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1. ЛИЧНА КАРТА
Основна школа „Свети Сава“ је једна од три градске школе у Младеновцу.
Претеча данашње школе „Свети Сава“ је школа у Селу Младеновцу, која је почела са радом 1868. године. Познати
српски песник Милорад Петровић – Сељанчица учитељовао је и био управитељ ове школе.
Августа 1903. године завршена је изградња прве модерне школе у Младеновцу .
После смрти Степе Степановића школа носи име овог славног војсковође све до 1956. године када добија име
Душан Ђурђевић – Џуџа, по познатом револуционару овог краја.
Шездесетих година долази до успона школе који траје до данашњих дана. Школа добија многобројне награде и
признања. Meђу њима су награде 25. мај и Грб општине који се додељује за вишегодишњи успешан рад и
постигнуте резултате.
Школа има лист Звоно чији је први број изашао давне 1961. године под називом Наша мисао.
22. децембра 2002. године школа мења назив и добија име ОШ „Свети Сава“ што све запослене обавезује да својим
радом и успешношћу оправдају и буду достојни имена првог српског просветитеља и светитеља.
У школској 2004/2005. години у сарадњи са хуманитарном организацијом „CARITAS“, Италија реализован је
пројекат “О деци је реч“ (делимична инклузија деце са посебним потребама у редовна одељења).
У школској 2005/2006. реализован је пројекат „Знање је моћ“ у оквиру школског развојног плана са акцентом на
осавремењавање и побољшање квалитета наставе уз финансијску подршку Светске банке. Пројекат „Оснаживање
школа за инклузивно образовање“ ДИЛС; Пројекат „Образовање за све“.
20. марта 2009. започета је реализација пројекта „Школа без насиља“ под покровитељством УНИЦЕФ-а средствима
која је обезбедио Инфо стан Београд. У школској 2012/2013. години школа је добила сертфикат „Школа без
насиља“.
Од школске 2010/2011. године у циљу превенције насиља, дискриминације и родне равноправности школа сарађује
са Инцест траума центром, Београд.
У школској 2013/2014.години окречене су све просторије у школи.
У школској 2014/2015. години урађена је ограда око школе у Космајској улици.
У школској 2015/2016. години урађено је централно грејење у издвојеном одељењу у Селу Младеновцу и ПВЦ
столарија у издвојеном одељењу у Границама.
Урађена је паник расвета у матичној школи.
Учешћем у пројекту ЕУ урађена је нова канализациона мрежа, спортски терени, хидроизолација и малтерисање
сутерена, подови у свим учионицама, замењени су сви тоалети, врата у сутерену и приземљу, урађена је фасада
целе школе са изолацијом, хидро и термо изолација равног крова, водоводна и хидрантска мрежа у целој школи,
кречење свих учионица у школи и видео надзор.
У школској 2016/2017. години урађена је реконструкција струјних ормара и постављени су лед рефлектори у сали
за физичко васпитање.
У школској 2017/2018. години урађена су ПВЦ врата на другом спрату (8 комада). Купљена је интерактивна табла,
урађене су витрине у холу, замењен је зид у продуженом боравку (покретна ПВЦ врата). Реконструисан и
премештен је информатички кабинет, уведена интернет кабловска мрежа у целој школи. Све учионице су
опремљене рачунарима за функционисање електронског дневника и квалитетнију реализацију наставног процеса.
За кабинет техничког образовања набављено је 15 рачунара. Такође је набављен многобројан дидактички
материјал за све предмете.
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ТАКМИЧЕЊА
Школска 2015/2016. година
-

На општинском нивоу: 16 првих, 17 других и 20 трећих места
На градском нивоу: 2 прва, 5 других и 3 трећа места

-

На републичком нивоу: 1 друго место

Школска 2016/2017. година
-

На општинском нивоу: 26 првих, 22 друга и 26 трећих места
На градском нивоу: 1 прво, 3 друга и 3 трећа места
На републичком нивоу: 4 трећа места

Школска 2017/2018. година
-

На општинском нивоу: 29 првих, 28 других и 43 трећа места
На градском нивоу: 1 прво, 5 других, 4 трећа места
На републичком нивоу: 1 друго, 1 треће место

в) Републичка такмичења
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Статусни услови

ОСНОВНА ШКОЛА
''СВЕТИ САВА''
Младеновац

Одељење за децу са посебним
потребама

Издвојено одељење у селу
Младеновцу

Издвојено одељење у селу
Границе

Организациона структура школе

ОСНОВНА ШКОЛА
''СВЕТИ САВА''
Младеновац

Издвојено одељење у селу
Младеновцу

Издвојено одељење у селу
Границе

НАСТАВНИЦИ

УЧЕНИЦИ
ИСКУСТВО УЧЕНИКА

ДИРЕКТОР
Милисав Томчић 0118238481
0118238481
0118238481

РОДИТЕЉИ

0118238481
ПРИРОДНА И ДРУШТВЕНА
СРЕДИНА
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2. СНАГЕ И СЛАБОСТИ ШКОЛЕ
СНАГЕ ШКОЛЕ

-

-

-

Постизање изузетних резултата на такмичењима
Толеранција на различитост, пружање додатне подршке деци којој је потребно,
родна равноправност и борба против дискриминације
Превенција и заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања
Добри резултати наших ученика на завршном испиту
Спремност појединаца на стално стручно усавршавање
Спортске активности, Школска олимпијада
Дани отворене школе (радионице за предшколце и родитеље)
Језичке, ликовне и музичке манифестације
Организовање и учешће у хуманитарним акцијама
Жеља ученика да допринесу развоју школе
Висок квалитет заступљених ваннаставних активности
Учешће у пројектима и конкурсима у школи и широј заједници
Континуирано се праве акциони планови за превазилажење уочених слабости
Континуирано се прате ефекти и предузимају кораци у оквиру акционих
планова
У школи се спроводи самовредновање на основу утврђених критеријума
У школи постоји добра координација рада стручних и других органа
Усавршавање наставника се подржава и подстиче се потреба наставника за
коришћење нових наставних метода, облика и средстава рада
Наставници (већина) користе савремене методе и облике рада као начин
подизања мотивације ученика за рад
Велики број ученика учествује у секцијама, додатним и ваннаставним
активностима, а резултат тог учешћа је велики број приредби и других
манифестација
Ученици се уче да имају изграђене ставове према свим вредностима друштва и
вредностима човека, да прихватају мишљења која су другачија од њиховог
Ученици уче да задовољавају своје потребе без угрожавања других, да
анализирају сопствене и туђе идеје, поштују и негују традицију и културу
Ученици уче колико је важно узимати учешће у животу школе
Промовишу се здрави стилови живота којима се ученици подстичу на
одговорност према себи, сопственом здрављу и свим другим актерима школског
живота
Значајно су побољшани материјално-технички услови како у матичној школи,
тако и у издвојеним одељењима
Свака учионица је опремљена са рачунаром како би од 1.септембра 2018. године
почели са коришћењем електронског дневника
Континуирана додатна подршка ученицима којима је то потребно, уз уважавање
њихових потреба и могућности.
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СЛАБОСТИ ШКОЛЕ

-

-

-

Недостатак простора
Недовољна мотивација појединаца
Страх од промене код дела наставног кадра – неприхватање промена
Одређен број ромске деце која не знају српски језик
Оцењивање и самооцењивање
Правовремено информисање о дешавањима у школи (свих актера школског
живота)
У слабој мери постоји корелација између предмета
Потребно је да се у већој мери у вредновању знања укључе и ученици, дајући
своја мишљења, као и да себи постављају дугорочне и краткорочне циљеве и
задатке
Потребно је у већој мери, у извештајима о напредовању ученика, описивати
темпо којим ученик достиже нивое постигнућа у односу на прописане задатке
и циљеве и бележити податке за приказ резултата учења ученика ( кратке
белешке, описни коментар о раду ученика, записи о самооцењивању ученика и
узајамном ученичком оцењивању)
Потребна је систематска анализа остварених резултата и тежња да се исти
поправе
Потребна је боља сарадња између чланова стручних већа при планирању
Потребна је боља сарадња наставника око временске усклађености обрада
тема заједничких за више предмета
Потребно је правити краткорочне корекције планова, на основу неостварених
планираних задатака утврђених анализом провере резултата рада
Потребно је размењивати са колегама примере добре праксе
Потребно је, по реализованим часовима, бележити запажања и допуне и
користити их у следећем припремању
Потребно је укључити мишљење одељења при вредновању
Потребно је при вредновању знања узети у разматрање и мишљење ученика
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ОБЛАСТИ НА КОЈИМА ТРЕБА РАДИТИ И ПОДИЗАТИ ИХ НА ВИШИ НИВО

