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1. Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе
резултата ученика на завршном испиту
1.1.

Област: математика

Циљеви:
• Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања ученика кроз
заједничке, јасне, дефинисане и свима доступне критеријуме оцењивања у сагласностима
са стандардима постигнућа
• унапређење учења и постигнућа ученика на завршном тесту
• усвајање трајних и применњивих знања
Задаци:
• Обезбеђивање уједначeног
критеријума оцењивања и његове јавне доступности
ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања
• Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз
интерно тестирање током године, а по узору на завршни тест и праћење напредовања
ученика
• Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју
Време
реализације

Активност

Реализатор

Август

Анализа постигнућа ученика на завршном тесту у
јуну2013.
Припрема иницијалног теста

Чланови Стручног већа
наставника математике
Чланови Стручног већа
наставника математике
Чланови Стручног већа

Август
Август
Август
Септембар
Септембар
Септембар
– јун
Септембар
– јун

Израда годишњег плана редовне наставе
математике поштујући закључке анализе успеха
ученика на завршном испиту
Израда годишњег плана додатне и допунске
наставе математике поштујући закључке анализе
успеха ученика на завршном испиту
Реализација иницијалног теста и анализа
постигнућа ученика на иницијалном у односу на
завршни тест
Израда плана припремне наставе за ученике
8.разреда

Чланови Стручног већа
Чланови стручног већа

Реализација интердисциплинарних часова

Чланови Стручног већа
који су задужени за
припремну наставу
Чланови Стручног већа

Сарадња са осталим Стручним већима у циљу
бољег савладавања знања из области на којима су

Чланови Стручних
већа математике и
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ученици показали низак ниво постигнућа
Септембар Планирање и реализација оперативних планова
– јун
наставе математике и припрема за час уз повећање
обраде и увежбавања садржаја на којима су
ученици показали низак ниво постигнућа на
завршном – иницијалном тесту
Септембар Израда плана припремне наставе за ученике који
раде по ИОП-у
Октобар –
Реализација и анализа пробних завршних испита у
јун
организацији Министарства Просвете и спорта за
ученике 8.разреда
Октобар Реализација и анализа тестова по темама за
јун
ученике 8.разреда у оквиру припремне наставе и
појачавање рада на областима у којима су ученици
показали низак ниво постигнућа
Јун
Упоредна анализа успеха ученика на пробним
завршним испитима и на самом завршном испиту
Јун-август
Анализа усклађености закључених оцена из
математике и постигнутих резултата ученика
осмог разред на завршном испиту
Јун – август Евалуација постигнутих циљева

1.2.

наука
Чланови Стручног већа

Чланови Стручног већа
и ПП служба
Чланови Стручног већа
Чланови Стручног већа

Чланови Стручног већа
Рајчић Љиљана
Чланови Стручног већа
Чланови Стручног већа

Област: српски језик

Циљ:
• Унапређивање учења и квалитета наставе кроз заједничке, јасно дефинисане и свима
доступне критеријуме оцењивања, који су у сагласности са стандардима постигнућа
• унапређивање учења и постигнућа ученика на завршном тесту
• усвајање трајних и применљивих знања
Задаци:
• Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне доступности
ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање са стандардима образовања
• Реализација школских интерних тестирања ученика и провера школских постигнућа кроз
интерно тестирање током године, а по узору на завршни тест и праћење напредовања
ученика
• Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у развоју
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Време
реализације

Активност

Август

Анализа постигнућа ученика на завршном тесту Руководилац
у јуну2013. за презентацију на Наставничком
Стручног већа
већу, као и сумирање општих постигнућа
Припрема иницијалног теста
Чланови Стручног
већа наставника
српског језика
Израда годишњег плана редовне наставе
Чланови Стручног
српског језика на основу анализе успеха
већа наставника
ученика на завршном испиту
српског језика
Израда годишњег плана додатне и допунске
Чланови Стручног
наставе српског језика на основу анализе
већа наставника
успеха ученика на завршном испиту
српског језика
Реализација иницијалног теста и анализа
Чланови Стручног
постигнућа ученика на иницијалном у односу
већа наставника
на завршни тест
српског језика
Израда плана припремне наставе за ученике
Чланови Стручног
8.разреда у складу са успехом на матурском
већа наставника
испиту
српског језика
Сарадња са осталим Стручним већима у циљу
Чланови Стручног
бољег савладавања знања из области на којима већа наставника
су ученици показали низак ниво постигнућа
српског језика
Планирање и реализација оперативних планова Чланови Стручног
наставе српског језика и припрема за час уз
већа наставника
повећање обраде и увежбавања садржаја на
српског језика
којима су ученици показали низак ниво
постигнућа на завршном – иницијалном тесту
Израда плана припремне наставе за ученике
Чланови Стручног
који раде по ИОП-у
већа и ПП служба
Реализација и анализа пробних завршних
Чланови Стручног
испита у организацији Министарства Просвете већа наставника
и спорта за ученике 8.разреда
српског језика
Реализација и анализа тестова по темама за
Чланови Стручног
ученике 8.разреда у оквиру припремне наставе
већа наставника
и појачавање рада на областима у којима су
српског језика
ученици показали низак ниво постигнућа
Упоредна анализа успеха ученика на пробним
Чланови Стручног
завршним испитима и на самом завршном
већа наставника
испиту
српског језика
Анализа усклађености закључених оцена из
Руководилац
српског језика и постигнутих резултата ученика Стручног већа
осмог разред на завршном испиту
Евалуација постигнутих циљева
Чланови Стручног
већа наставника
српског језика

