији простор за рад наставника ван
наставе.
 Недостатак сарадње међу запосленима.
 Велики број ученика у одељењу.
 Слаба понуда здраве ужине у кантини.
 Комуникација на релацији: наставникродитељ-ученик, наставник-наставник.
 Мотивација
на
релацији:
наставникродитељ-ученик.
 Стручно усавршавање на тему ИОП-а.
 Сарадња са локалном заједницом у
пројектима и радним активностима.
 Умреженост, вибер група ради информисања
 Слабо информисање путем друштвених
мрежа.
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опремила велики број учионица (рачунари,
лаптопови,
пројектори,
интерактивне
табле..)
Руководећи кадар поседује и усавршава
професионалне компетенције, умећа и
способности
У школи се улажу велики напори како би
руковођење било што ефикасније уз
неговање тимског рада и адекватну
расподелу обавеза и одговорности
Менаџмент школе улаже напоре како би се
школа промовисала у што бољем светлу
Школски развојни план се редовно и
брижљиво планира, остварује и евалуира
Сви стручни органи, као и руководство,
врше редовну евалуацију и извештавање о
оствареним резултатима и квалитету рада

Појединачни одговори наставника и
чланова Савета родитеља и Школског
одбора:
 Успех ученика и наставника.
 Квалитетан рад.
 Радна и подстицајна атмосфера.
 Стручни
и
професионални
кадар,
компетентни наставници.
 Стручно усавршавање и стална едукација
запослених.
 Позитивна клима у школи, сарадња са
колегама.
 Отвореност за сарадњу, приступачност
школи.
 Одлична сарадња између родитеља и
учитеља.
 Лепо окружење, уредан и добро опремљен
радни простор и школско двориште.
 Сарадња
са
спортским
друштвима,
факултетом за спортмесном заједницом
 Сарадња са локалном самоуправом.
 Добро физичко обезбеђење ученика.
 Добра безбедност.
 Организовање обилазака музеја, галерија,
знаменитости у околини.
 Продужени боравак.
 Традиција.
 Предност школе у Малиновој: мањи број
одељења и лакше прилагођавање раду и

 Смене ученика би требало да буду од 1-4.
разреда и од 5-8. разреда.
 Организовати чешће излете (бар једном
месечно) у локалу (тврђава, музеји, биоскоп и
сл.)
 Настава у природи и екскурзије.
 Више ваннаставних активности.
 Предавања за ученике од 1-4. разреда
(зависност од игрица, вербално насиље,
заштита ученика)
 Настава у школи у Малиновој у
послеподневној смени да почиње од 13 или
13:30 часова
 Боља сарадња учитеља и наставника како би
се ученици у 5. разреду што боље
прилагодили.
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обавезама.

ШКОЛА У ОДНОСУ НА ОКРУЖЕЊЕ
Могућности
Опасности
Појединачни одговори наставника и чланова
Савета родитеља и Школског одбора:
 Стручна подршка, стручно усавршавање.
 Сарадња са другим школама, израда и
реализација заједничких пројеката.
 Посета другим школама и размена искуства
са ученицима из других школа.
 Сарадња са локалном управом и локалном
заједницом, укључивање појединаца у живот
школе (радионице, обуке, професионална
орјентација).
 Предавања и едукације на тему вршњачког
насиља, па сходно томе и едукација ученика.
 Довођење стручњака из појединих професија
како би се занимања приближила ученицима
– интерактивна настава, предавања.
 Умрежавање са културно – уметничким
друштвима.
 Подршка медија.
 Коришћење близине тврђаве и осталих
објеката и природних богатстава, излети на
Фрушку Гору и сл.
 Стручна подршка за ученике завршних
разреда (припремна настава за завршне
испите).
 Спремност локалне самоуправе у развоју,
опремању школе (спонзори, донатори,
родитељи). Проналажење спонзора за
финансирање едукација, радова итд.
 Заштита наставног кадра.
 Већа одговорност родитеља.
 Мотивација. Комуникација.

Појединачни одговори наставника и
чланова Савета родитеља и Школског
одбора:
 Превелика слобода и права родитеља и
утицај на рад наставника и функционисање
школе.
 Дисфункционалне породице и недовољна
брига о деци.
 Незаинтересовани родитељи.
 Недовољно финансирање у области
просвете и немотивисаност наставника.
Смањење буџета .Недостатак финансија.
 Недовољна помоћ школама.
 Недовољно праћење законске регулативе и
инпровизација.
 Неинформисаност.
 Лоша исхрана.
 Вршњачко насиље – благовремено
препознавање и реаговање и сарадња са
градском управом по питању истог.
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6. ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ
Потребе и приоритети школе изводе се на основу анализе јаких и слабих страна школе и
разврстани су по областима. У даљем тексту биће представљен својеврстан план за отклањање
уочених слабости. На основу извештаја које је редовно подносио Тим за самовредновање рада школе,
као и разговора о стању у школи и њеним специфичностима и SWOT анализе којом су обухвћени
наставници и чланови Савета родитеља, евидентиране су области у којима су потребне промене:
КЉУЧНА ОБЛАСТ 3: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
КЉУЧНА ОБЛАСТ 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА и
КЉУЧНА OБЛАСТ 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
Постигнут је договор око главних идеја, промена и вредности којима школа тежи и које ће у наредном
периоду покушати да оствари. Заједнички је одређено тежиште промена кроз јасно постављене
приоритете и циљеве развоја школе. Ове три кључне области се међусобно преплићу, као и потребе
дефинисане унутар њих, па су и постављени приоритети и развојни циљеви одређени као њихов спој.
На реализацији истих ће се радити током наредних пет година.

Приоритет 1: ПОДИЗАЊЕ НИВОА УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА
Приоритет 2: СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ КРОЗ
СТАЛНУ ПОДРШКУ
Приоритет 3: УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

7. РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Из горе наведених приоритета изведени су развојни циљеви и задаци за наредни период. Извршена
је артикулација и операционализација приоритета и развојних циљева кроз јасно постављање задатака
и израду временског плана активности. Такође су одређени и носиоци планираних активности. Овако
постављени задаци омогућавају лакше и успешније остваривање планираних активности уз
ангажовање свих расположивих потенцијала школе.

Приоритет 1: ПОДИЗАЊЕ НИВОА УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА
(ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА)
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1.1. ПОБОЉШАЊЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ.
(Стандарди и показатељи : 3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа
наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења. 3.1.1. Резултати ученика на
завршном испиту из српског/матерњег језика и математике су на нивоу или изнад нивоа републичког просека. 3.1.2.
Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског/матерњег језика и
математике. 3.1.3. Најмање 50% ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из
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српског/матерњег језика и математике. 3.1.4. Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на
тестовима из српског/матерњег језика и математике. 3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или
изнад нивоа републичког просека. 3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег језика и
математике су уједначена. 3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.
Показатељ: 3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. 3.2.6. Школа
реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.) 3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова
и провера знања користе се у индивидуализацији подршке у учењу.)