-

-

-

-

Подстицање сарадничких односа у школи
Уважавање односа ученик – наставник – родитељ
Подстицање међусобне сарадње и толеранције
Подстицање ученика да слободно изражавају своје мишљење
Стварање позитивне климе која ће допринети да се ученици осећају
пријатно и безбедно у школи
Правовремено и прецизно информисање родитеља о свим
активностима у школи, као и о раду Савета родитеља
Систематска анализа остварених резултата и тежња да се исти
поправе
Потребно је веће укључивање и упознавање родитеља са применом
Правилника о безбедности и сигурности ученика у школи и са
организовањем школских акција за пружање помоћи ученицима
Потребно је већу пажњу посветити организовању наставе на више
нивоа, како би сви ученици активно учествовали у раду на часу, у
складу са својим способностима
Потребно је у већој мери промовисати све запажене резултате које су
постигли ученици наше школе на разним такмичењима и конкурсима
Потребно је веће укључивање ученика у рад школских органа, као и
разматрање њихових предлога
Потребно је побољшати комуникацију и међусобно уважавање
између наставника и ученика
Потребно је побољшати информисаност ученика свих разреда о
могућностима бирања занимања и доступности средњих школа
Потребно је у већој мери укључивање свих наставника у програм
професионалне оријентације
Укључити средње школе са подручја града Београда у програм
професионалне оријентације, како би ученици имали потпуније
информације о њима
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3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
СВЕГА
1
25
40
2
1
1
3
1
12
86

Директор
Учитељице
Наставници
Стручни сарадници
Библиотекар
Дефектолог
Администраија
Педагошки асистент
Помоћно-техничко особље
Укупно

средња; 10; 12%

Висока
1
22
34
2
1
1
2

Виша

ССС

3
5

1

63
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1
1
7
10

Основна

5
5

основна; 5; 6%

виша; 8; 9%

висока; 63; 73%

Процентуални однос структуре запослених

4.ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Редни број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

НАМЕНА ПРОСТОРА
Учионоца / кабинета за наставу
Учионице за одељење за децу са посебним потребама
Сала за физичко васпитање
Школска библиотека
Канцеларија психолога и педагога
Канцеларија наставника
Канцеларија директора
Канцеларија рачуноводства
Канцеларија секретара
Кухињско-трпезаријски блок
Кабинет за информатику
Продужени боравак
Школса медијатека
Радионица за домаре

9

Број просторија
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1

5. РЕСУРСИ ШКОЛЕ
ОПРЕМА
Редни број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Назив средства
Компјутер – 30. комада (дигитална учионица) +8. комада (канцеларије) +
кабинети за ТИО – 15. Комада, 18. комада по учионицама што укупно износи
Штампач –
Интерактивне табле 2. комада од тога 1. преносива и 1. фиксн
Скенер
Лап-топ
Фотокопир апарат
Пројектор
Телевизор
Графоскоп
Микроскоп
Дигитална камера
Радио касетофон
Факс апарат
ДВД

КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ
-

Центар за културу Младеновац
Библиотека града Београда
Музеј у Младеновцу
Дечија позоришта града Београда

ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ
1. Основне школе
2. Средње школе на нивоу општине и града
3. Основна музичка школа
4. Школа за образовање одраслих
МЕДИЈИ
1. Сајт школе
2. Facebook страница школе
3. Facebook страница општине Младеновац
НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
1. Инцест траума центар, Београд
2. Удружење Рома

10

Број комада
72
8
2
1
10
4
6
6
2
1
1
6
1
2

6. МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Ми смо школа која омогућава ученицима да
1.
2.
3.

Максимално развију своје потенцијале и стекну функционална знања
Испоље оно што објективно могу
Остваре оно што јесу

4.

Овладају уметношћу живљења

ВИЗИЈА
Залажемо се да наша школа

Залажемо се да наша школа
Има довољно простора опремљеног савременим наставним средствима која се активно користе у
настави
Буде по мери ученика
Да се у настави примењују нове методе и облици рада
Да знања која ученици стичу буду примењива и функционална
Да омогући ученицима максимално развијање потенцијала и задовољавање културних потреба
Буде место здраве комуникације и сарадње свих учесника васпитно образовног процеса
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ПРЕДЛОГ
347

K1

486

K3

160

K1

462

K2

496

K4

497

K4

7

K1

500

K4

499

K4

ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања
дана: 3
Гимназија „Свети Сава”, Београд, Београд
бодова: 24
Обука директора, учитеља и наставника за програм друштвеног и финансијског
дана: 3
образовања деце
бодова: 24
Помоћ деци, Београд, Београд
Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника
дана: 1
Друштво учитеља Новог Сада,, Нови Сад
бодова: 8
Управљање развојним променама у васпитно образовним установама
дана: 3
Учитељски факултет, Београд, Београд
бодова: 24
дана: 2
Лидерство у образовању – управљање образовним институцијама (део 1)
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
бодова: 16
дана: 3
Лидерство у образовању – управљање образовним институцијама (део 2)
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Јагодина
бодова: 24
Увођење приправника у посао - обука за менторе
дана: 1
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
бодова: 8
Положај запослених у просвети, правна заштита и улога синдиката
дана: 1
Форум београдских основних школа, Београд, Београд
бодова: 8
Од самовредновања до екстерног вредновања
дана: 1
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице,
бодова: 8
Ужице

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ПРЕДЛОГ
724

K2

714

K1

621

K1

640

K2

489

K3

492

K3

377

K2

840

K3

841

K4

26

K3

35

K3

ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Подсети се, научи, примени, обогати израз писани и усмени
дана: 1
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац, Лесковац
бодова: 8
Рецитовање, доживљено читање – стваралачки чин; Књижевно-говорна
дана: 1
анализа; Рад са даровитим ученицима; Ауторство рецитатора
бодова: 8
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
Обука наставника за примену „Зеленог пакета”
дана: 1
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд,
бодова: 8
Београд
Учитељи у свету огледа
дана: 1
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево,
бодова: 8
Смедерево
Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави
дана: 2
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Ужице
бодова:16
Примена мотивационих техника у настави
дана: 1
Центар за стручно усавршавање, Крушевац, Крушевац
бодова: 8
Игре у настави
дана: 1
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
бодова: 8
Физичком активношћу против вршњачког насиља
дана: 1
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Вршац
бодова: 8
Комуникација и спорт у превенцији насилничког понашања деце и омладине
дана: 1
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Београд, Београд
бодова: 8
Где је нестала одговорност? – Oдговорност као главни фактор успешне
дана: 2
партиципације ученика
бодова: 16
Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац, Шабац
Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике
дана: 1
Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Београд,
бодова: 8
Београд

12

125

K4

1181

K2

110

К2

Рад са тешким родитељима
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Београд
Пројектна настава у савременом технолошком окружењу
Друштво учитеља Београд
Паметне фасцикле- слагалице да ученик учи, вежба, зна
Друштво учитеља Београд

дана: 2
бодова: 16
дана: 1
бодова: 8
дана: 1
бодова: 8

ПРЕДЛОГ
713

K1

704

K1

707

K1

716

K1

718

К1

719

K1

481

K3

362

K2

722

K2

726

K3

ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
дана: 3
Републички зимски семинар
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, Београд
бодова: 24
Ка савременој настави српског језика и књижевности II бодова: 8
дана: 1
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, Београд
бодова: 8
дана: 2
Креативна драма у настави српског језика
БАЗААРТ, БЕОГРАД, БЕОГРАД
бодова: 16
Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога
дана: 1
драмске секцијеу образовном процесу
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд,
бодова: 8
Београд
Савремени теоријски приступи тумачењу књижевноуметничког текста у
дана: 1
настави српског језика и књижевности
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд,
бодова:8
Београд
дана: 1
Семинар о иновацијама у настави српског језика
Задужбина Илије М. Коларца – Коларчев народни универзитет, Београд, Београд
бодова: 8
Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење - рационалнодана: 3
емоционално бихејвиорални приступ
бодова: 24
ОШ„Јелица Миловановић”, Сопот, Сопот
дана: 4
Веб-алати за креирање интерактивних наставних материјала
Удружење наставника ДУГА, Београд, Београд
бодова: 32
Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и
дана: 1
књижевности у основној и средњој школи
бодова: 8
Форум педагога, Београд, Београд
дана: 2
Психодрамско читање лектирe
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Београд
бодова: 16

ПРЕДЛОГ
41
87
734
757
306
131

792

ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Како дисциплиновати наше ученике?
дана: 3
K3
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
бодова: 24
Умеће одрастања – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и
дана: 3
K3 превентивни рад са адолесцентима
бодова: 20
Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Београд
Креативна употреба уџбеника у настави страног језика
дана: 1
K1
Друштво за стране језике и књижевности Србије, Београд, Београд
бодова: 8
Учење за будућност
дана: 1
K2
Удружење наставника енглеског језика ЕЛТА, Београд, Београд
бодова: 8
Индивидуални образовни план – корак у пракси
дана: 1
K3
Ресурсни центар Знање, Београд, Београд
бодова: 8
Стрес у школи - превазилажење, промена
дана: 1
K4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице,
бодова: 8
Ужице
ПРЕДЛОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Луткарство у настави и ваннаставним активностима
дана: 3
K2
Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад, Нови Сад
бодова: 24