Август
Август
Август
Септембар
Септембар
Септембар –
јун
Септембар –
јун

Септембар
Октобар –јун
Октобар - јун

Јун
Јун-август
Јун – август

Реализатор
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2. Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика
подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и
васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка
Време
реализације
Јун, август

Активност

Реализатор

Формирање школског Тима за ИО

Директор

Јун, август

Израда плана и програма рада школског Тима за
ИО, за школску 2013 /2014. годину

Чланови Тим за ИО

Септембароктобарновембар
На крају I
тромесечја

Идентификација ученика из осетљивих група и
даровитих ученика
Формирање мини тимова за ученике којима је
потребна додатна подршка

ПП служба, разредне
старешине, наставници
разредне наставе
Чланови Тима за ИО
родитељи

На крају I
тромесечја

Израда плана рада за ученике из осетљивих група и
за даровите ученике

Педагошки колегијум
Тим за ИО

У току године

Укључивање ученика којима је потребна додатна
подршка у бесплатне школске ативности:
ваннаставне активности, тимове, школске акције и
пројекте

Колектив

У току године

Сарадња са Итерресорном комисијом, другим
школама, установама, удружењима и појединцима
у циљу унапређења квалитета пружања додатне
подршке ученицима

Чланови Тима за ИО

У току године

Иницирање побољшања приступа школи и у
школској згради за ученике и родитеље са
физичким тешкоћама

Директор, локална
заједница

У току године

Набавка асистативне технологије и дидактичких
материјала

Директор, ПП служба

У току године

Набавка стручне литературе за рад са ученицима из
осетљивих група

Библиотекар, ПП
служба

На крају II, III и
IV

Праћење, евалуација, ревидирање ИОП-а

Чланови Тима за ИО
Педагошки колегијум
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класификационог
периода
јун
Вредновање имплементације ИОП-а у школи

Чланови Тима за
самовредновање

3. Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима,
наставницима и родитељима
Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ: унапређивање безбедности
ученика, повећање квалитета рада у установи, и, дугорочно, стицање вештина наопходних за
конструктиван и ненасилан начин решавања будућих животних проблема. Повећавањем
сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима доприноси се квалитетнијем васпитању
и образовању ученика.
Време
реализације

Активност

Септембар

Формирање Тима за заштиту, упознавање са
новим члановима, анализа Програма заштите

Септембар

Формирање Вршњачког тима

Септембар

Формирање Ученичког парламента

Септембар и
током целе
школске
године

Отварање блога о ненасиљу; редовно ажурирање
блога

Октобар
Октобар
Октобар и
током
школске
године
Октобар,
новембар

Доношење правила понашања на нивоу школе,
редефинисање постојећих правила
Учешће ученика млађих разреда у манифестацији
Радост Европе и Дечијој недељи
Укључивање Савета родитеља у рад Тима за
заштиту
Сајам науке ''Знање на видику''

Реализатор

Чланови Тима за
заштиту
Координатор
Вршњачког тима
Координатор
Ученичког парламента
Координатор Тима за
заштиту Сузана
Бранковић Павловић и
наставник техничког и
информатичког
образовања Ненад
Стаменовић
Чланови Тима за
заштиту, одељенске
старешине
Учитељи Јелена
Пантић и Биљана
Ристановић
Координатор Тима за
заштиту Сузана
Бранковић Павловић
Колектив ОШ ''Иво
Андић''
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Фебруар и
Снимање краткометражног филма на тему
током другог
превенције вршњачког насиља
полугодишта

Март, април,
мај

Организација учешћа ученика у спортским
турнирима и хуманиратним акцијама

Током целе
школске
године

Праћење безбедносне ситуације

Током
школске
године

Превенција насиља кроз наставне садржаје

Током
школске
године

Активности ученика у домаћим и међународним
пројектима у којима учествује наша школа

Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године,
сваке прве
среде у
месецу
Током
школске
године

Наставник грађанског
васпитања Јелена
Влајковић и
наставник техничког и
информатичког
образовања Ненад
Стаменовић
Тим за заштиту у
сарадњи са
предметним
наставницима
Тим за заштиту,
учитељи, одељенске
старешине, предметни
наставници, помоћно
особље
Учитељи, одељенске
старешине, предметни
наставници
Тим за заштиту у
сарадњи са Тимом за
школско развојно
планирање, предметни
наставници

Сарадња са локалном заједницом на нивоу
општине и града

Директор Милан
Пашић

Предавања и трибине на тему превенције насиља
у оранизацији полиције, дома здравља, спортских
организација