ЗАДАТАК 1.1.1. ДОПРИНЕТИ ДА РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ПОКАЗУЈУ
ОСТВАРЕНОСТ СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА, ОДНОСНО
ОСТВАРЕНОСТ ПОСТАВЉЕНИХ ИНДИВИДУАЛНИХ ЦИЉЕВА УЧЕЊА.
ЗАДАТАК
1.1.2.
КОНТИНУИРАНО
ДОПРИНОСИТИ
БОЉИМ
ОБРАЗОВНИМ
ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА.
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1.2. ПОСТИЗАЊЕ ШТО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ
РАЗЛИЧИТИХ ОБЛАСТИ
(Стандард: 3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. Показатељ: 3.2.5.
Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са програмским циљевима и индивидуалним
потребама.)

ЗАДАТАК 1.2.1. МОТИВИСАТИ
ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

УЧЕНИКЕ

НА

ПОХАЂАЊЕ

ДОДАТНЕ

НАСТАВЕ

И

Приоритет 2: СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ КРОЗ
СТАЛНУ ПОДРШКУ
(ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМA)
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2.1. АКТИВНО УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
(Стандарди и квалитети: 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 4.1.1. Школа
предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за
пружање васпитне подршке ученицима. 4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке
ученицима. 4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике. 4.1.5. У
пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са релевантним институцијама и
појединцима. Напомена: остваривањем ових активности доприноси се остваривању стандарда из ОБЛАСТИ
КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ Стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.
Показатељ 2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања,
идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење. Стандард 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења.
2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика.)

ЗАДАТАК 2.1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ СТИЛА УЧЕЊА УЧЕНИКА
ЗАДАТАК 2.1.2. ПОДИЗАЊЕ СИСТЕМА ВРШЊАЧКЕ ПОДРШКЕ НА ВИШИ НИВО
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2. 2. ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА
(Стандарди и показатељи: 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 4.2.1. У школи
се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна
комуникација…). 4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине и
одрживи развој. Напомена: остваривање овог показатеља ће директно утицати на побољшање ОБЛАСТИ
КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ Стандард 1.3. Планирање образовноваспитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у
наставним предметима и општих међупредметих и предметних компетенција.Показатељ 1.3.4. У планирању
слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања ученика.
4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, односно каријерно
вођење и саветовање. )

ЗАДАТАК 2.2.1. УВОЂЕЊЕ НОВИХ И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОСТОЈЕЋИХ
ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
ЗАДАТАК 2.2.2. ИНТЕНЗИВНИЈЕ УВОЂЕЊЕ УЧЕНИКА У СВЕТ ЗАНИМАЊА И ПРОФЕСИЈА
ЗАДАТАК 2.2.3. ПОСЕТЕ РАЗЛИЧИТИМ ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И
УПРАВАМА
ЗАДАТАК 2.2.4. ПРЕВЕНТИВНО И КОРЕКТИВНО ДЕЛОВАЊЕ НА ТЕЛЕСНЕ ПОРЕМАЕЋАЈЕ И
ДЕФОРМИТЕТЕ И СТИЦАЊЕ ЗНАЊА,ВЕШТИНА И НАВИКА УСМЕРЕНИХ КА ЗДРАВЉУ И
ЗДРАВОМ НАЧИНУ ЖИВОТА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3: РАЗВОЈ ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ У ШКОЛИ
(Стандарди и показатељи: 4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са
изузетним способностима.4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.4.3.2. Школа предузима
мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група.
4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих
група и ученике са изузетним способностима.4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за
подршку учењу за ученике из осетљивих група.4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика
са изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање програма).4.3.6.
Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима из осетљивих група и ученицима
са изузетним способностима.)

Развојни циљ 3 Развој инклузивне праксе остварује се по свим областима и за сваку област
дефинисани су развојни циљеви који су детаљно разрађени у оквиру посебног акционог плана.
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Приоритет 3: УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
(ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА)
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3.1. : ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА НАСТАВНИКА
(Стандарди и показатељи: 6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 6.2.2.
Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно-васпитни рад и предлажу мере за побољшање
квалитета рада. 6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе.
6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања
6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.6.4.1. Директор подстиче професионални развој
запослених и обезбеђује услове за његово остваривање у складу са могућностима школе.6.4.2. Запослени на основу
резултата спољашњег вредновања и самовредновања планирају и унапређују професионално деловање.6.4.3.
Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и умрежавањем између школа вреднују
и унапређују наставу и учење. 6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали.)

ЗАДАТАК 3.1.1. УВОЂЕЊЕ ВРЕДНОВАЊА РАДА НАСТАВНИКА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА
ЗАДАТАК 3.1.2. ПРАЋЕЊЕ ДИГИТАЛНЕ ЗРЕЛОСТИ ШКОЛЕ
ЗАДАТАК 3.1.3. СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА (Стандарди и показатељи:

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3.2. СТВАРАЊЕ ЛЕПШЕГ, БЕЗБЕДНИЈЕГ И ФУНКЦИОНАЛНИЈЕГ
ПРОСТОРА ЗА УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ
(Стандарди и показатељи: 6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 6.5.1. Директор обезбеђује
оптимално коришћење материјално-техничких ресурса. 6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у
циљу побољшања квалитета наставе. 6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције,
историјски локалитети, научне институције, привредне и друге организације и сл.) користе се у функцији наставе и
учења)

ЗАДАТАК 3.2.1. ПОБОЉШАЊЕ ПРОСТОРНИХ РЕСУРСА
ЗАДАТАК 3.2.2. ПОБОЉШАЊЕ ТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3.3. ПОДРЖАВАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ
ДУХА
(Стандарди и показатељи 6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 6.6.1. Директор развија
сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним организацијама и локалном заједницом у циљу
развијања предузетничких компетенција ученика. 6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се
развијају опште и међупредметне компетенције. 6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост,
оријентацију ка предузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставника. 6.6.4. Школа укључује ученике
и родитеље у конкретне активности у кључним областима квалитета.)

ЗАДАТАК 3.3.1. УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА У РАД ШКОЛЕ
ЗАДАТАК 3.3.2. ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА
.
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Приоритет 1: ПОДИЗАЊЕ НИВОА УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1.1. ПОБОЉШАЊЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
ЗАДАТАК 1.1.1. ДОПРИНЕТИ ДА РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ПОКАЗУЈУ ОСТВАРЕНОСТ СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА НАСТАВНИХ
ПРЕДМЕТА, ОДНОСНО ОСТВАРЕНОСТ ПОСТАВЉЕНИХ ИНДИВИДУАЛНИХ ЦИЉЕВА УЧЕЊА
Евалуација

Активности
Примењивање мера које се
односе на област наставе и
учења како би резултати на
завршном испиту били још
бољи
На часовима припремне
наставе давати ученицима
тестове који имају форму
тестова за завршни испит и
вредновати их као на
завршном испиту
Мотивисати ученике да
редовно похађају припремну
наставу
Организовање интерних
тестирања у оквиру
припремне наставе и
појачавње рада на областима
на којима су ученици
показали низак ниво
постигнућа.