13

801

K2

807

K2

808

K2

816

K3

41

K3

87

K3

Савремени уџбеник, радни листови и приручник ликовне културе – дидактичкометодички аспекти
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд,
Београд
Школа керамике
Пријатељи деце општине Нови Београд, Београд, Нови Београд
Школа ручног ткања
Пријатељи деце општине Нови Београд, Београд, Нови Београд
Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд,
Београд
Како дисциплиновати наше ученике?
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
Умеће одрастања – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и
превентивни рад са адолесцентима
Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Београд

дана: 1
бодова: 8
дана: 3
бодова: 24
дана: 2
бодова: 16
дана: 1
бодова: 8
дана: 3
бодова: 24
дана: 3
бодова: 20

ПРЕДЛОГ

759

K1

761

K1

766

K1

775

K1

777

K1

810

K3

813

K3

818

K4

ПРЕДЛОГ

612

K1

613

K1

614

K1

144

K1

147

K1

155

K2

ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
„Чаробни свет музике” – обука учитеља за рад са одељењским хором
дана: 1
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд,
бодова: 8
Београд
Анализа интерпретације музичког дела
дана: 2
Факултет музичке уметности, Београд, Београд
бодова: 12
Клавирске школе за почетнике у нашем данашњем музичком школству
дана: 1
Факултет музичке уметности, Београд, Београд
бодова: 8
Подстицање аутентичног креативног израза у савременој игри
дана: 3
Факултет за инжењерски менаџмент, Београд, Београд
бодова: 19
Превазилажење граница клавирског звука– трагање за идеалом тонског исказа
дана: 2
у тестаментарним делима Бетовена и Шуберта
бодова: 16
Факултет музичке уметности, Београд, Београд
Значај такмичења за музички развој ученика
дана: 2
Удружење музичких и балтеских педагога Србије, Београд, Београд
бодова: 16
Од драмске радионице до школске представе – Водич кроз креативни драмски
дана: 2
процес
бодова: 16
БАЗААРТ, Београд, Београд
Превенција емоционалног сагоревања наставника у музичким школама
дана: 2
Музичка школа „Ватрослав Лисински”, Београд, Београд
бодова: 16
ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈE И ГЕОГРАФИЈE ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019. Г.
Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја
дана: 1
Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство,
бодова: 8
Нови Сад, 21000 Нови Сад
Иновативни садржаји у економској географији као подстицај развијању
дана: 1
наставничких компeтенција
бодова: 8
Економски факултет Универзитета у Београду, Београд
Како се заштитити од природних непогода
дана: 2
Географски институт „Јован Цвијић”, САНУ, Београд, Београд
бодова: 16
Важна питања у настави историје: домети историографије и образовна
дана: 2
постигнућа
бодова: 16
Удружење наставника ДУГА, Београд, Београд
Историја између мита и науке
дана: 1
Едукација за 21. век, Београд, Београд
бодова: 8
Учити о Холокаусту
дана: 3
Група 484, Београд, Београд
бодова: 24

14

35

K3

125

K4

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике
Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Београд,
Београд
Рад са тешким родитељима
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Београд

дана: 1
бодова: 8
дана: 2
бодова: 16

ПРЕДЛОГ

619

K1

622

K1

345

К1

367

К2

632

К2

628

К1

492

К3

345

K3

35

К3

125

К4

482

К3

ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ ЗА ШКОЛСКУ
2018/2019. ГОДИНУ
Примена информатичких технологија у oсновном и средњем образовању –
дана: 2
интерактивни приступ са практичним примерима
бодова: 16
Друштво наставника техничког образовања Србије, Земун, Београд, Земун
дана: 1
Променом начина учења до сајма науке у школи
Центар за образовање и развој људских ресурса Образовање за све, Инђија, Инђија
бодова: 8
дана: 1
Квизом до успешног завршног испита
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Ниш
бодова: 8
Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу
дана: 2
ученика
Центар за инструктивне комуникације у образовању Кооордината, Нови Београд,
бодова: 16
Нови Београд
дана: 1
Вршњачко учење и концептуална настава природних наука
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад
бодова: 8
Републички семинар о настави физике
Дана 3
Друштво физичара Србије, Београд, Београд
Бодова 24
Примена мотивационих техника у настави
дана: 1
Центар за стручно усавршавање, Крушевац, Крушевац
бодова: 8
дана: 2
Даровито дете у школи и шта са њим
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
бодова: 16
Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике
дана: 1
Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Београд,
бодова: 8
Београд
Рад са тешким родитељима
дана: 2
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Београд
бодова: 16
Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави
дана: 2
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице,
бодова: 16
Ужице

ПРЕДЛОГ

ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ
2018/2019. ГОДИНУ
Дана 1
Унапређивање наставе математике у старијим разредима основне школе
256 К1
Друштво математичара Србије, Београд, Кнеза Михаила 35/4, Београд
Број сати 8
Дана 1
Мотивисање и развијање интересовања за учење математике
248 К1
Математичко друштво АРХИМЕДЕС, Београд, 11000 Београд, Дечанска 6, Београд
Број сати 8
Дана 1
Архимедесов математички прaктикум
241 К1
Математичко друштво АРХИМЕДЕС, Београд, 11000 Београд, Дечанска 6, Београд
Број сати 8
Дана 2
Државни семинар Друштва математичара Србије
242 К1
Друштво математичара Србије, Београд, Кнеза Михаила 35/4, Београд
Број сати 16
Метакогнитивни приступ у настави математике. Моделирање алгебарских
Дана 1
247 К1 израза.
Број сати 8
Друштво учитеља Београда, Београд, Дечанска 6/III, Београд
ПРЕДЛОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ
2018/2019. ГОДИНУ
Примена информатичких технологија у oсновном и средњем образовању –
дана: 2
619
K1 интерактивни приступ са практичним примерима
бодова: 16
Друштво наставника техничког образовања Србије, Земун, Београд, Земун
дана: 1
Променом начина учења до сајма науке у школи
622
K1
Центар за образовање и развој људских ресурса Образовање за све, Инђија, Инђија
бодова: 8

15

623

K1

626

K1

639

K2

303

K2

492

К3

345

K3

35

К3

125

К4

482

К3

345

K1

367

K2

632

K2

Репродуктивно одрастање и старење
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад
Савремена достигнућа и методе у физиологији човека
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад
Креативни приступ еколошким темама у школи
Пета београдска гимназија, Београд, Београд
Примена мултимедије у настави биологије и екологијe
Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Нови Сад,
Нови Сад
Примена мотивационих техника у настави
Центар за стручно усавршавање, Крушевац, Крушевац
Даровито дете у школи и шта са њим
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике
Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Београд,
Београд
Рад са тешким родитељима
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Београд
Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице,
Ужице
Квизом до успешног завршног испита
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Ниш
Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу
ученика
Центар за инструктивне комуникације у образовању Кооордината, Нови Београд,
Нови Београд
Вршњачко учење и концептуална настава природних наука
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад

ПРЕДЛОГ
619

K1

622

K1

623

K1

626

K1

639

K2

303

K3

345

K1

367

K2

632

K2

дана: 2
бодова: 16
дана: 2
бодова: 16
дана: 2
бодова: 16
дана: 2
бодова: 15
дана: 1
бодова: 8
дана: 2
бодова: 16
дана: 1
бодова: 8
дана: 2
бодова: 16
дана: 2
бодова: 16
дана: 1
бодова: 8
дана: 2
бодова: 16
дана: 1
бодова: 8

ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ХЕМИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ
2018/2019. ГОДИНУ
Наставна секција из хемије
дана: 2
Српско хемијско друштво, Београд, Београд
бодова: 16
Планирање наставе хемије – смернице за квалитетну наставу
дана: 1
KLETT друштво за развој образовања, Београд, Маршала Бирјузова 3-5/IV, Београд,
бодова: 8
Београд
Примена информатичких технологија у oсновном и средњем образовању –
дана: 2
интерактивни приступ са практичним примерима
бодова: 16
Друштво наставника техничког образовања Србије, Земун, Београд, Земун
дана: 1
Променом начина учења до сајма науке у школи
Центар за образовање и развој људских ресурса Образовање за све, Инђија, Инђија
бодова: 8
дана: 2
Стари занати и материјали путем етнологије и хемије
Удружење грађана Србија кроз векове, Београд, Београд
бодова: 16
дана: 2
Даровито дете у школи и шта са њим
Центар за стручно усавршавање, Шабац, Шабац
бодова: 16
дана: 1
Квизом до успешног завршног испита
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Ниш
бодова: 8
Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу
дана: 2
ученика
Центар за инструктивне комуникације у образовању Кооордината, Нови Београд,
бодова: 16
Нови Београд
дана: 1
Вршњачко учење и концептуална настава природних наука
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад
бодова: 8