Директор Милан
Пашић

Сарадња са Ученичким парламентом,
Вршњачким тимом и осталим тимовима у школи

Тим за заштиту

Отворена врата

Предметни наставници

Омогућавање родитељима да посете часове
наставника

Предметни наставници
и учитељи
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4. Мере превенције осипања ученика
Време
Активност
реализације
Септембар
Организација приредбе поводом
пријема првака
Октобар
Обележавање Дечје недеље; приредба
поводом Дана школе;
Ажурирање сајта школе током целе
године;
Новембар
Базар –продаја ученичких рукотворина
Децембар
Ћоше успешних-уређење паноа;
Уређење паноа поводом Нове године;
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун

Приредба поводом школске славе
Свети Сава
Акција ДЕЦА-ДЕЦИ, прикупљање
наставног прибора за сиромашну децу
Приредба поводом Дана жена;уређење
паноа
Маскенбал ;Раковички
карневал;Размена играчака
Еко-чувари( ученички тим)
Изложба радова
Карневал у Реснику;Школа страних
језика „Rainbow“

Реализатор
Учитељи,директор,пом.дир.,техничка
подршка
Вера Стојановић
Наставници
Аца Герасимовић
Ивана Цмиљановић,
Љиљана Рајчић
Учитељи
Наставници
Учитељи,наставници
Учитељи
Учитељи,СО Раковица
Учитељи
Школа страних језика „Rainbow“ ,
Јелена Пантић, боравак

5. Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и
васпитања који превазилазе садржаје појединих наставних
предмета
Комисија за културну и јавну делатност прати, усмерава и координира културне
делатности у школи. Својом активношћу доприноси остваривању циљева и задатака школе.
Низом културних манифестација ученицима се пружа могућност да упознају културне,
моралне и етичке вредности и добију прилику да своје знање и умење јавно прикажу.
Циљ:
• успостави и организује сарадњу са породицом и свим чиниоцима друштвене средине ради
јединственог деловања на васпитање и културни развој деце и омладине,
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•
•
•
•

•
•

предлаже и унапређује програме културних и друштвених активности и методе повезивања
школе и друштвене средине,
омогући утицај друштвене средине (учешће културних и других институција- позоришта,
библиотеке, галерије и др.) на остваривање програма образовно-васпитног рада;
стално доприноси развијању потреба за културним садржајима и интересовања за активно
упознавање културних манифестација;
обезбеди учешће ученика, наставника и школе као целине у културном и друштвеном
животу средине; развије позитиван однос према културним вредностима и развије основне
појмове о културном окружењу;
подстакне радозналост ученика, развије љубав према културним остварењима, подстакне,
негује и вреднује самостално креирање културних догађаја;
оствари школско партнерство кроз сарадњу са школама у земљи и иностранству

Време
Активност
Реализатор
реализације
Септембар
- Образовање комисије и усвајање Плана рада
Комисија за културну
комисије
делатност
- Дефинисање циљева и задатака
- Свечана приредба за ђаке – прваке
Учитељи првог разреда
-Тематске изложбе ученичких радова у холу
Весна Станисављевић и
школе
Милан Андрић, наставници
ликовног

Октобар

- Припрема солиста и пратећих вокала за Јована Обрадовић
ФЕДЕМУС
- Активности у обележавању Дечје недељеСекције на нивоу школе,
(од 1. до 7.октобра)
Јелена Ћирић,
Весна Тутуновић
-Обележавање месеца књиге
Активности у библиотеци
- Посета Сајму књига (20-27. октобар)
Наставници срп. језика,
одељенске старешине
- Дан животиња (4.октобар)
Актив ликовне културе,
наставници биологије
- Наступи солиста и пратећих вокала на Јована Обрадовић,
Концерту републичког фестивала Деца наставник музичког
Композитори- ФЕДЕМУС
Драмско-рецитаторска сек- Програм за свечани пријем првака у
ција,учитељ Александра
„Дечји савез " ( 9.октобар)
Ивезић
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Новембар

- Прослава Дана школе

Активи ликовне и
музичке културе, актив
српског језика, наставници
разредне наставе

- Традиционални хуманитарни базар

Одељењске старешине

- Међународни дан толеранције(16. новембар)
Одељењске старешине
- Учешће на ликовним конкурсима
Ликовна секција
- Најраспеванија одељенска заједница
Јована Обрадовић, учитељ
- Дан људских права ( 10.децембар)

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Наставник грађанског
васпитања
- Међународни дан деце са хендикепом ( 3.12.)
- Одабир солиста за приредбу поводом Јована Обрадовић,
- Светосавске свечаности
Ивана Николић,
наставници музичког,
наставници српског језика
- Изложбе ученичких радова у холу школеНаставници ликовног
- Прослава школске славе Свети Сава- Комисија за културну
свечана академија
делатност.вероучитељи,
актив ликовне и музичке
- Изложба ликовних радова на тему Светикултуре, актив српског
Сава
језика, учитељи
- Реализација такмичења Златна сирена - Јована Обрадовић
школско и општинско такмичење
- Поставка тематских изложби
Ликовна секција
- Светски дан поезије (21.март) –поетско вече
Комисија за културну
делатност, наставници
српског језика
- Први дан пролећа (21.март)
Друштвено-користан рад
ученика
-Обележавање светског дана вода (22.март)
Еко секција, наставници
географије
-Такмичење рецитатора- општинско такмичење
Актив српског језика
-Такмичење у беседништву