Временски
период

Носиоци
реализације и
извори
финансирања

Индикатори

Критеријуми успеха

Начин праћења и
инструменти

Време
евалуације

Носиоци
евалуације

на крају
школске
године

наставници
задужени за
припремну
наставу и
анализу
успеха

током школске
године

током школске
године

током
школске
године

Наставници, ученици,
родитељи, директор,
стручни сарадници,
стручна већа

План припремне
наставе, евиденција
дневника осталих
наставних
активности, анализе
пробних тестирања,
записници са
састанака,
педагошка
документација

Број ученика који
похађају припремну
наставу је постепено
повећан за 30%.
Успех на завршним
испитима повећан је у
просеку за 20%
Сви задужени
наставници су у свој
план и припреме
укључили понављање
слабије усвојних
садржаја

анализирање
документације
(извештаји,
анализе, планови
и припреме
наставника,
дневници рада...)
тестирање
(тестови знања)

ЗАДАТАК 1.1.2. КОНТИНУИРАНО ДОПРИНОСИТИ БОЉИМ ОБРАЗОВНИМ ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА.
Евалуација

Активности
Ускладити оцењивање
ученика са Правилником о
оцењивању.
Квалитетније водити
евиденцију о праћењу
напредовања ученика по
нивоима постигнућа.
Планирање, реализација и
циљеви допунске и додaтне
наставе морају бути у
функцији постигнућа
ученика.
Спроводити иницијална
тестирања и вршити анализу
истих.
На основу анализа
иницијалних тестирања
уочити које градиво су
ученици слабије усвојили и
предузети адекватне мере.
.

Временски
период

Континуирано
током
школске
године

септембар

Носиоци
реализације и
извори
финансирања

Наставници
предметне
наставе

Наставници
предметне
наставе

Индикатори

Резултати ученика
на завршном
испиту, евиденција
предметних
наставника и
стручних сардника
о напредовању
ученика, планови
додатне и допунске
наставе, анализе
тестова, дневници

Спроведена су
иницијална
тестирања и
извршена њихова
анализа
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Критеријуми успеха

Успех ученика је у
складу са резултатима на
завршном испиту.

Сви задужени
наставници извршили су
и доставили потпуну и
адекватну анализу
иницијалног тестирања

Начин праћења и
инструменти

Анализирање
документације
(извештаји,
анализе, планови
и припреме
наставника,
дневници рада...)

Анализирање
документације
(извештаји,
анализе, планови
и припреме
наставника,
дневници рада...)

Време
евалуације

Носиоци
евалуације

Током
школске
године

Наставници
стручна
служба

на крају
првог
квартала

Наставници
стручна
служба

Организовати симулације
пробног завршног испита
Спроведена су три
више упута у току наставне
пробна завршна
Резултати ученика на
Анализа резултата
године.
током
током школске
Наставници, директор,
испита током
пробним испитима су
на пробним
Урадити квалитативну
школске
године
стручни сарадници
школске године.
виши код сваког
завршним
анализу пробног и завршног
године
поновљеног испита.
испитима
испита ученика, по нивоима
постигнућа и направити
предлог мера.
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1.2. ПОСТИЗАЊЕ ШТО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛАСТИ

наставници
стручна
служба

ЗАДАТАК 1.2.1. МОТИВИСАТИ УЧЕНИКЕ НА ПОХАЂАЊЕ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Евалуација

Активности
Израдити и спроводити план
рада на часовима додатне
наставе и секција.
Ученици заједно са
наставницима учествују у
планирању садржаја, за рад на
додатној настави како би
задовољили потребу за
сазнавањем ради личног
развоја и примене у пракси.
Интензивирати рад са
надареним ученицима уз
израду ИОП-а 3

Временски
период

почетак школске
године

током школске
године

Носиоци
реализације и
извори
финансирања

предметни наставници

предметни наставници
стручна служба
одељењске старешине

Индикатори
План додатне
наставе и секција,
евиденција
дневника осталих
наставних
активности, ,
педагошка
документација

Урађени ИОП3
вредновање ИОП3
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Критеријуми успеха

Број ученика који
похађају додатну наставу
је постепено повећан за
20%.

Повећање броја ученика
за које су сачињени

Начин праћења и
инструменти

Анализирање
документације
(извештаји,
анализе, планови
и припреме
наставника,
дневници рада...)

Анализа
документације
анализа

Време
евалуације

на крају
школске
године

на крају
школске
године

Носиоци
евалуације

наставници
стручна
служба
директор

Тим за
инклузију
одељењске

ИОП3
Награђивати и мотивисати
ученике који су успешни и
Приликом
који остварују запажене
обележавања
резултате
Награђивати и мотивисати значајних датума у
наставнике чији
школи.
ученици су остварили запажене
резултате
Израдити Пано успешности за
промоцију ученика који
школска 2020/21.
постижу изузетне резултате у
учењу и ваннаставним
активностима

постигнутих
резултата ученика

старешине

Управа школе

Извештаји, школска
документација

Повећан број награђених
ученика и наставника

Извештаји,
школска
документација

на крају
школске
године

Управа
школе

Ученички парламент
стручна служба
управа школе

Уређен кутак у
школи са Паноом
успешности

Повећано задовољство
ученика, родитеља,
наставника

Фотографије
Објаве на сајту
школе

на крају
школске
године

Ученички
парламент
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Приоритет 2: СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ КРОЗ СТАЛНУ ПОДРШКУ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2.1. АКТИВНО УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
ЗАДАТАК 2.1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ СТИЛА УЧЕЊА УЧЕНИКА
Евалуација
Активности

Разрадити адекватну употребу
техника учења.

Подстицати ученике да критички
процењују свој рад и рад осталих
ученика.
Задавати задатаке различите
тежине, у складу са нивоима
образовних стандарда, али тако
да ученици сами врше процену и
оцену напредовања по нивоима
Развијати свест код ученика да

Временски
период

Носиоци реализације
и извори
финансирања

Индикатори

ПП служба врши
саветодавни рад са
ученицима
током школске
године

Стручна служба
предметни наставници

Реализоване радионице
на тему Активног
учења за наставнике и
ученике

Побољшање успеха
ученика
током школске
године

наставници

Усавршавање
наставног процеса
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Критеријуми
успеха
Реализована
радионица за
наставнике
Реализоване
радионице са петим
разредом
Наставници
примењују стечено
знање у раду са
ученицима

Начин
праћења и
инструменти

Време
евалуације

Носиоци
евалуације

крај школске
године

Стручна
служба

Сценарио
радионица
Дневник рада
Припреме за
часове

Дневник рада
Већина наставника
реализује
активности на часу.