16

ПРЕДЛОГ
41

K3

624

K1

615

K1

623

K1

236

K4

87

K3

190

K1

215

K2

55

K3

233

K4

ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ТЕХНИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Како дисциплиновати наше ученике?
дана: 3
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
бодова: 24
Примена информатичких технологија у настави ТИО – интерактивни приступ
дана: 2
са практичним примерима
бодова: 16
Друштво наставника техничког образовања Србије, Земун, Београд, Земун
Методика електротехнике у техничком и информатичком образовању
дана: 1
Друштво наставника техничког образовања Србије, Земун, Београд, Земун
бодова: 8
Примена информатичких технологија у oсновном и средњем образовању –
дана: 2
интерактивни приступ са практичним примерима
бодова: 16
Друштво наставника техничког образовања Србије, Земун, Београд, Земун
Модели комуникације у онлајн окружењу
недеља: 2
Центар за унапређење наставе Абакус, Београд, Београд
бодова: 32
Умеће одрастања – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и
дана: 3
превентивни рад са адолесцентима
бодова: 20
Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Београд
GIMP слободан софтвер за обраду слика
недеља: 4
Удружење професора информатике Србије, Нови Сад, Нови Сад
бодова: 16
Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по европским ЕЦДЛ
недеља: 4
стандардима на примеру програма за базе података
бодова: 20
Јединствени информатички савез Србије - ЈИСА, Београд, Београд
Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету
недеља: 4
Удружење професора информатике Србије, Нови Сад, Нови Сад
бодова: 24
Едукација наставника за коришћење онлајн обуке по европским ЕЦДЛ
недеља: 4
стандардима за коришћење Интернета
бодова: 20
Јединствени информатички савез Србије - ЈИСА, Београд, Београд

ПРЕДЛОГ

ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ
ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Вредновање у физичком васпитању – модели оцењивања
дана: 1
819
K1
Удружење педагога физичке културе Београда, Београд, Београд
бодова: 8
Школска спортска гимнастика: усавршавање наставника за реализацију новог
дана: 1
833
K2 програма за олимпијски циклус (2016-2020)
бодова: 8
Удружење педагога физичке културе Београда, Београд, Београд
Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави
дана: 1
839
K3 физичког васпитања
бодова: 8
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Београд, Београд
Комуникација и спорт у превенцији насилничког понашања деце и омладине
дана: 1
841
K4
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Београд, Београд
бодова: 8
Како дисциплиновати наше ученике?
дана: 3
41
K3
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
бодова: 24
Одељенски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој
дана: 2
60
K3 школи
бодова: 16
ОШ „Краљ Петар Први”, Београд, Београд
Умеће одрастања – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и
дана: 3
87
K3 превентивни рад са адолесцентима
бодова: 20
Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Београд
ПРЕДЛОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ
ПРЕДМЕТА( ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ВЕРСКА НАСТАВА) ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Мотивисање ученика за учење применом метода, техника рада и игара на
часовима грађанског васпитања и предметне наставе
дана: 2
975
K2
Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељскободова: 16
туристичких школа Републике Србије, Београд, Београд
968
дана: 1
K1 Остваривање и примена програма верске наставе за ученике са сметњама у

17

972

K2

978

K3

980

K3

963

K1

979

K3

977

K2

развоју
Заједница дефектолога основних и средњих школа Републике Србије, Београд,
Beograd
Дидактичко-методичка апаратура за извођење православног катхизиса
(Веронауке) за основну и средње школе
Савез учитеља Републике Србије, Београд, Београд
Православље и породично васпитање
Српска Православна Црква/Информативно-издавачка установа СПЦ/Светосавско
звонце, Београд, Београд
Суочавање са друштвеним стереотипима
Едукација за 21. век, Београд, Београд
Иновативне методе у настави Грађанског васпитања
Учитељско друштво, Ниш, Ниш
Развијање активизма и волонтеризма код ученика
Образовање плус, Београд, Београд
Слободна зона у основним и средњим школама – филм као помоћно наставно
средство у настави Грађанског васпитања
Добро удружење, Београд, Београд

бодова: 8

дана: 2
бодова: 1
дана: 1
бодова: 8
дана: 1
бодова: 8
дана: 1
бодова: 8
дана: 1
бодова: 8
дана: 1
бодова: 8

ПРЕДЛОГ
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К2
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314
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ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ( ПЕДАГОГА,
ПСИХОЛОГА И БИБЛИОТЕКАРА ) ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Kако унапредити процес самоевалуције у настави?
дана: 1
Педагошко друштво Србије, Београд, Београд
бодова: 8
дана: 2
Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње - стратегије
Удружење Група МОСТ, Земун, Београд
бодова: 16
дана: 2
Вештина владања собом – асертивна комуникација
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Београд
бодова: 16
СУСРЕТИ ПЕДАГОГА „ ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА И ПРАКСА: У СКЛАДУ
2 дана
ИЛИ У РАСКОРАКУ?“
Филозофски факултет Београд, Педагошко друштво Србије
дана: 1
Технике учења
Педагошко друштво Србије, Београд, Београд
бодова: 8
Медијска и информациона писменост у школској библиотеци
дана 3
Филолошки факултет Универзитета у Београду, Центар за стално образовање и
број сати 24
евалуацију, Београд,
Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија
дана 1
Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ, Београд, Београд
број сати 8
Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње - стратегије
дана 2
Удружење Група МОСТ, Земун, Београд
број сати 16
дана 2
НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања
Савез учитеља Републике Србије, Београд,
број сати 20
Идентификација и рад са даровитом децом
дана 2
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
број сати 16
Како открити и покренути даровите
дана 2
Друштво учитеља Београда, Београд
број сати 16
Практични приступи деци са аутизмом и адхдом
дана 2
Основна и средња школа „9. мај”, Зрењанин, Зрењанин
број сати 16

ПРЕДЛОГ

ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДЕФЕКТОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.
ГОДИНУ
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7. ОБЛАСТИ ПРОМЕНЕ
I

НАСТАВА, УЧЕЊЕ И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
II КОМУНИКАЦИЈА

III

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
OБЛАСТ ПРОМЕНЕ

I

НАСТАВА, УЧЕЊЕ И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ

ЗАДАЦИ
1.Примена
разноврсних
метода и
облика рада
*Пројектна и
тематска
настава

2.Систематска
анализа
остварених
резултата и
тежња да се
исти поправе
3. Набавка и
коришћење
нових
савремених
наставних
средстава

4. Мере за
унапређивање
образовно
васпитног рада

5. Мере
превенције
осипања

1. ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И ЊЕНО ОСАВРЕМЕЊИВАЊЕ
ОТЕЖАВ.
АКТИВНОСТИ
КАДА
КО
РЕСУРСИ
ФАКТОРИ
-Примена стечених знања на
Током
Наставници
Наставници
Мотивација
семинарима
школске
Стручни
Стручни
-Размена искустава
године од
сарадници
сарадници
-Тематско планирање
септембра
Директор
Директор
2018. до
-сарадња наставника око
јуна 2023.
временске усклађености
године
обрада тема заједничких за
више предмета
-Размена примера добре
праксе
- Организовати наставу на
више нивоа, како би сви
ученици активно учествовали
у раду на часу, у складу са
својим способностима и
вршити чешће анализе о
нивоу постигнућа ученика и о
њиховом напредовању
- Наставници користе
савремене методе и облике
рада као начин
подизања мотивације ученика
за рад
-Организовање наставног
процеса коришћењем
најновијих наставних
средстава
-Анализа иницијалних,
полугодишњих,годишњих и
завршних тестова
-Интензивиран рад на
редовним часовима и
часовима допунске и додатне
наставе
-Индивидуализација, ИОП-1,
ИОП-2 и ИОП-3
-Организовање едукативнокреативних интерактивних
радионица за предшколце и

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Наставници
Стручни
сарадници
Директор

Наставници
Стручни
сарадници
Директор

Мотивација

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Наставници
Стручни
сарадници
Директор

Наставници
Стручни
сарадници
Директор

Мотивација
Финансије

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Наставници
Стручни
сарадници
Директор

Наставници
Стручни
сарадници
Директор

Мотивација

Током
школске
године од

Директор
Наставници
Стручни

Директор
Стручни
сарадници

Недовољна
мотивација
ученика и
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ученика

6. Мере за
унапређивање
образовно
васпитног рада
на основу
анализе
резултата
ученика на
завршном
испиту

7. Побољшање
квалитета
оцењивања и
самооцењивања

њихове родитеље.
-Упоредна анализа броја
ученика по разредима и
одељењима
-Утврђивање уписивања деце
по територијалној
припадности
-Пријављивање надлежним
институцијама, како би
изашли на терен и снимили
стање у породицама.
-Израда компензаторних
програма
-Одређивање носиоца
активности
-Вођење школске
документације
-Обавештавање и
укључивање родитеља
ученика
-Разговори са родитељима
-Организовање стручних
трибина
-Ангажовање стручњака
-Организовање заједничкх
састанака – представника
свих стручних тимова
-Израда плана заједничких
активности
-Реализација заједничких
активности
-Извештавање о
реализованом
-Упознавање локалне
заједнице са активностима
путем медија
-Анализа резултата ученика
на завршном испиту
-Дијагностиковање пропуста,
уочавање слабих снага
ученика
-Отклањање пропуста и
оснаживање ученика
-Благовремена припрема
ученика
-Благовремено извештавање
родитеља/ старатеља
-Израда распореда припремне
наставе
-Израда плана припреме за
завршни испит
-Израда плана прилагођавања
за завршни испит
- Укључивање ученика - да
дају своја мишљења, као и да
себи постављају дугорочне и
краткорочне циљеве и