Беседничка секција

- Пригодне приредбе поводом Дана жена (8.3.)
Актив учитеља и локовног
- Доситејеви дани
Литерарна секција
Април
- Кратке драмске форме –општинско
такмичење

Драмска секција
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- Обележавање дана планете Земље (22.4.)Наставници географије и
биологије. Еко секција
- Светски дан књиге (23.април)
Библиотечка секција
- Учествовање на ликовном конкурсу поводом
Актив ликовне културе
Ускрса и тематска изложба
-Ђачка песничка сусретања- школско и
општинско такмичење
-Сајам кућних љубимаца
Мај

Наставници српског језика
Комисија за културну
делатност у сарадњи са
Тимом за школско
развојно планирање

- Додела диплома и захвалница ученицимаОдељењске старешине у
8. разреда
сарадњи са ликовном
секцијом
-Смотра ритмике, плеса и фолклора- општинско
Учитељи, наставница
такмичење
музичког
- Прослава матурске вечери за ученике 8. Ђачки
р.
парламент
Јун
- Изложба ученичких радова у холу школе
Актив ликовне културе
поводом краја школске године
Током школске- Хуманитарни концерт
Колектив ОШ „Иво Андрић“
године
Током школске- Одлазак у позориште, Музеј Вука и
Одељењске старешине,
године
Доситеја, Музеј Иве Андрића
учитељи, наставници
српског језика

6. План припреме за завршни испит
6.1.

Област: математика

Време
Активност
реализације
Израда годишњег плана редовне
наставе математике поштујући
Август
закључке анализе успеха ученика на
завршном испиту
Израда годишњег плана додатне и
допунске наставе математике
Август
поштујући закључке анализе успеха
ученика на завршном испиту

Реализатор
Чланови Стручног већа

Чланови Стручног већа
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Септембар
Октобар –
новембар
Април

Октобар –
мај
Јун
Мај – јун
Јун
Јун-август

6.2.

Реализација иницијалног теста из
математике за све разреде
Пробни завршни испит за ученике
8.разреда у организацији
Министарства просвете и спорта –
реализација и анализа
Пробни завршни испит за ученике
8.разреда у организацији
Министарства просвете и спорта –
реализација и анализа
Часови припремне наставе за ученике
8.разред (1час недељно)
Припремна настава за ученике
8.разреда (10 часова у блок настави по
2 часа дневно)
Пробни завшни тест за ученике
8.разреда у организацији школе –
реализација и анализа
Завршни тест из математике за ученике
од 5. до 7.разреда
Евалуација постигнутих циљева

Чланови Стручног већа
Чланови Стручног већа

Чланови Стручног већа

Чланови Стручног већа који
предају у 8.разреду
Чланови Стручног већа који
предају у 8.разреду
Сви чланови Стручног већа
Чланови Стручног већа који
предају у тим разредима
Чланови Стручних већа

Област: српски језик

Време
Активност
реализације
Септембар
-Историја српског језика (обнављање)
-Учење дијалеката на примерима
- Дефинисање норме српског језика
(које наречје, дијалекти, изговори
српског језика су основа савременог
српског језика)
-Акценатски систем и рад на
примерима
Октобар
-Основе фонетике (уводно предавање)
-Врсте гласова (обнављање и рад на
примерима)
-Гласовне промене (обнављање и рад
на примерима)
-Врсте речи (уводно предавање)
Новембар
- Променљиве речи (препознавање и
дефинисање граматичких категорија на
примерима)
-Глаголи (препознавање и дефинисање

Реализатор

Стручно веће срп.јез.

Стручно веће срп.јез.

Стручно веће срп.јез.
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Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

граматичких категорија на примерима)
- Заменице (препознавање и
дефинисање граматичких категорија на
примерима)
-Непроменљиве речи (препознавање и
дефинисање граматичких категорија на
примерима)
-Синтакса (уводно предавање)
-Независна реченица (препознавање и
одређеног типа на примерима)
-Зависна реченица (препознавање и
одређеног типа на примерима)
-Израда тестова из радних свезака
(Клет)
-Пробни матурски испит
-Напоредни односи међу реченицама
(рад на примерима)
-Падежни систем (значење и служба
падежа на примерима)
-Падежна синонимија (рад на
примерима)
-Конгруенција (рад на примерима)
- Активне и пасивне реченице, личне и
безличне реченице (рад на примерима)
- Реченични чланови (синтаксичка
анализа читавих реченица)
-Књижевни родови и врсте (анализа и
подела свих књ. дела из
основношколског програма)
-Стилске фигуре (анализа на
примерима)
-Одлике прозе (анализа прозних дела
по избору)
-Одлике поезије (анализа песничких
дела по избору)
-Одлике драме (анализа драмских дела
по избору)
-Језички стилови и комуникација
(препознавање стилова и техничких
одлика текста)
-Табеле, дијаграми, документа
(правила писања и читања званичне и
приватне коресподенције)
-Нарација, дескрипција дијалог
(препознавање у тексту)
-Правописна норма (вежбање свих

Стручно веће срп.јез.