Припреме за
часове
Извештаји о
посети
часовима

Током посете
часовима

Стручна
служба
директор
школе

критички оцењују свој рад
Охрабривати ученика за
дискусију, постављање питања
Даља сарадња школе са
релевантним институцијама у
окружењу ради целовитије
подршке ученицима

током
школске
године

управа школе

Стручњаци одржавају
радионице и предавања
о различитим темама

Реализоване
радионице и
предавања за
ученике

Извештаји,
школска
документација
фотографије

На крају
школске
године

Стручни
томови у
школи
стручна
служба

ЗАДАТАК 2.1.2. ПОДИЗАЊЕ СИСТЕМА ВРШЊАЧКЕ ПОДРШКЕ НА ВИШИ НИВО
Евалуација

Активности

Заинтересовати ученике који
боље напредују да помогну
слабијима
Развијати став ученика да је
вршњачка подршка
најпотребнија.
Усмеравати интеракцију међу
ученицима на часу тако да је она
у функцији учења:


Групни рад и сарадња
Вршњачко учење
 Пројектна настава и


Временски
период

Носиоци
реализације и
извори
финансирања

Индикатори

Критеријуми
успеха
Бољи социјални
односи у одељима

током школске
године

током школске
године

Наставници

Наставници

Повећање емпатије и
бриге о другим
ученицима

Број часова на којима
се примењују
интерактивни облици
рада
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Прихваћеност
ученика који
постижу слабији
успех
Број часова са
применом
интерактивнох
облика рада се
повећао за 20%

Начин
праћења и
инструменти
Извештаји о
посећеним
часовима

Време
евалуације

Носиоци
евалуације

квартално

одељењске
старешине,
наставници,
ПП служба

крај године

одељењске
старешине,
наставници,
ПП служба

Извештај о
успеху ученика

Извештаји о
посећеним
часовима



пројектни задаци
Методе активне наставе
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2. 2. ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА
ЗАДАТАК 2.2.1. УВОЂЕЊЕ НОВИХ И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОСТОЈЕЋИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Евалуација

Активности

Осмишљавање и увођење нових
ваннаставних активности са
нагласком на здравим стиловима
живота, правима детета, заштита
човекове околине и одрживом
развоју
Подизање квалитета рада
постојећих ваннаставних
активности уз увођење нових
садржаја, метода и облика рада

Анкетирање ученика у погледу
интересовања за ваннаставне
активности у школи.

Временски
период

током школске
године

Носиоци
реализације и
извори
финансирања

Наставници
одељењске
старешине., ПП
служба

Индикатори

Осмишљене су и
уведене нове
ваннаставне
активности.
Подигнут је квалитет
рада постојећих
ваннаставних
активности, уведени
су нови садржаји,
методе и облици рада.
Анализа података и
организовање
ваннаставних
активности у складу са
интересовањима
ученика
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Критеријуми
успеха

Испланирана је,
осмишљена и
уведена минимум
једна нова
ваннаставна
активност
У 40%
ваннаставних
активности
уведени су нови
садржаји, методе и
облици рада
50% ученика
учествује у некој од
понуђених
ваннаставних
активности.

Начин
праћења и
инструменти

Време
евалуације

Анализирање
документације
(извештаји,
дневници рада,
ученички
радови,
фотографије,
резултати са
конкурса и
такмичења...).
Анкетирање
ученика (анкете
и упитници о
задовољству
понудом и
квалитетом
ваннаставних
активности)

на крају
школске
године

Носиоци
евалуације

руководиоци
стручних већа,
ПП служба

Програм ваннаставних
активности израдити у сарадњи
са ученицима у погледу садржаја
и начина рада.

Активности

Организовање посета сајму
образовања

Анализирање
документације
(извештаји,
Анкетирање ученика
50% ученика
дневници
рада,
на крају године и
на крају
септембар,
активно учествује у
ученички
Наставници
повећање задовољства
школске
радови,
октобар
некој од понуђених
ученика ваннаставним
године
фотографије,
ваннаставних
активностима
резултати са
конкурса и
такмичења...).
ЗАДАТАК 2.2.2. ИНТЕНЗИВНИЈЕ УВОЂЕЊЕ УЧЕНИКА У СВЕТ ЗАНИМАЊА И ПРОФЕСИЈА
Евалуација

Временски
период

континуирано
током сваке
школске године
примарно у другом
полугодишту

Носиоци
реализације и
извори
финансирања

ПП служба,
тим за ПО,
управа школе,
одељењске старешине
7. и 8. разреда

Индикатори

реализована посета
сајму образовања
ученика 7. и 8. разреда
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Критеријуми
успеха

Начин
праћења и
инструменти

90% ученика 7. и 8.
разреда сваке
школске године је
посетило сајам
образовања

анализирање
документације
(извештаји,
дневници
рада,
фотографије...)

Време
евалуације

на крају
школске
године

руководиоци
стручних већа,
ПП служба

Носиоци
евалуације

тим за
професионалну
оријентацију
одељењске
старешине

Активности у оквиру пројекта
Реалних сусрета са светом
занимања – посете различитим
радним организацијама и долазак
представника истих

реализоване посете
ученика 7. и 8. разреда
различитим радним
организацијама и
долазак представника
истих

током школске
године
организоване су
минимум три посете
различитим радним
организацијама или
долазак
представника истих
60% ученика 7. и 8.
разреда сваке
школске године је
учествовало у
релизацији ових
посета

анализирање
документације
(извештаји,
дневници
рада,
фотографије...)

реализоване радионице
са ученицима 7.
разреда

Организована
минимум једна
радионица са
ученицима 7.
разреда

анализирање
документације
(извештаји,
дневници
рада,
фотографије...)

Тестирање ученика 8. разреда у
сарадњи са Националном
службом за запошљавање

реализовано тестирање
ученика 8. разреда у
Националној служби за
запошљавање

40% ученика 8.
разреда је
тестирано

резултати
тестирања

Tранзиција ученика са
сметњама у развоју из основне
у средњу школу

успешно реализовна
транзиција ученика са
сметњама у развоју из
основне у средњу
школу

90% ученика са
сметњама у развоју
упешно је прешло
из 8. разреда у
средњу школу

анализирање
документације
(извештаји)

Радионице са ученицима седмог
разреда о свету професије,
занимања, образовних смерова

28

ЗАДАТАК 2.2.3. ПОСЕТЕ РАЗЛИЧИТИМ ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УПРАВАМА
Евалуација
Носиоци
реализације и
извори
финансирања

Временски
период

Активности

Организовати посете
различитим
манифестацијама и
институцијама културе с
нагласком на посете
музејима, галеријама,
позоришним предствама...

током школске
године

наставници,
одељењске старешине,
Тимови,
ПП служба

Критеријуми
успеха

Индикатори

ученици су
учествовали на
различитим
манифестацијама и
посећивали различите
институције културе

током школске
године
организовано је
минимум пет
посета
различитим
манифестацијама
и институцијама
културе
40% ученика
укључено је у ове
активности

Начин
праћења и
инструменти

Време
евалуације

Носиоци
евалуације

анализирање
документације
(извештаји,
дневници рада,
фотографије,
радови
ученика...)