септембра
2018. до
јуна 2023.
године

сарадници

Наставници
Родитељи/
Старатељи
Локална
заједница
Центар за
социјални рад
Дом здравља
Полиција
Стручњаци/
експерти

родитеља из
маргинализованих
група
Социјалноекономски услови
у којима живе
ученици
Недовољан
проток
информација
између
институција које
се баве децом

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Директор
Наставници
Стручни
сарадници
Родитељи/
Старатељи

Директор
Наставници
Стручни
сарадници
Родитељи/
Старатељи

Мотивација
ученика и
наставника

Током
школске
године од
септембра

Директор
Наставници
Стручни
сарадници

Директор
Наставници
Стручни
сарадници

Мотивација
ученика и
наставника
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задатке. Потребно је
укључити и мишљење
одељења при вредновању
-У већој мери, у извештајима
о напредовању ученика,
описивати темпо којим
ученик достиже нивое
постигнућа у односу на
прописане задатке и циљеве и
бележити податке за приказ
резултата учења ученика
(кратке белешке, описни
коментар о раду ученика,
записи о самооцењивању
ученика и узајамном
ученичком оцењивању)
-Правити краткорочне
корекције планова, на основу
неостварених планираних
задатака утврђених анализом
провере резултата рада
-По реализованим часовима,
бележити запажања и допуне
и користити их у следећем
припремању
-Учити ученике да имају
изграђене ставове према свим
вредностима друштва и
вредностима човека, да
прихватају
мишљења која су другачија
од њиховог.
-Систематска анализа
остварених резултата и тежња
да се исти поправе.

2018. до
јуна 2023.
године

2. СТИЦАЊЕ ПРИМЕЊИВИХ И ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА
ЗАДАЦИ
1. Мотивисање
ученика за
различите
приступе у
решавању
проблема,
давање
конкретних и
прецизних
смерница за
даљи рад и
оспособљавање
ученика да
постављају
сопствене
циљеве у учењу

АКТИВНОСТИ
-Упућивање на различите
изворе информација
-Разнолико представљање
информација
-Дани науке у нашој школи
-Посета Сајму образовања
-Посета Сајму књига
-Посета предузећима у
локалној заједници
-Укључивање ученика у
програм професионалне
оријентације
-Израда пројеката и
презентација
-Квизови и такмичења
-Организовање излета

КАДА
Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године
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КО
Наставници
Стручни
сарадници
Директор
Родитељи
Ученици
Локална
заједница

РЕСУРСИ
Родитељи
Привредне
организације у
окружењу
Наставници
Ученици
Директор
Локална
заједница
Туристичке
агенције

ОТЕЖАВ.
ФАКТОРИ
Мотивација
Финансије
Простор

- Учешће ученика у животу
школе
2.Повезивање
теоретских
сазнања са
свакодневним
искуством и
стављање у
реалне
ситуације

-Посета културним,
спортским и привредним
установама и
пољопривредним добрима.
-Квизови и такмичења.
-Укључење ученика у
уређење школског и
ваншколског простора

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Наставници
Стручни
сарадници
Директор
Родитељи
Ученици
Локална
заједница

Стручни
сарадници
Директор
Наставници
Родитељи
Ученици
Локална
заједница

Мотивација
Финансије
Простор

3. ПОВЕЋАЊЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ЗАДОВОЉЕЊЕ КУЛТУРНИХ
ПОТРЕБА УЧЕНИКА
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

КАДА

КО

1.Организовање
већег броја
школских
приредби и
учешће већег
броја ученика

-Припремање програма
- Планирање активности
рада
- Обезбеђивање простора и
времена
- Реализација

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Наставници
Стручни
сарадници
Директор
Родитељи
Ученици
Локална
заједница

2.Организовање
трибина,
музичких,
књижевних и
поетских
вечери

-Промоције књига
-Обезбеђивање предавања
стручњака из разних
области
-Организовање концерта
ученика

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Наставници
Стручни
сарадници
Директор
Родитељи
Ученици
Локална
заједница

3.Организовање
секција према
интересовањима
ученика

-Анализа интересовања
ученика
-Представљање радова
ученика
-Конкурси
-Награђивање ученика
- Ученици уче да
задовољавају своје потребе
без угрожавања других, да
анализирају сопствене и туђе
идеје, поштују и негују
традицију и културу
-Промовисати све запажене
резултате које су постигли
ученици наше школе на

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Наставници
Стручни
сарадници
Директор
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РЕСУРСИ
Наставници
Културне
установе
Медији
Ученици
Стручни
сарадници
Директор
Родитељи
Локална
заједница
Наставници
Стручни
сарадници
Директор
Родитељи
Ученици
Локална
заједница
Културне
установе
Медији
Наставници
Стручни
сарадници
Директор
Родитељи
Локална
заједница

ОТЕЖАВ.
ФАКТОРИ
Простор
Време
Финансије
Награђивање
Мотивација

Финансије
Простор
Време

Мотивација
Време
Финансије

4.Организовање
спортских
активности и
Школске
олимпијаде

разним такмичењима и
конкурсима
-Организовање спортских
активности,
-Школска олимпијада
- Промовишу се здрави
стилови живота којима се
ученици подстичу на
одговорност према себи,
сопственом здрављу и свим
другим актерима школског
живота

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Наставници
Стручни
сарадници
Директор
Родитељи
Ученици
Локална
заједница

Наставници
Стручни
сарадници
Директор
Родитељи
Локална
заједница

Мотивација
Време
Финансије

4. ПОДИЗАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРИМЕНУ
ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА КОЈИ
ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

КАДА

1.Обезбеђивање
додатне
подршке
ученицима

-Анализа стања
-Формирање малих тимова
-Израда педагошког профила
-Израда ИОП-а 1,2 и ИОП-а 3
-Вредновање ИОП-а, ревизија
истих по потреби
- Израда компензаторних
програма
-Евалуција

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

КО

РЕСУРСИ

Директор
Стручни
сарадници
Наставници
Родитељи /
Старатељи
Интерресорна
комисија
Центар за
социјални рад
Дом
здравља

Директор
Стручни
сардници
Наставници
Родитељи/
Старатељи
Интерресор
на комисија
Центар за
социјални рад
Дом здравља

ОТЕЖАВ.
ФАКТОРИ
Стручно
усавршавање
Простор
Време
Финансије
Награђивање
Мотивација
Предрасуде

OБЛАСТ ПРОМЕНЕ
II КОМУНИКАЦИЈА
РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ
1. ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА КОМУНИКАЦИЈЕ
ЗАДАЦИ
1. Пројектна
настава и
тематско
планирање

АКТИВНОСТИ
-Презентација обучених
наставника за пројектну
наставу и тимско планирање
-Израда пројеката
-Презентација пројеката
*Потребно је правити
краткорочне корекције
планова, на основу
неостварених планираних
задатака утврђених анализом
провере резултата рада
*Потребно је размењивати са

КАДА
Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године
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КО
Наставници
Стручни
сарадници

РЕСУРСИ
Наставници
Стручни
сарадници
Министарств
о просвете

ОТЕЖАВ.
ФАКТОРИ
Мотивација

2.Организовање
дружења
чланова
колектива

3.Организовање
семинара

4. Размена
искустава
наставника
разредне и
предметне
наставе

колегама примере добре
праксе
-Бележити запажања и
допуне и користити их у
следећем припремању
-Правити краткорочне
корекције планова, на основу
неостварених
планираних задатака
утврђених анализом провере
резултата рада
-Боља сарадња између
чланова стручних већа при
планирању
-Боља сарадња наставника
око временске усклађености
обрада тема заједничких за
више предмета
-Излети
-Ескурзије
-Дружења
-Прославе

-Одржавање семинара са
темом побољшања
комуникације
-Усавршавање наставника се
подржава и подстиче се
потреба наставника за
коришћење нових наставних
метода, облика и средстава
рада
-Наставници предметне
наставе држе часове у
разредној
настави
-Наставници
држе угледне часове којим
присуствују сви наставници
-Систематска анализа
остварених резултата и тежња
да се исти поправе

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године
Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Чланови
колектива

Чланови
колектива
Туристичке
агенције
Локална
заједница

Финансије
Мотивација

Директор
Стручни
сарадници
Наставници
Родитељи/
Старатељи

Наставници
Родитељи/
Старатељи
Едукатори
Министарств
о просвете

Финансије
Мотивација

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Директор
Стручни
сарадници
Наставници

Директор
Стручни
сарадници
Наставници
Министарств
о просвете

Мотивација

2. ПОДСТИЦАЊЕ ПОЗИТИВНИХ ПОСТУПАКА И УСПЕХА УЧЕНИКА

ЗАДАЦИ
1.Мотивисање
ученика за
постизање
бољих
резултата у

АКТИВНОСТИ
- Стварање позитивне климе која
ће допринети да се ученици
осећају пријатно и безбедно у
школи
-Оглашавање успеха ученика на

КАДА
Током
школске
године од
септембра
2018. до
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КО
Директор
Стручни
сарадници
Наставници

РЕСУРСИ
Директор
Стручни
сарадници
Наставници
Министарст

ОТЕЖАВ.
ФАКТОРИ
Мотивација
Финансије

свим наставним
и ваннаставним
областима

сајту и фејсбук страници школе,
школском листу, градским
медијима
(писаним и електронским)
-Награђивање ученика (излети...)