Стручно веће срп.јез.

Стручно веће срп.јез.

Стручно веће срп.јез.

Стручно веће срп.јез.
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Мај

Јун

6.3.

правописних правила и правилног
писања)
-Израда тестова из радних свезака
(Клет)
-Израда тестова из радних свезака
(Клет)
-Израда тестова из збирке задатака за
матурски испит
-Пробни матурски испит
-Израда тестова из збирке задатака за
матурски испит
- Матурски испит

Стручно веће срп.јез.

Стручно веће срп.јез.

Област: науке

Време
Активност
реализације
Израда годишњег плана редовне
наставе природних и друштвених
Август
наука поштујући закључке анализе
успеха ученика на завршном испиту
Израда годишњег плана додатне и
допунске наставе природних и
Август
друштвених наука поштујући закључке
анализе успеха ученика на завршном
испиту
Септембар Реализација иницијалног теста из
природних и друштвених наука за све
разреде
Октобар – Пробни завршни испит за ученике
новембар
8.разреда у организацији
Министарства просвете и спорта –
реализација и анализа
Април
Пробни завршни испит за ученике
8.разреда у организацији
Министарства просвете и спорта –
реализација и анализа
фебруар –
Часови припремне наставе за ученике
мај
8.разред (2 часа месечно)
Мај – јун
Пробни завшни тест за ученике
8.разреда у организацији школе –
реализација и анализа

Реализатор
Чланови Стручног већа

Чланови Стручног већа

Чланови Стручног већа
Чланови Стручног већа

Чланови Стручног већа

Чланови Стручног већа
Сви чланови Стручног већа
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Јун
Јун-август

Завршни композитни тест

Чланови Стручног већа

Евалуација постигнутих циљева

Чланови Стручних већа

7. План укључивања школе у националне и међународне развојне
пројекте
Када је развојни план укључен у редовне активности ОШ „Иво Андрић“ 2002/2003. школске године
као део пилот-пројекта развојног планирања Министарства просвете и спорта, централне активности
су биле усмерене на наставу, ваннаставне активности и организацију рада школе. Одабране активности
су биле из области информатизације и креирања образовних софтвера који ће наставу из разних
предмета приближити ученицама и учинити је очигледнијом.

У складу са основним циљевима, задацима и темама датим у четворогодишњем плану,
централна тема и одговарајуће активности ће ове 2013/2014. године бити у вези са
интердисциплинарним приступом настави. Потреба за овим видом умрежавања знања, умења и
навика проистеклих из различитих области које су заступљене у школи се јавила због тога што је
потребно школу учинити више практичном, смисленијом и применљивијом на проблеме који се
јављају у свакодневном животу. Наиме, за решавање школских и ваншколских задатака и проблема
неопходна је примена наученог из разних области.

Један од најважнијих начина за постизање интердисциплинарног приступа је примена
компјутера у настави и израда образовних софтвера, али и осмишљавање и реализација различитих
пројеката, огледних часова и посета и сарадња са релевантним установама. Начин на који ће се
евалуирати постигнутост постављених циљева је опсервација редовне и огледне наставе од стране
свих стручних тела у школи, тестови (у вези са самоевалуацијом школе), манифестације и друга
дешавања у школи (поставке различитих изложби, спортска такмичења, школски сајт итд.).

Кључне речи:
интердисциплинарност
информатизација
пројекти
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сарадња са локалном заједницом и родитељима
самоевалуација

Табеларни преглед активности развојног плана за школску 2013/2014. годину
Септембар & октобар
координатори/
циљеви

активности
извршиоци

Постизање очигледности у
настави различитих предмета
путем образовних софтвера и
Интернета.

Планирање реализације
наставе предмета од
играчке до рачунарау
млађим и наставе
информатике у старијим
разредима у складу са
редовним наставним
предметима у школи.
Планирање и каснија
реализација тематски
умрежених часова.

Наставник
информатике,
медијатекар и
наставници разредне и
предметне наставе.

Планирање и каснија
реализација угледних и
огледних часова.

Наставници разредне и
предметне наставе.

Формирање мини-тимова и
припреме за реализацију
школског пројекта
Датумологија
Реализација међушколског
пројекта „И ми смо
предавачи“.

Наставници разредне и
предметне наставе.

Помоћ ученицима млађих
разреда у учењу и
социјализацији.

Формирање тима и
припреме за реализацију
школског пројекта.

Координатори педагог
школе и Ивана
Цмиљановић Косовац

Популаризација науке ,
истраживачког рада и подизање
еколошке свести.

Постављање водених
робота на реке Саву и Дунав
и праћење резултата
квалитета воде.

Координатор пројекта
Дејан Бошковић и
наставнице Татјана

Интердисциплинарни приступ у
настави у циљу примене знања у
решавању животно важних
задатака.
Увођење иновација у наставу у
циљу популаризације и
приближавања наставног
градива ученицима.
Обележавање важних датума,
реализација огледних и угледних
часова и активности, промоција
школе, сарадња са родитељима
Мотивисање ученика за поједине
наставне предмете и евентуално
усмеравање. Стицање знања и
вештина у вези са трансфером
знања; генерацијско учење и
интеракција између самих
ученика.