на крају
првог и
другог
полугодишта

руководиоци
стручних већа

ЗАДАТАК 2.2.4. ПРЕВЕНТИВНО И КОРЕКТИВНО ДЕЛОВАЊЕ НА ТЕЛЕСНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И ДЕФОРМИТЕТЕ И СТИЦАЊЕ ЗНАЊА,ВЕШТИНА И НАВИКА
УСМЕРЕНИХ КА ЗДРАВЉУ И ЗДРАВОМ НАЧИНУ ЖИВОТА
Евалуација

Активности

Временски
период

Упознавање
ученика са значајем

Континуирано
током сваке

Носиоци
реализације и
извори
финансирања
Управа
Наставници

Индикатори

Критеријуми успеха

Начин праћења и
инструменти

Време евалуације

Одржани спортски
сусрети,турнири

Број укључених
ученика

Мерења,тестови

крај године
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Носиоци
евалуације

Управа
Наставници

очувања сопственог
здравља
Развијање
хигијенских навика
код ученика
Адекватан избор
вежби за правилан
раст и развој
ученика,корективно
вежбање
Праћење и
побољшање
физичког и
здравственог стања
ученика
Реализација
Пројекта Спорт у
школе

школске године

физичког
васпитања

Систематски
прегледи

Број одржаних
манифестација,сусрета

ПП служба

Презентације,изложбе

Број учесника
организованих
манифестација

Наставници
разредне наставе

извештаји

физичког васпитања
ПП служба
Наставници
разредне наставе

ШРТ
Рукометни клуб
Петроварадин
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Приоритет 3: УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
ЦИЉ 3.1. : ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА НАСТАВНИКА
ЗАДАТАК 3.1.1. УВОЂЕЊЕ ВРЕДНОВАЊА РАДА НАСТАВНИКА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА
Евалуација
Активност
и

Временски
период

Доношење
Правилника о
вредновању рада
наставника од
стране ученика
Реализација
процеса
вредновања

од 2020. г.

од 2021. г.

Предузимање
мера ради
унапређења
постојеће праксе.

од 2020. г.

Носиоци
реализације и
извори
финансирања
директор школе
стручна служба

Индикатори

Критеријуми
успеха

Начин праћења и
инструменти

Време
евалуације

Носиоци
евалуације

управа школе
стручна служба
наставничко веће
савет родитеља
школски одбор
управа школе
стручна служба

Израђен Правилник

Правилником је
прецизиран начин
вредновања

анализа
документације

крај 2020. године

директор школе

Успешно реализован процес
вредновања рада наставника,
стручне службе и директора школе

Статичка обрада и
презентовање
резултата

крај 2021. године

стручна служба

Саветодавни рад са наставницима
ради оклањања недостатака у раду.
Стручно усавршавање наставника

У процес
вредновања
укључено бар 60%
ученика виших
разреда
Побољшање
статуса наставника
након предузетих
мера приликом
следећег
вредновања

Педагошка
документација

крај 2021. године
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управа школе
стручна служба

ЗАДАТАК 3.1.2. ПРАЋЕЊЕ ДИГИТАЛНЕ ЗРЕЛОСТИ ШКОЛЕ

Активности
Самовредновање коришћењем
Селфи иструмената

Временски
период
школска
2020/2021.

Носиоци
реализације и
извори
финансирања
Координатор за
Селфи платформу
стручна служба
директор
наставници

Индикатори
План спровођења
самовредновања
Испитивање ученика
и наставника
Приказ резултата на
НВ, ШО, СР

Критеријуми
успеха

бар 60 наставника
и 150 ученика
учестововали су у
самовредновању

Евалуација
Начин праћења и
Време
инструменти
евалуације

Селфи инструменти
Школска
документација
извештаји са
састанака

крај школске
године

Носиоци
евалуације

Координатор
за Селфи
платформу
стручна
служба
директор

ЗАДАТАК 3.1.3. СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА

Активности
Израдити и спроводити план
стручног усавршавања запослених

Временски
период
почетак сваке
школске године

Носиоци
реализације и
извори
финансирања
Тим за стручно
усавршавање

Индикатори
израђени
и
реализовани
лични
планови
запослених
израђен
реализован
СУ
на
установе

Хоризонтална размена искустава са
угледних часова и семинара
Имплементирање наученог у пракси

Тим за стручно
усавршавање

и
план
нивоу

планирани
и
реализовани
угледни
и
огледни часови
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Евалуација
Критеријуми
успеха

60% активности
планираних
планом СУ –
личним и на
нивоу установе је остварено

80% планираних
угледних
и
огледних часова

Начин праћења и
инструменти

анализирање
документације
(планови СУ,
извештаји о
похађању
различитих облика
СУ, дневници рада
и извештаји о
угледним и
огледним часовима
на којима је
научено
примењено,
фотографије,
радови ученика)

Време
евалуације

на крају првог и
другог
полугодишта

Носиоци
евалуације

тим за
стручно
усавршавање,
руководиоци
стручних већа

– примена знања и вештина
усвојених кроз процес стручног
усавршавања

Успоставити сарадњу са установама,
организацијама и удружењима са
циљем остваривања стручног
усавршавања наставника

на
којима
се
научено из датих
области
примењује
у
пракси
током школске
године

Тим за стручно
усавршавање

На нивоу школе организовати
активности намењене стручном
усавршавању наставника –
хоризонтална едукација.

је реализовано

посматрање
(протоколи за
праћење часова)

остварена је
сарадња и размена
искуства са
различитим
школама у земљи
и иностранству

током
школске
године остварена
је
сарадња
са
минимум једном
школом из земље
или иностранства

анализирање
документације
(планови и
извештаји о
сарадњи и посетама,
фотографије...)

планиране су и
организоване
стручне посете
различитим
институцијама,
установама,
трибинама,
конференцијама...

током школске
године
организована је
минимум једна
стручна посета у
коју је укључено
20% запослених

на крају школске
године

тим за
пројекте,
управа школе

Време
евалуације

Носиоци
евалуације

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3.2. СТВАРАЊЕ ЛЕПШЕГ, БЕЗБЕДНИЈЕГ И ФУНКЦИОНАЛНИЈЕГ ПРОСТОРА ЗА УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ
ЗАДАТАК 3.2.1. ПОБОЉШАЊЕ ПРОСТОРНИХ РЕСУРСА
Евалуација

Активности

Увођење разгласа
Консултовати стручњаке
Одредити простор и проценити
потребна средства

Временски
период

2020-2024.

Носиоци
реализације и
извори
финансирања

тим за пројекте,
управа школе
Средства

Индикатори

Поштовање рокова
Бр.обучених ученика
Задовољство свих
новим наставним
средствима
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Критеријуми
успеха

Постављен разглас
Ученици и
наставници
активно учествују

Начин праћења и
инструменти

документација
анкета

2020-2024.

ШРТ,ПП
служба

Обука ученика за вођење
разгласа
Пратити реализацију
Изградња рампе за лица са
инвалидитетом
Консултације са стручњацима
Израда пројекта
Одредити простор и проценити
потребна средства
Уређење простора за ученике
са посебним потребама
Одредити простор и проценити
потребна средства
Увођење интерфона за ученике
у боравку
Консултације са стручњацима
Одредити простор и проценити
потребна средства
Боља осветљеност у приземљу
(ходници,учионице,главни улаз
и паркинг испред школе)
Консултације са стручњацима
проценити потребна средства
Изградња свечане сале
Одредити простор
Проценити потребна средства

осигуравајућег
друштва
Донације

информисања

у раду

управа школе

Изграђена рампа
Поштовање рокова
Безбедније и
функционалније
окружење за ученике

Документација

2020.