јуна 2023.
године

2.Организовање
дружења

-излети
-ескурзије
-концерти
-хуманитарне акције
-такмичења
-културне манифестације
-игранке
-спортске манифестације
-сајмови
-изложбе
-заједничка израда и презентација
пројектних активности

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Директор
Стручни
сарадници
Наставници
Ученици,УП,
ВТ

3.Организовање
културних и
спортских
дешавања на
територији
општине

-Спортска олимпијада – све
школе
-Обележавање значајних градских
датума (представљање школа)
-Обележавање свих значајних
датума

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Директор
Стручни
сарадници
Наставници
Родитељи/
Старатељи
Ученици,УП,
ВТ, Локална
заједница,
Основне и
средње
школе,
ПС
Младеновац,
Центар за
социјани рад

4.Сарадња и
умрежавање са
другим
школама и
установама

-Организовање школске
олимпијаде на нивоу града
-Јесењи и пролећни базар
- Еколошка модна ревија
-Акције Вршњачког тима
-Презентација постигнућа
(локална заједница, друге школе
-Предавања експерата
-Сајмови (образовања, књига,
науке...)

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Директор
Стручни
сарадници
Наставници
Родитељи/
Старатељи
Ученици,УП,
ВТ, Локална
заједница
Основне и
средње школе
Министарств
о полиције
Центар за
социјани рад
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во просвете
Родитељи/
Старатељи
Локална
заједница
Туристичке
агенције
Директор
Стручни
сарадници
Наставници
УП,ВТ

Директор
Стручни
сарадници
Наставници
Ученици,УП
ВТ
Родитељи/
Старатељи
Локална
заједница
Основне и
средње
школе
ПС
Младеновац
Центар за
социјани рад
Директор
Стручни
сарадници
Наставници
Ученици,УП
ВТ
Родитељи/
Старатељи
Локална
заједница
Основне и
средње
школе
Министарст
во полиције
Центар за
социјани рад
Министарст
во просвете

Мотивација
Финансије

Финансије
Мотивација
Простор

Финансије
Мотивација
Простор

3. ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА И УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ МЕЂУ
УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

1.Организовање
акција у циљу
превенције
насиља

-Стварање позитивне климе која
ће допринети да се ученици
осећају пријатно и безбедно у
школи
- Промовишу се здрави стилови
живота којима се ученици
подстичу на одговорност према
себи, сопственом здрављу и свим
другим актерима школског
живота
-Ученици уче да задовољавају
своје потребе без угрожавања
других, да анализирају сопствене
и туђе идеје, поштују и негују
традицију и културу
-Организовање школске
олимпијаде
-Јесењи и пролећни базар
-Еколошка модна ревија
-Акције вршњачког тима
-Презентација постигнућа
(локална заједница, друге школе)
- Презентације за родитеље
(родитељски састанци и савет
родитеља): Протокол, приручник
за родитеље, школска правила,
медијација, решавање конфликта
ненасилним путем, врсте
насиља...
-Организовање приредби и
спортских активности
-Прикупљање прилога
-Помоћ друг - другу

2.Организовање
хуманитарних
акција

3. Упознавање
са културом и
обичајима
националних
мањина

- Организовање приредби и
спортских активности
-Интензиван рад свих учесника у
васпитрно-образовном процесу
на развијању толеранције,
уважавању и поштовању
различитости

КАДА

КО

РЕСУРСИ

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Стручни
сарадници
Директор
Наставници,
ученици
ВТ
ШТ
УП

Стручни
сарадници
Директор
Наставници,
ученици
ВТ
ШТ
УП

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године
Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Стручни
сарадници
Директор
Наставници
ВТ
ШТ
УП
Сви учесници
у ВО процесу

Стручни
сарадници
Директор
Наставници
ВТ
ШТ
УП
Сви учесници
у ВО процесу

ОТЕЖАВ.
ФАКТОРИ
Мотивација
Награђивање
Време
Простор

Простор
Мотивација

Финансије
Простор
Мотивација
Предрасуде

4. УВАЖАВАЊЕ ОДНОСА НАСТАВНИК – УЧЕНИК –РОДИТЕЉ
ЗАДАЦИ
1.Подстицање

АКТИВНОСТИ
-Побољшати комуникацију и

КАДА
Током
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КО
Директор

РЕСУРСИ
Директор

ОТЕЖАВ.
ФАКТОРИ
Мотивација

међусобне
толеранције

2.Укључивање
родитеља/стара
теља у рад
школе

међусобно уважавање између
наставника и ученика
- Замена улога између наставника
и ученика („Да станем у туђе
ципеле“)
-Подстицање сарадничких односа
у школи
-Обележавање међународног
Дана толеранције
-Уважавање односа ученик –
наставник – родитељ
-Подстицање међусобне сарадње
и толеранције
-Подстицање ученика да
слободно изражавају своје
мишљење
-Веће укључивање ученика у рад
школских органа, као и
разматрање њихових предлога
- У школи постоје евиденције о
свим активностима, постоје
процедуре понашања и
реаговања, начин промовисања
позитивног понашања ученика
-Потребно је веће укључивање и
упознавање родитеља са
применом Правилника о
безбедности и сигурности
ученика у школи и са
организовањем школских акција
за пружање помоћи ученицима
-Предавања родитеља експерата
-Заједничке активности
приликом обележавања
школских догађаја
-Родитељи волонтери
-Укључивање родитеља у рад
Тимова
-Укључивање родитеља у израду
пројеката, организације
приредби, набављање материјала,
израда костима и сценографије,
размена искустава
-Учешће родитеља у
обележавању значајних датума у
школи
-Укључивање родитеља у
реализацији програма
професионалне оријентације
-Укључивање родитеља у
реализацију школске олимпијаде
Потребно је веће укључивање и
упознавање родитеља са
применом Правилника о
безбедности и сигурности
ученика у школи и са
организовањем школских акција

школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Стручни
сарадници
Наставници
Ученици
Родитељи/
Старатељи
Локална
заједница

Стручни
сарадници
Наставници
Ученици
Родитељи/
Старатељи
Локална
заједница

Финансије

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Стручни
сарадници
Наставници
Ученици
Родитељи/
Старатељи
Локална
заједница

Стручни
сарадници
Наставници
Ученици
Родитељи/
Старатељи
Локална
заједница

Мотивација
Финансије
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за пружање помоћи ученицима.
-Правовремено и прецизно
информисање родитеља о свим
активностима у школи, као и о
раду Савета родитеља
ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ
III ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМЉЕНОСТ
ШКОЛЕ
РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ
1. ПОБОЉШАЊЕ ПРОСТОРНИХ И МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА
ЗАДАЦИ

АКТИВНОСТИ

КАДА

КО

РЕСУРСИ

ОТЕЖАВ.
ФАКТОРИ
Простор
Време
Финансије

1.Реконструкци
ја тоалета,
подова и
санација зидова
у школи у
Границама
2.Реконструкци
ја тоалета и
санација зидова
у школи у Селу
Младеновцу
3. Санацијаж
паркета у сали
за физичко
васпитање у
матичној
школи
4. Надоградња
видео надзора

-Израда плана реконструкције
-Расписивање тендера
-Разматрање понуда
-Одабир најповољнијих
-Набавка материјала
-Реализација плана пројекта
-Расписивање тендера
-Прикупљање понуда
-Прикупљање донација
-Санација тоалета и зидова

Од јула до
августа
2018.
године

Директор
Секретар
Шеф рачуноводства

Директор
Локална
заједница
Донатори

Од јула до
августа
2018.
године

Директор
Секретар
Шеф рачуноводства

Финансије

-Расписивање тендера
-Прикупљање понуда
-Прикупљање донација
- Постављање
паркета

Од јула до
августа
2018.
године

Директор
Секретар
Шеф рачуноводства

Локална
заједница
Донатори
ЈКП општине
Младеновац
Локална
заједница
Министарств
о просвете
Донатори

-Снимање стања и потреба
-Расписивање тендера
- Прикупљање понуда
- Прикупљање донација
- Постављање видео надзора

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Директор
Секретар
Шеф рачуноводства
Донатори
Локална
зајецница

Финансије

5. Школски
разглас и
електронско
звоно

-Расписивање тендера
- Прикупљање понуда
- Прикупљање донација
-Активирање разгласа

6. Опремање
кабинета
најновијим
савременим
наставним
средствима и

-Расписивање тендера
- Прикупљање понуда
- Прикупљање донација
- Наставна средства и намештај
набављени и у функцији

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године
Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.