Наставници разредне и
предметне наставе.

Координатор пројекта
„И ми смо предавачи“
Гордана Милосављевић
и наставници
предметне, разредне
наставе и родитељи.
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Миленковић, Катарина
Гацин и Ивана
Цмиљановић Косовац
Упознавање традиције и културе
Европских земаља.

Учешће у Европском
пројекту Twin space

Координатор Ивана
Цмиљановић Косовац и
наставници разредне и
предметне наставе.

Популаризација науке и
уместности, промоција школе
преко ваншколских активности;
сарадња са релевантним
институцијама.
Популаризација школе и
креативног изражавања ученика;
презентација ученичких радова.

Припреме за учешће на
смотрама, конкурсима и
пројектима у току школске
године.

Наставници предметне
и разредне наставе.

Наменска изложба
ученичких радова

Наставници предметне
и разредне наставе.

Новембар & децембар

координатори/
циљеви

активности
извршиоци

Учење енглеског језика, стицање
информатичких знања и
упознавање других народа и
култура.

Учешће ученика у
међународним пројектима.

Координатори пројекта
Лепосава Љешевић и
стручно веће страних
језика.

Промоција добре праксе наше
школе, стручно усавршавање,
сарадња са школама из Румуније

Учешће на симпозијуму
„Комуникација“ у Румунији,
Лугош, сарадња са
пријатељском школом из тог
града
Рад на школском часопису и
рад на школском сајту.

Координатори: Дејан
Бошковић и Весна
Тутуновић

Даљи рад на пројекту „Ћоше за
успешне“.

Координатор пројекта

Стицање информатичких и
других знања, развијање
креативности и љубави према
својој школи.

Подстицање на успех и
придавање значају успесима и

Координастор Снежана
Драгичевић и наставник
информатике,
наставници разредне и
предметне наставе.
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успешним ђацима.

Љиљана Рајчић.

Популаризација науке,
промоција школе преко
ваннаставних активности;
Сарадња са релевантним
институцијама

Организација Дана науке

Координатор пројекта
Дејан Бошковић,
Маријана Мирковић,
Ивана Цмиљановић
Косовац у сарадњи са
организацијама Micro
global scope и Сфера и
наставници природних и
друштвених наука,
наставници разредне
наставе

Развијање хуманог односа према
животињама из околине.

Прављење и постављање
кућица за птице.

Координатори Гордана
Милосављевић и Мира
Роланд и наставници
техничког васпитања.

Јануар & фебруар

координатори/
циљеви

активности
извршиоци

Рад на рачунару; стицање знања
у коришћењу chat-a blog-а у
настави. Развијање критичког
мишљења.

Реализација пројекта Time
project

Координатори Дејан
Бошковић и Лепосава
Љешевић и наставници
предметне наставе.

Развијање еколошке свести;
стицање представе о важности
очувања животне средине и
практичних вештина за
постизање локалних ефеката.

Покретање секција у школи,
попут еколошке секције и
реализација пројекта Earth
project

Координатори пројекта
Зденка Јаношев и Ивана
Цмиљановић Косовац и
стручно веће природних
наука, математике и
уметности као и
наставници разредне
наставе.

Стицање знања и вештина у
изради школских научно-

Припреме за учешће на смотри
истраживачких радова

Координатор Дејан
Бошковић и наставници
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истраживачких радова;
популаризација науке и
подстицање надарених ученика
да се науком баве.

„Истраживањем до знања“ које
организује Асоцијација за
напредна истраживања, као и
друге организације које се баве
дечјим образовањем.

предметне и разредне
наставе.наставе.

Март & април

координатори/
циљеви

активности
извршиоци

Постизање квалитетнијег односа
између наставника, деце и
њихових родитеља кроз
спортске активности. Развијање
креативности кроз
осмишљавање и сликарска
решења.
Стицање знања и вештина у
изради школских научноистраживачких радова;
популаризација науке и
подстицање надарених ученика
да се науком баве.
Сарадња са релевантним
институцијама и размена
стручног искуства.

Реализација спортског пројекта
„Лига одбојкаша“ и израда
логотипа за пројекат.

Координатор Милан
Пашић и Драшко
Стојковић и стручно веће
физичког васпитања.

Учешће на смотри
истраживачких радова
„Истраживањем до знања“ које
организује Асоцијација за
напредна истраживања, као и
друге организације које се баве
дечјим образовањем.
Пријава ученика за „Летњу
научну школу“ коју сваке
године организује
истраживачка станица
„Петница“.

Наставници предметне
наставе.

Наставници предметне
наставе.

Мај & јун
координатори/
циљеви

активности
извршиоци

Сумирање резултата .

Техничке и методичке
корекције, увиђање пропуста и
унос нових идеја у постојеће и

Довршавање започетих
активности у пројектима и
конкурсима,
Евалуација образовних
софтвера сачињених у току
2013/2014. године.

Наставници предметне
и разредне наставе.
Наставник
информатике,
медијатекар и
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нове софтвере ради планирања
редовних и ваннаставних
активности.
Евалуација, корекције и допуне
у циљу побољшања наставе
информатике, али и свих
других наставних предмета.