ШРТ,управа

2020-2024.

управа школе
Тим за пројекте

Уређен просторБезбедније и
учионица на
функционалније
окружење за ученике другом спрату

Документација

2020-2024.

ШРТ, управа

2020-2021.

управа школе
Средства
осигуравајућег
друштва

Интерфон уведен
Поштовање рокова
и користи се
Безбедније и
свакодневно
функционалније
окружење за ученике

Документација

2020-2021

ШРТ,управа

2020-2024.

управа школе

Уведено додатно
Безбедније и
осветљење у
функционалније
окружење за ученике ходницима

Документација

2020-2024.

ШРТ,управ
а

2020-2024

управа школе
Тим за пројекте

Израђена и
функционалан
уређена сала
простор и
стимулатовно
окружење за ученике

Документација

2020-2024.

ШРТ,управа

2020.
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Набавка новог намештаја
Одредити простор
Проценити потребна средства

2020-2024.

управа школе
Тим за пројекте

Опремљене
функционалан
учионице
простор и
стимулатовно
окружење за ученике

Документација

2020-2024.

ШРТ,управа

Надоградња школе

2020-2024.

управа школе
Тим за пројекте

функционалан
простор и
стимулатовно
окружење за ученике

Документација

2020-2024.

управа

Консултовати стручна лица
Одредити простор
Проценити потребна средства

ЗАДАТАК 3.2.2. ПОБОЉШАЊЕ ТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА

Активности
Набавка савремених наставних
средстава

Временски
период
сваке школске
године

Носиоци
реализације и
извори
финансирања
Управа школе
Донације
сопствена средства,
финансирање града и
школске управе и сл.

Индикатори
 набављена су
савремена наставна
средстава
(пројектори,
рачунари,
лаптопови,
интерактивне табле)
учионице су
равномерно
опремљене
савременим
наставним
средствима
(пројектори,
рачунари,
лаптопови,
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Обезбеђен
додатни простор
за наставне и
ваннаставне
активности
Евалуација
Критеријуми
успеха

оствареност
задатка и
критеријуми
успеха зависе
од
финансијски
х средстава,
претпоставка
је да се сваке
школске
године могу
набавити
извесна
савремена
наставна

Начин праћења и
инструменти

анализирање
документације
(извештаји
тима за
пројекте,
уговори,
финансијски
извештаји...)

Време
евалуације

на крају
школске
године

Носиоци
евалуације

тим за
пројекте,
управа
школе

интерактивне
табле)

средства

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3.3. ПОДРЖАВАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА
ЗАДАТАК 3.3.1. УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА И БИВШИХ УЧЕНИКА У РАД ШКОЛЕ
Евалуација

Интезивирати учешће родитеља у
савету родитеља, школском одбору и
различитим тимовима који
омогућавају успешан рад школе

током
школске
године

Носиоци
реализације и
извори
финансирања
директор
одељењске
старешине

Укључити родитеље у различите
активности и пројекте (презентација
занимања у склопу професионалне
оријентације ученика, организовање
различитих предавања... )

током
школске
године

Тим за
професионалну
орјентацију

Активности

Временск
и период

Индикатори

 родитељи су
укључени у рад
савета родитеља,
школског одбора и
различитих тимова

 родитељи су
презентовали своја
занимања у оквиру
пројекта
професионалне
оријентације

 планирана су и
организована
различита предавања
за родитеље
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Критеријуми
успеха

 70%
ангажованих
родитеља
редовно
посећује
састанке и
седнице

 током школске
године
организује се
минимум два
предавања на
којим родитељи
презентују
своја занимања

Начин праћења и
инструменти

 анализирање
документације
(извештаји,
записници,
дневници рада,
фотографије...)

 анализирање
документације
(извештаји,
записници,
дневници рада,
фотографије...)
анкетирање
родитеља
(анкете и
упитници који
се баве

Време
евалуације

Носиоци
евалуације

на крају првог
и другог
полугодишта

Управа
школе, тим
за стручно
усавршавањ
е, одељенске
старешине,
учитељи

на крају првог
и другог
полугодишта

управа
школе, тим
за стручно
усавршавањ
е, одељенске
старешине,
учитељи

питањима
безбедности
ученика,
вршњачког
насиља,
професионалне
оријентаије...)
Наставити са праксом организовања
Дана отворених врата

Организовање предавања, посета,
активности и радионица у које су
укључени бивши ученици школе

током
школске
године

директор

током
школске
године

све запослени

 организује се Дан
отворених врата

 једном месечно
организован је
Дан отворених
врата за посете
родитеља
настави

Број организованих
активности

Бар једна
активност
током
полугодишта

 анализирање
документације
(извештаји,
записници,
дневници рада,
фотографије...)

 анализирање

на крају првог
и другог
полугодишта

управа
школе, тим
за стручно
усавршавањ
е, одељенске
старешине,
учитељи

крај године

управа
школе

документације
(извештаји,
записници,
дневници рада,
фотографије...)

ЗАДАТАК 3.3.2. ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА
Евалуација

Активности
Организација Пројекта:
Предшколци у школу

 Дан отворених врата

Временски
период

Носиоци
реализације и
извори
финансирања

Индикатори

 успешно
април, мај

ПП служба, учитељи

организован Дан
отворених врата за
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Критеријуми
успеха

једном годишње је
организован Дан
отворених врата уз
одзив великог

Начин праћења и
инструменти

 анализирање
документације
(извештаји,
фотографије,

Време
евалуације

на крају
школске
године

Носиоци
евалуације

управа
школе,
тим за
културне

 Презентација школе у

предшколце

предшколским установама за
родитеље будућих првака

 Реализација спортских сусрета уз
гостовање ученика различитих
школа (промоција школског
спорта и спортских активности као
вид превенције насиља међу
ученицима

 Редовно излажење и промовисање
школског часописа „Сунце“

 Организовање пројекта „Дучићеви

 школа је
током
школске
године

наставници
физичког
васпитања

сваке
године

Тим за
културне
активности
сви запослени

 реализовани су

април

дани“ у оквиру прославе дана
школе уз реализацију различитих
радионица, приредби, посета...
Промоција школе кроз сарадњу с
медијима (ТВ станице, новине...)