Директор
Секретар
Шеф рачуноводства
Донатори
Локална
заједница
Директор
Секретар
Шеф рачуноводства
Донатори
Локална

Локална
заједница
Министарств
о просвете
Донатори
Министарств
о полиције
Чланови
колектива
Директор
Секретар
Шеф рачуноводства
Донатори
Локална
заједница
Директор
Секретар
Шеф рачуноводства
Донатори
Локална
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Финансије

Финансије

Финансије

намештајем

године

заједница

заједница

8. Потпуна
замена
рачунара у
информатичко
м кабинету

-Расписивање тендера
- Прикупљање понуда
- Прикупљање донација
-Рачунари набављени и у
функцији

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Директор
Секретар
Шеф рачуноводства
Донатори
Локална
заједница

Директор
Секретар
Шеф рачуноводства
Донатори
Локална
заједница

Финансије

9. Набавка пет
паметних табли
са пројектором
и лаптопом

-Расписивање тендера
- Прикупљање понуда
- Прикупљање донација
-Паметне табле набављене и у
функцији
-Израда анкета и упитника
-Анкетирање запослених,
ученика и родитеља
-Анализа добијених података
-Утврђивање јаких и слабих
страна школе
-Праћење конкурса
-Прикупљање конкурсне
документације
-Конкурисање
-Писање документације за
пројекте
-Реализација пројеката
-Укључивање родитеља у
пројекте
-Писање извештаја
-Обавештавање у школским и
локалним медијима

Директор
Секретар
Шеф рачуноводства
Донатори
Локална
заједница
Директор
Тим

Директор
Секретар
Шеф рачуноводства
Донатори
Локална
заједница
Директор
Тим,
наставници,
родитељи,
локална
заједница
Тим,
наставници,
родитељи,
локална
заједница

Финансије

10.
Укључивање
школе у
националне и
међународне
развојне
пројекте
*Утврђивање
јаких и слабих
страна школе
*Утврђивање
потреба и
ресурса школе
*Праћење
националних и
међународних
развојних
пројеката
*Учешће у
пројектима

Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године
Током
школске
године од
септембра
2018. до
јуна 2023.
године

Тим,
ученици,
наставници,
родитељи
Тим, стручне
службе
локалне
заједнице
Директор,
Тим

Мотивација
Финансије

Тим, стручне
службе
локалне
заједнице
Директор
Тим, стручне
службе
локалне
заједнице
Директор

8. ЕВАЛУАЦИЈА
НАСТАВА, УЧЕЊЕ И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
1.

Побољшање квалитета наставе применом разноврсних метода и облика рада

Критеријуми успеха
Да 90% наставника
примењује савремене
методе, облике рада и
наставних средстава

Инструменти
Време
Носиоци
Присуствовање часовима
Током школске године
( ПП служба, директор )
Директор
анкете, тестови, завршни
Сумирање резултата
Стручни сарадници
испит,
праћења на полугодишту Тим
педагошка документација
и на крају године
2. Систематска анализа остварених резултата и тежња да се исти поправе
Критеријуми успеха
Инструменти
Време
Носиоци
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Урађено 5 анализа
остварених резултата

Присуствовање часовима
Током школске године
Директор
( ПП служба, директор )
Стручни сарадници
педагошка документација
Сумирање резултата
Тим
3. Набавка и коришћење нових савремених наставних средстава

Критеријуми успеха
Набављене 5
интерактивних табли и 80%
наставника их користи у
настави;

Инструменти
Присуствовање часовима
( ПП служба, директор )
педагошка документација

Време
Током школске године

Побољшан успех у свим
облицима васпитнообразовног рада за 10 %

Присуствовање часовима
( ПП служба, директор)
тестови,
педагошка документација

Током школске године
Сумирање резултата
праћења на полугодишту
и на крају године

Носиоци
Директор
Тим
Стручни сарадници

Сумирање резултата
праћења на полугодишту
и на крају године
4.Мере за унапређивање васпитно-образовног рада

Критеријуми успеха
Бољи резултати ученика
на завршном испиту за
10%

ПП служба
Директор
Тим

Инструменти
Време
Носиоци
Присуствовање часовима
Током школске године од Директор
( ПП служба, директор)
септембра 2018. до јуна
Наставници
тестови, извештаји
2023. године
Стручни сарадници
наставника о
Родитељи/ Старатељи
постигнућима ученика у
току школске године,
педагошка документација,
анализа резултата ученика
на завршном испиту
Квалитетно израђени
Анализа усклађености
Током школске године од Директор
планови припремне
планова са стандардима,
септембра 2018. до јуна
Наставници
наставе
предзнањима и
2023. године
Стручни сарадници
способностима ученика
Родитељи/ Старатељи
Утврђивање просторне и
временске и усклађности
са организацијом наставе
и оптерећености ученика
3. Мере превенције осипања ученика
Критеријуми успеха
Инструменти
Време
Носиоци
Уписано више ученика у
- Упоредна анализа броја
Септембар/октобар
ПП служба
односу за претходну
ученика по разредима и
текуће школске године
Директор
годину за 10%
одељењима
(2018. до 2023. године)
Тим
6.Мере за унапређивање васпитно-образовног рада на основу анализе резултата ученика на завршном
испиту
Критеријуми успеха
Инструменти
Време
Носиоци
Бољи резултати ученика
- Резултати ученика на
Јун текуће школске
Наставници
на завршном испиту за
завршном испиту
године (2018. до 2023.
ПП служба
10%
године)
Директор
Тим
7.Побољшање квалитета оцењивања и самооцењивања
Критеријуми успеха
Инструменти
Време
Носиоци
60% ученика прави
Педагошка документација Током школске године од Директор
краткорочне и дугорочне (педагошка свеска
септембра 2018. до јуна
Наставници
циљеве, има изграђене
наставника, портфолио
2023. године
Ученици
ставове о вредностима
ученика...)
Стручни сарадници
друштва и човека и
укључено је у оцењивање
и самооцењивање
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2. СТИЦАЊЕ ПРИМЕЊИВИХ И ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА
1.
2.

Мотивисање ученика за различите приступе у решавању проблема, давање конкретних и прецизних
смерница за даљи рад и оспособљавање ученика да постављају сопствене циљеве у учењу
Повезивање теоретских знања са свакодневним искуством и стављање у реалне ситуације

Критеријум успеха
-Већа мотивација ученика – 30 %
ученика користи различите изворе
информација (интернет, Сајмови
образовања, посете предузећима...)
-Учествују у реализацији пројеката и
презентација, квизова и такмичења.
-Организована 4 излета.
-Повезивање теоретских знања са
искуствима из праксе.
-Задовољство ученика, наставника и
родитеља.

3.

Инструменти
Процена наставника
Извештаји
Педагошка
документација

Време

Носиоци

Током школске
године од
септембра 2018. до
јуна 2023. године

Наставници
Ученици
ПП служба
Директор
Тим
Експерти
Родитељи/Старатељи
Локална заједница

ПОВЕЋАЊЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ЗАДОВОЉЕЊЕ КУЛТУРНИХ ПОТРЕБА УЧЕНИКА
1. Организовање већег броја школских приредби и учешће већег броја ученика

Критеријум успеха
-Организовано 8
приредби
-Да 70% ученика буде
укључено у организоване
активности

Инструменти
-Документација, видео
записи
-Посећеност

Време
Током школске године
од септембра 2018. до
јуна 2023. године

Носиоци
Директор
Стручни сарадници
Тим
Наставници
Родитељи/Старатељи
Ученици

2. Организовање трибина, музичких, књижевних и поетских вечери
-Организоване 2 трибине
-Организоване 2
промоције,
-10 предавања стручњака
-Организована 4 концерта

План емитовања програма
Видео записи
Посећеност

Током школске године
од септембра 2018. до
јуна 2023. године
Извештавање на
седницама
Наставничког већа,
Педагошког
колегијума, Савета
родитеља и Школског
одбора

Директор
Стручни сарадници
Тим
Наставници
Родитељи/Старатељи
Ученици

3. Организовање секција према интересовањима ученика
-Организоване секције
према интересовањима
ученика из већине
предмета
-Задовољство ученика,
наставника и родитеља

-Документација
-Учешће ученика и
постизање бољих
резултата у свим
областима и такмичењима

Током школске године
од септембра 2018. до
јуна 2023. године

Директор
Стручни сарадници
Тим за развојно планирање
Наставници
Ученици

4. Организовање спортских активности и школске олимпијаде
- Организовано 10
спортских активности –

-Документација
-Видео записи

Током школске године
од септембра 2018. до
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ПП служба,директор
Тим за развојно планирање

90% учешће ученика
- Организована школска
олимпијада – 90% учешће
ученика

јуна 2023. године
Извештавање на
седницама
Наставничког већа,
Педагошког
колегијума, Савета
родитеља и Школског
одбора

-Посећеност

Наставници
Родитељи/Старатељи
Ученици

ЕВАЛУАЦИЈА
4. ПОДИЗАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРИМЕНУ ИНКЛУЗИВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА КОЈИ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ
ПРЕДМЕТА
1. Обезбеђивање додатне подршке ученицима
Критеријум успеха
Сви ученици укључени у
редовне и ваннаставне
активности и напредују у
складу са индивидуалним
способностима и
потребама

Инструменти
Индивидуализација, ИОП
1, ИОП 2, ИОП 3
Педагошка документација
Постигнућа на проверама
знања и такмичењима