Архивирање часова тзв. „добре
праксе“ у циљу побољшања
образовно-васпитног процеса
за наредне школске године.
Евалуација, корекција и допуна
постојећих пројеката и идеје за
неке нове будуће пројекте.
Популаризација школе у
медијима.

Педагошки колегијум.

Евалуација реализације
школског програма предмета
од играчке до рачунара у
млађим и наставе
информатике у старијим
разредима у складу са
редовним наставним
предметима у школи.
Евалуација и унос часова
тематски умрежених
предмета у планове и
програме за наредну школску
2014/2015. годину.
Евалуација свих пројеката и
мини-пројеката урађених у
току 2013/2014. школске
године.

Психолошко-педагошка
служба и Педагошки
колегијум.

Директор и психолошкопедагошка служба.

Психолошко-педагошка
служба и Педагошки
колегијум.

8. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и
директора
8.1.

План за похађање акредитованих семинара

Реализатор
Директор и помоћник
директора
Стручни сарадници
Српски језик
Енглески језик
Математика

Тема
Менаџмент у образовању и
управљање кризним
ситуацијама.
Како да научено на
семинарима постане део
школске праксе.
Републички зимски
семинар.
“Cambridge Summer School”
&
“Oxford
Teachers
Academy”.
Интерактивне табле у
настави.
Унапређење наставе
математике у старијим

Време реализације
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
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Географија
Историја
Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура
Техничко образовање
Информатика
Физичко васпитање

Разредна настава

разредима основне школе.
Интерактивна настава –
савремена настава
географије.
Кључни појмови у настави
историје кроз примену
рачунара у настави.
Занимљива биологија –
савремене методе и нови
приступи
Експеримент у настави
физике.
Методе и технике учења у
савременој настави хемије.
Креативне методе ликовног
изражавања за потребе
конкурса.
Методика наставе музичке
културе.
Филм и фотографија у
настави.
Алати за е-учионицу, израда
мултимедијалних наставних
садржаја и Web сајта.
Планирање наставе
физичког васпитања –
изборни спорт.
Усавршавање наставника
физичког васпитања за
примену мини рукомета у
настави физичког васпитања
Семинари у организацији
Друштва учитеља.

школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.

школска 2013/2014.

Напомена: Семинари ће се похађати у складу са компетенцијама и приоритетима, али и са
потребама наставника и школе, као и материјалним могућностима. Приоритет ће имати
семинари који су заједнички за више струка (стручних већа), а који ће се реализовати у оквиру
школе, као и:
Онлајн семинари:
• Комуникација и интеракција у савременој школи
• Семинари Образовно креативног центра
• Семинари центра „Абакус“
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8.2.

Стручна предавања у оквиру Наставничких већа и ван њих
I полугодиште

Месец
август

Реализатор
Дејан Бошковић

Тема
Иницијално тестирање

октобар
октобар

Дејан Бошковић,
Марија Станојевић,
Снежана Драгичевић
Марија Станојевић

новембар

Јелена Медаревић

Стручно веће
Различита Стручна
већа
Наставничко веће

Портфолио
Улога
наставника
у
инклузивном образовању
Медијација у пракси

Наставничко веће
Наставничко веће

II полугодиште
фебруар

Јелена Медаревић

март

Марија Станојевић

Превенција
решавање
дисциплинских
мера у настави
Професионално
сагоревање
различитих
професија
образовном
процесу

и

Наставничко веће

Наставничко веће
у

Осим предавања на Наставничким већима, планирана су и она у оквиру стручних актива, а у
току школске 2012/2013. реализоваће се серија активности „Наставници за наставнике“ где ће
наставници и стручни сарадници заказивати и реализовати корисна стручна предавања својим
колегама.

8.3.
Време
Децембар

Распоред огледних/угледних часова
Наставна јединица/тема,
разред у коме се одржава
угледни час
Површина четвороугла и
троугла – примене
(радионица) 6.разред
Угледни час „Плава
гробница“, Милутин Бојић,
VII разред

Реализатори
Љиљана Рајчић
Светлана Томић
Драгана Дејановић
Мирјана Поповић
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Јануар
Октобар

Угледни час „Песма о
керуши“, Сергеј Јесењин,
VII разред
Угледни час „Шта знамо о
Светом Сави“, V разред

Олга Урошевић

Говоримо компјутерски
6.разред
Врсте четвороуглова –
мултимедијални час
6.разред
Угледни час „Подне“, Јован
Дучућ, VII разред
Геометријска тела у Гоогле
Скечапу –
интердисциплинарни час
(математика – ТО)
8.разред
Фонетски разломак –
интердисциплинарни
(математика – српски)
6.разред

Љиљана Рајчић

Март

Угледни час „Прва бразда“,
Милован Глишић, V разред

Милица Мирковић

Април

Број Пи 7.разред

Април

„Пронађи ме“
Декартов правоугли
координатни систем –
интердисциплинарни
(математика – географија)
7.разред
„Колико си висок?“
Примена сличности
троуглова
7.разред
Односи у равни
Радионица
8.разред
Ератостеново сито
5.разред
Осна симетричност фигура