организовала
презентацију у
предшколским
установама за
родитеље будућих
првака

током
школске
године

директор
тим за културне
активности школе,
промоцију,
маркетинг
иинформисање

спортски сусрети уз
гостовање ученика
различитих школа

 школски часопис
„Сунце“ је
припремљен,
објављен и
адекватно
промовисан

 организовани су
„Дучићеви дани“ у
оквиру прославе
дана
школа се
промовише кроз
сарадњу са
медијима
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броја родитеша
будућих првака,
учешће 80%
запослених и
реализацију
минимум 5
активности тј.
радионица
једном годишње је
организована
презентација
школе у
предшколским
установама за
родитеље будућих
првака
реализован је
минимум један
спортски сусрет
током школске
године уз
гостовање ученика
различитих школа
школски часопис
„Сунце“ је сваке
школске године
припремљен,
објављен и
адекватно
промовисан
„Дучићеви дани“
су сваке школске
године
организовани
у
трајању од недељу
дана,
у

снимци, новински
чланци,
ТВ
прилози...)
разговори са
родитељима и
наставницима

активнос
ти,
промоци
ју,
маркети
нг и
информи
сање

реализацији
учествује
60%
запослених,
школа се током
школске године
минимум три пута
промовисала
путем разлчитих
медија

8. РАЗВОЈНИ ПЛАН – РАЗВОЈ ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ У ШКОЛИ
Планом развоја инклузивне праксе утврђени су приоритети по областима и за сваку област дефинисани су развојни циљеви који су детаљно
разрађени у оквиру акционог плана:

ЕТОС:
1.

Унапређивање међуљудских односа међу свим актерима школског живота кроз подстицање међусобног поштовања, толеранције, сарадње и
тимског духа
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА:

1. Осмишљавање ефикасних мера за откривање даровитих ученика и осмишљавање стратегије рада са њима
2. Идентификовање ученика који имају потребу за додатном подршком из разлога постојања развојних сметњи или сметњи у учењу и/или
понашању, или су из социо-културно нестимулативних средина – осмишљавање стратегија за рад са овим ученицима
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3. Укључивање свих ученика у различите школске и ваншколске манифестације
4. Спровођење различитих активности у циљу спречавања насиља и дискриминације
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА:
1. Осмишљавање ефикасних мера за постизање планираних исхода и стандарда образовања код ученика са ИОП1,2,3
НАСТАВА И УЧЕЊЕ:
1.

Прилагођавање наставе и метода кроз употребу одговарајућих наставних материјала и средстава

РУКОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА:
1. Организовање стручног усавршавања за наставнике везано за рад са ученицима са тешкоћама у учењу и развоју
2. Развијање сарадње са другим школама ради размене искустава
РЕСУРСИ:
1. Унапређивање материјалних и наматеријалних ресурса и њихова примена у циљу развоја инклузивне праксе
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9. АКЦИОНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА У ОБЛАСТИ ИНКЛУЗИЈЕ
ЕТОС:
Задатак 1

Унапређивање међуљудских односа међу свим актерима школског живота кроз подстицање међусобног поштовања,
толеранције, сарадње и тимског духа
Активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријум успеха

Време
евалуације

Носиоци евалуације

Организовање заједничких ваннаставних
активности наставника, ученика и родитеља

Управа школе,
старешине,
Савет родитеља

континуирано, Реализована једна
након сваке
Дучићеви
заједничка активност активности и
дани
годишње
периода

непосредни организатори,
учесници, ПП сл.

Организовање сарадње са локалном
заједницом у вези са хуманитарним радом

Управа, УП, ОС

периодично,
1-2 акције год

Реализоване акције,
евиденција

након сваке
активности

реализатори, управа школе

Обележавање Међународног дана
Учитељи,
толеранције, Светског дана аутизма, 2.априла
одељ.старешине
...

одређени
датуми

Продукти –цртежи,
панои, посете,
слике..

након сваке
активности

реализатори, ученици

Учешће наставника на стручном
усавршавању из области инклузије, јачања
колективног духа, тимског рада и слично

Тим за СУ,
управа, ПП
служба

периодично,
1-2 семинара
годишње

Реализовани
семинари, примена
наученог у пракси

континуирано

управа, ПП служба кроз
посете часовима

Укључивање Ученичког паламента у
промоцију толеранције и поштовање

Руководиоци и
чланови УП

једном до два
пута годишње

УП разматрао стање
у школи по питању
дискриминације,

У извештају
на крају
школске

Руководиоци и чланови
УП у оквиру вредно-вања
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различитости

насиља, инклузије

године

свог рада

Израда паноа, зидних новина, презентација
за ЧОС... у којима је видљива промоција
инклузивних вредности и спречавање
дискриминације по било ком основу

Материј.показатељи
– пано и зидне
новине у учионици
или ходнику школе,
одржани тематски
ЧОС – ови , ППТ

након сваке
активности и
периода

непосредни организатори,
учесници, ПП сл.

СТИО, УП, ОС,
ученици

континуирано

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА:
Задатак 1

Осмишљавање ефикасних мера за откривање даровитих ученика и осмишљавање стратегије рада са њима
Носиоци
активности

Време
реализације

Идентификовање даровитих ученика

учитељи/наставн.
ПП сл, родитељи

Током
године

Висока постигнућа
и мотивација
ученика

континуирано учит./наставници

Сачињавање плана рада са даровитим
ученицима-ИОП3

предм.наставници септембар,
ПП служба
децембар

Квалитетни индив.
обр. планови

децембар, јун

учит/наставници

Планирање метода рада са даровитим
ученицима – учење на даљину, менторски
рад...

учитељи, предм.
наставници

Ефикасност у
напредовању
ученика

децембар, јун

учит/наставници, ПП
служба

Активности

септембар,
децембар
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Критеријум успеха

Време
евалуације

Носиоци евалуације

Припрема даровитих ученика за такмичења
на свим нивоима

Предметни
наставници

Током
године

Успеси ученика на
такмичењима

На крају
школске
године

учит./предметни
наставници

Промовисање успеха даровитих ученика
(обавештења,пријем код директора,сајт
школе)

Управа,
админ.сајта

Током
године

докази о промоцији

На крају
године

Тим за РП

Задатак 2

Идентификовање ученика који имају потребу за додатном подршком из разлога постојања развојних сметњи или сметњи у
учењу и/или понашању, или су из социо-културно нестимулативних средина – осмишљавање стратегија за рад са овим
ученицима (Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и
вредновање, који се примењује од 13. октобра 2018. год.)

Активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријум успеха
Омогућено
напредо-вање у
складу са
могућностима уч.

Време
евалуације

Носиоци евалуације

Идентификовање ученика код којих
постоје препреке за учење

учитељи/наставн.
ПП сл, родитељи

Сачињавање плана рада са ученицима –
ИОП1,2

предм.наставници септембар,
ПП служба
децембар

Урађен ИОП,
ученик напредује по
полугодишње
плану

Руков.тимова, наставници,
ПП

Планирање метода рада са ученицима код
којих постоје препреке за учење уз

учитељи, предм.

Видљиво
планирање у

Руков.тимова, наставници,

Током године

септембар,
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полугодишње

Руков.тимова, наставници,
ПП

могућност учења на даљину

наставници

Припрема материјала за рад са овим
ученицима, размена идеја и материјала
међу наставницима, прављење базе
материјала за ученике са ИОП1,2
Промовисање напредовања ученика и
њихових успеха на сајту школе, ФБ школе
...