Време
Током школске године од
септембра 2018. до јуна
2023. године
Извештавање на
седницама Наставничког
већа, Педагошког
колегијума, Савета
родитеља и Школског
одбора

Носиоци
Тим за инклузију
Стручни сарадници,директор
Тим за развојно планирање
Наставници
Родитељи/Старатељи
Ученици

ЕВАЛУАЦИЈА
ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА КОМУНИКАЦИЈЕ
1. Заједничко планирање (годишње и месечно)
Критеријуми успеха
80% наставника је
прихватило тимски начин
припреме наставних
садржаја по предметима и
разредима
Лакше усвајање
наставних садржаја и
функционална примена
истих
Смањен број недовољних
оцена
-Организоване две
ескурзије и два излета
годишње
-Четири позоришне
представе
-Сајам књига,
-Четири изложбе

Инструменти
Консултације наставника
Презентације
Размена примера добре
праксе
Педагошка документација

Време
Током школске године од
септембра 2018. до јуна
2023. године
Извештавање на
седницама Наставничког
већа, Педагошког
колегијума, Савета
родитеља и Школског
одбора

2. Организовање дружења чланова колектива
Извештаји са ескурзија,
После изведених
излета, позоришних
екскурзија и излета
представа, Сајма
извештавање на
књига,изложби...
седницама Наставничког
већа, Педагошког
колегијума, Савета
родитеља и Школског
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Носиоци
Тим за инклузију
Стручни сарадници
Директор
Тим за развојно планирање
Наставници

Наставници
Директор
Тим

-60% наставника редовно
иде на излете, екскурзије,
позоришне представе...

одбора

3. Организовање семинара
95 % наставника је према
Процена у квалитету
Током школске године од Наставници
својим потребама
комуникације
септембра 2018. до јуна
Директор
учествовало на
2023. године
Тим
семинарима који су
Размена примера добре
организовани
праксе
4. Размена искустава наставника разредне и предметне наставе
Двадесет наставника из
Процена у квалитету
Током школске године од Наставници
предметне наставе држи
комуникације и
септембра 2018 .до јуна
Директор
часове ученицима
прилагођавању ученика
2023. године
Тим
четвртог разреда и
на предметну наставу
редовно размењује
искуства са учитељицама
ЕВАЛУАЦИЈА
ПОДСТИЦАЊЕ ПОЗИТИВНИХ ПОСТУПАКА И УСПЕХА УЧЕНИКА
1. Мотивисање ученика за постизање бољих резултата у свим наставним и ваннаставним областима
Критеријуми успеха
-Већа просечна оцена на
класификационим
периодима
-Побољшан успех
ученика на такмичењима
-Побољшан успех
ученика на завршном
испиту

Инструменти
Педагошка документација
Зидне новине
Школски часопис
Градски медији (писани и
електронски)

Време
Носиоци
Током школске године
Наставници
од септембра 2018. до
Директор
јуна 2023. године
ПП служба
Извештавање на
Ученици
седницама
Тим
Наставничког већа,
Родитељи/Старатељи
Педагошког
Локална заједница
колегијума, Савета
родитеља и Школског
одбора
2. Организовање дружења
-Једна организована
Извештаји са: ескурзија,
После изведених
Наставници
ескурзија и два излета
излета,
ескурзија,
Директор
годишње
представа,
излета,
Стручни сарадници
-Две позоришне
изложби,
представа,
Ученици
представе
сајмова,
изложби,
Тим
-Два концерта ученика
концерата,
сајмова,
Родитељи/Старатељи
музичке школе
акција...
концерата,
Локална заједница
-Сајам књига
акција извештавање на
Туристичке агенције
-Сајам образовања
седницама
Установе културе
-Четири хуманитарне
Наставничког већа,
Медији
акције
Педагошког
-Две посећене изложбе
колегијума, Савета
-Две књижевне вечери
родитеља и Школског
одбора
3. Организовање културних и спортских дешавања на територији општине
-Организована школска
Писани и видео
Након реализоване
Наставници
олимпијада,
материјали
школске олимпијаде и
Директор
-Обележени важни
обележавања важних
Стручни сарадници
градски датуми
датума извештавање на Ученици
седницама
Тим
Наставничког већа,
Родитељи/Старатељи
Педагошког
Локална заједница
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колегијума, Савета
родитеља и Школског
одбора

Установе културе
Медији
Основне и средње школе у
општини

ЕВАЛУАЦИЈА
УВАЖАВАЊЕ ОДНОСА НАСТАВНИК – УЧЕНИК – РОДИТЕЉ
1. Подстицање међусобне толеранције
Критеријуми успеха
-Боља комуникација
између родитеља,
наставника и ученика

Инструменти
Процена у квалитету
комуникације и
сазнањима ученика

-30% ученика је постигло
боље резултате

Педагошка документација

Време
Током школске године
од септембра 2018. до
јуна 2023. године
Извештавање на
седницама
Наставничког већа,
Педагошког
колегијума, Савета
родитеља и Школског
одбора

Носиоци
Наставници
Директор
Стручни сарадници
Ученици
Тим
Родитељи/Старатељи

ЕВАЛУАЦИЈА
ПОБОЉШАЊЕ ПРОСТОРАНИХ И МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА
Критеријуми успеха
Инструменти
Време
Носиоци
1. Реконструкција тоалета, подова и санација зидова у школи у Границама
- Реконструисани
Извештаји надлежних
Јун - август 2018.
Директор
тоалети, подови и
комисија
године
Наставници
санирани зидови у школи Преглед стања
Локална заједница
у Границама
Министарство просвете
Донатори
2.Реконструкција тоалета и санација зидова у школи у Селу Младеновцу
- Реконструисани тоалети
и санирани зидови у
школи у Село
Младеновцу

Извештаји надлежних
комисија
Преглед стања

Јун - август 2018.
године

Директор
Наставници
Локална заједница
Министарство просвете
Донатори

3. Реконструкција паркета у сали за физичко васпитање у матичној школи
- Реконструисан паркет у
Извештаји надлежних
Јун - август 2018.
Директор
сали за физичко
комисија
године
Наставници
васпитање
Локална заједница
Преглед стања
Министарство просвете
-Повећана безбедност
Донатори
ученика
ЈКП општине Младеновац
4. Надоградња видео надзора
-Постављен већи број
Преглед стања
Током школске
Директор
камера
године од септембра
Наставници
-Смањен број насилног
Извештаји надлежних
2018. до јуна 2023.
Локална заједница
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понашања
-Смањен број оштећења
школске имовине
-Повећана безбедност
ученика

комисија

године

Извештај тима за заштиту
ученика од НЗЗ

Министарство просвете
Министарство полиције
Донатори
Министарство телекомуникација

5. Школски разглас и електронско звоно
-Емитовање прилагођених План емитовања програма Током школске
Директор
садржаја
Извештаји надлежног
године од септембра
Стручни сарадници
-Квалитетно
Тима
2018. до јуна 2023.
Тим
информисање
Анкете и процене
године
Наставници
-Задовољство ученика,
задовољства ученика,
Ученици
наставника и родитеља
наставника и родитеља
Родитељи/Старатељи
6. Опремање кабинета најновијим савременим наставним средствима и намештајем
Набављено 30 рачунара за Извештај рачуноводства
Током школске
Директор
нови информатички
План коришћења и
године од септембра
Стручни сарадници
кабинет
реализација планираног
2018. до јуна 2023.
Тим
Педагошка документација године
Наставници
Ученици
Донатори
7. Потпуна замена рачунара у информатичком кабинету
Замењено 30 рачунара у
План коришћења и
Током школске
Директор
информатичком кабинету реализација планираног
године од септембра
Стручни сарадници
Педагошка документација 2018. до јуна 2023.
Тим
године
Наставници
Ученици
Донатори
8. Набавка пет паметних табли са пројектором и лаптопом
Набављено пет паметних
Извештај рачуноводства
Током школске
Директор
табли са пројектором и
План коришћења и
године од септембра
Стручни сарадници
лаптопом
реализација планираног
2018. до јуна 2023.
Тим
Педагошка документација године
Наставници
Ученици
Донатори
9. Укључивање школе у националне и међународне развојне пројекте
Утврђене јаке и слабе
стране школе
Утврђене потребе и
ресурси школе
Учешће у пет
националних и
међународних развојних
пројеката

-Анкете
-Конкурси
-Конкурсна
документација
- Документације за
пројекте
-Извештаји о
реализованим пројектима
-Списак родитеља
укључених у пројекте
-Извештаји у школским и
локалним медијима

Током школске
године од септембра
2018. до јуна 2023.
године
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Директор
Стручни сарадници
Тим
Наставници
Ученици
Родитељи/Старатељи
Донатори

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Школски развојни план Основне школе ''Свети Сава'' за период од 2018 до 2023 . године усвојен на седници
Школског одбора.

Деловодни број 855 од 29 .6. 2018. године.

У Младеновцу 29.06.2018. године.

Директор школе
___________________
/Милисав Томчић/

Председник школског одбора
_ _________________________
/Иван Лукић/
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