Задатак 3

Предметни
наставници, ПП
служба

Учитељи / ОС,
управа школе

децембар

Током године

припреми за час

полугодишње

Видљиво
планирање у
припреми за час,
ефикасна примена,
база материјала

континуирано,
учитељи, наставници, ПП
полугодишње

Објаве на сајту и
Периодично
ФБ страници, паноу
(класиф.период)
и сл

ПП

континуирано

Руков.тимова, управа, ПП

Време
евалуације

Носиоци евалуације

Укључивање свих ученика у различите школске и ваншколске манифестације
Активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријум успеха

Сви ученици укључени у активности
Деч.савеза

Руков.Деч.савеза Током шк.г.

Укљученост свих

полугодишње Руковод.ДС

Организоване посете, такмичења, излети - сви

ОС, предм.наст.

Током шк.г.

Укљученост свих

полугодишње Реализатори

Учешће на Беби егзиту и сл.манифестацијама

ОС, предм.наст.

Током шк.г.

Укључивање и
ученика у инклузији

полугодишње Реализатори
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Задатак 4

Сензибилизација ученика за проблеме других, развијање потребе за помагањем другима
Спровођење различитих активности у циљу спречавања насиља и дискриминације
Активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријум успеха

Време
евалуације

Носиоци евалуације

Уклањање физичких баријера – постављање
рампе за улазак ученика са инвалидитетом

Управа, локална У најкраћем
заједница
року

Постављена рампа

Након радова

Управа, ЛЗ

Едукација ученика у области комуникације,
развијања друштвених вештина, емпатије и
толеранције

ПП служба, ОС

Ученици усвојили и
примењују научено

Континуирано

Сви учесници у животу и
раду школе

Континуирано

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА:
Задатак 1

Осмишљавање ефикасних мера за постизање планираних исхода и стандарда образовања код ученика са ИОП1,2,3

Активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријум успеха

Време
евалуације

Индивидуално планирање циљева, исхода
и стандарда постигнућа за ученике са ИОП
1,2,3

учитељи/предм.
наставници

Континуирано

Ученици напредују
и развијају се

полугодишње

Евалуација постигнућа ученика са
ИОП1,2,3 на састанцима Тимова за
подршку и класификационим периодима и

Позитивна процена
Руковод.Тима за Класификациони
постигнућа ученика полугодишње
периоди
подршку,
и постављени
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Носиоци евалуације

учитељи / наставници, ПП

учитељи / наставници,
ПП, родитељи

размена искустава наставника о ефикасним наставници
мерама

циљеви за даљи
напредак

Укључивање родитеља у осмишљавање
ефикасних мера за постизање планираних
исхода

Руков.Тима за
подршку,
Континуирано
пред.наставници

Унапређене мере
подршке које
одговарају ученику

наставници, ПП

Корисне информације примењене у
пракси

Укључивање спољашње подршке стручњаци

По потреби

по потреби, на
учитељи / наставници,
консултацијама
ПП, родитељи
полугодишње
по потреби

сви чланови Тима за
подршку

НАСТАВА И УЧЕЊЕ:
Задатак 1

Прилагођавање наставе и метода кроз употребу одговарајућих наставних материјала и средстава. Часови су осмишљени с
обзиром на различитости ученика у одељењу.
Време
евалуације

Носиоци евалуације

Планирање и употреба прилагођених
материјала и средстава у настави

ученик за сваки час
има прилагођени
учитељи/наставн. континуирано материјал; употребљава наставна сред.
у складу са темом

континуирано

учитељи/наставн. директор,
ПП служба

Припреме наставника за час садрже

учитељи/наставн. за сваки час

квартално

педагог

Активности

Носиоци
активности

Време
реализације
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Критеријум успеха

Припрема за час са

потребна прилагођавања у складу са
специфичностима одељења и потребама
ученика

Веће учешће вршњачког учења

видљивим прилагођ.

учитељи/наставн.

по процени
наставника

У складу са темом,
постоји групни рад,
рад у пару,
вредновање
постигн.

континуирано

учитељ, наставник, други
евалуатори

РУКОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА:
Задатак 1

Организовање стручног усавршавања за наставнике везано за рад са ученицима са тешкоћама у учењу и развоју
Активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријум успеха

Време
евалуације

Носиоци евалуације

по потреби

наставници
организују подршку
у складу са
наученим

континуирана
континуирано самоевалуација,
спољ.вреднов.

учитељи/наставн.
по потреби
ПП служба

Ниво и квалитет
подршке у настави
је висок, постигнућа

континуирано континуирана
самоевалуација,

Наставници и стручни сарадници се стручно
усавршавају пратећи савремене трендове и
законске основе у инклузивном образовању

управа, ПП
служба,
наставници

Хоризонтално СУ, размена искустава по
питању примене метода у раду са ученицима
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у инклузији, али и осталих ученика

Задатак 2

су у складу са
могућно-стима
ученика

спољ.вреднов.

Развијање сарадње са другим институцијама ради подршке,размене искустава
Активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Сарадња са Интерресорном комисијом

ПП служба

по потреби

Сарадња са здравственим институцијама

ПП, управа, ОС

по потреби

Сарадња са институцијама социјалне заштите

ОС, ПП служба

по потреби

Сарадња са сервисним центром ШОСО
“М.Петровић“

ПП служба,
родитељи, ОС

по потреби

Сарадња са другим школама

ПП, наставници

по потреби
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Критеријум успеха

благовремена размена информација у
циљу подршке
ученицима

Време
евалуације

Носиоци евалуације

након сваке
ПП служба, ОС, родитељи,
комуникације спољашња евалуација

РЕСУРСИ:
Задатак 1

Унапређивање ресурса – материјалних и нематеријалних и њихова примена
Активности

Носиоци
активности

Време
реализације

Критеријум успеха

Унапређивање материјално-техничких
ресурса – рампа, асистивне технологије у
настави

Управа школе,
ПП служба

Асист.технологије у
у складу са
функцији напредомогућностима
вања ученика

Подршка стручњака у области инклузије

ПП, управа, др.

по потреби
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Ефикасна примена
наученог у пракси

Време
евалуације

Носиоци евалуације

континуирано Управа школе

континуирано

самоевалуација,
спољ.вредновање

10. ТИМ КОЈИ ЈЕ УРАДИО ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ружица Павловић, директор
Мирчета Гогић, помоћник директора
Данијела Бауцал, психолог
Јелена Радић, педагог
Ивана Јагодић, настаник техничког и информатичког образовања
Ивана Јовановић, наставник разредне наставе
Гордана Бушин, наставник енглеског језика - руководилац Тима
Мирослав Ајдуковић, предствник родитеља
Миња Митић, представник Ученичког парламента
Данијела Ћурчић, представник локалне заједнице

Школски развојни план - је документ који настаје кроз процес развојног планирања у једној
школи. Доноси се за период од четири године, а резултат је концензуса добијеног на основу потреба и
жеља свих актера развојног планирања са јасно дефинисаним циљевима, улогама и одговорностима.

Председник школског одбора Габријела Дотлић _______________________
Директор школе Ружица Павловић ________________________

Петроварадин, ____________________ године.