Маријана Мирковић
Љиљана Рајчић
Сузана Бранковић –
Павловић
Маријана Мирковић
Љиљана РАјчић
Сузана Бранковић Павловић

Фебруар

Октобар – мај

Новембар

Јун

Октобар
Октобар
Мај

Љиљана Еајчић
Светлана Томић
Гордана Вранов
Светлана Бубало
Сузана Бранковић –
Павловић
Гордана Вранов
Љиљана Рајчић

Маријана Мирковић
Љиљана Рајчић
Сузана Бранковић –
Павловић
Сузана Бранковић Павловић
Гордана Вранов
Маријана Мирковић
Светлана Томић
Маријана Мирковић
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5.разред
Угледни час „Поље“, Јован
Дучић, V разред

Светлана Томић
Станко Кржић

Неки часови који буду планирани тински и показали добре резултате, учествоваће на конкурсу
„Креативна школа“ који организује Завод за вредновање квалитета наставе.

8.4.

Реализација пројеката

Наставници ће се стручно усавршавати кроз локалне и међународне пројектне задатке.
Пројекти предвиђени за 2013/2014. су:
• ДИЛС, Влада Републике Србије, Министарство просвете и науке
• „Дан за даном“, међушколски пројекат, покренуло Друштво библиотекара Србије
• MicroGlobalScope, покренула Science House Foundation из САД
• Time project, међународни пројекат из Канаде
• Project Earth, еколошки међународни пројекат из САД
• GreenWave, европски еколошки пројекат који је покренула Француска
• TwinSpace, пројекат у коме учествују све европске земље
• „Лига одбојкаша“, спортски школски пројекат
• „И ми смо предавачи“, школски пројекат
Осим наведених, школа ће се у складу са својим могућностима, ресурсима и потребама
прикључивати и другим локалним и међународним пројектима, а који се буду реализовали
током ове школске године.
Предвиђена је и сарадња са другим школама, али и школом из Румуније, града Лугожа. На
интернационалној конференцији на тему комуникације коју ова школа организује, биће
представљени примери добре праксе из разних земаља, па тако и из Србије, односно наше
школе.

8.5.

План вредновања сталног стручног усавршавања у установи

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у оквиру
својих развојних активности и то:
1. Рад у стручним већима, активима, тимовима и друштвима у школи и ван ње
Активност
Опис активности
Број сати
Руководилац и/или
Планира и
2 по састанку
записничар
координишерад,
заказује и води
састанке и пише
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Члан (учесник)

извештаје.
Активно учествује у
раду.

1 по састанку

2. Извођење огледних/угледних часова, односно активности са дискусијом и
анализом
Активност
Опис активности
Број сати
Водитељ
Реализација часа,
2
односно активности.
Припрема
Припрема часа, тј.
2
активности као и
материјала.
Слушалац
Само присуствује.
1
Анализа и дискусија
Након часа или
1
активности, врши се
анализа урађеног.
3. Размена искустава
Активност
Реализатор

Учесник

Опис активности
Реализација редовног
часа и анализа након
тога ради
демонстрације
методе рада,
наставног средства,
проблема у раду и сл.
Анализира и
дискутује.

4. Излагање са стручних усавршавања
Активност
Опис активности
Реализатор
Припрема за
излагање,
реализација са
анализом и
дискусијом.
Учесник
Присуствује и
евентуално анализира

Број сати
1

1

Број сати
3

1
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и дискутује.
5. Предавања (приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа и дидактичког
материјала)
Активност
Опис активности
Број сати
Реализатор
Припрема за
3
излагање,
реализација са
анализом и
дискусијом.
Учесник
Присуствује и
1
евентуално анализира
и дискутује.
6. Примена мултимедијалних садржаја (блог, сајт, пост, аплет, друштвене мреже и
др.)
Активност
Опис активности
Број сати
Администратор
Реализује, припрема,
5 на годишњем нивоу
води, одржава сајт,
блог и слично, а за
потребе наставе и
размене искустава и
идеја са колегама.
Предавач
Припрема предавање
3
о неком
мултимедијалном
садржају, предаје и
демонстрира.
Учесник
Присуствује и
1
евентуално анализира
и дискутује.
7. Остваривање пројеката
Активност
Аутор

Координатор

Опис активности
Израда пројекта који
је усвојио тим за
ШРП.
Води (међународни
или локални)

Број сати
5 за написан пројекат

5 по тромесечју
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Учесник

8. Такмичења и смотре
Активност
Организатор

Учесник

9. Менторски рад
Активност
Рад са студентима

Рад са волонтерима

Рад са
приправницима

Члан испитне
комисије

пројекат.
Остварује пројектне
задатке.

3 по тромесечју

Опис активности
Припрема и
реализација
такмичења и смотри
у школи.
Помаже организатору
(координатору)
стручно и технички.

Број сати
3

Опис активности
Извођење наставе,
консултације, вођење
евиденције, анализа
рада.
Извођење наставе,
консултације, вођење
евиденције, анализа
рада.
Извођење наставе,
консултације, вођење
евиденције, анализа
рада.
Опсервација и
анализа часа или
активности
приправника због
полагања испита за
лиценцу у школи.

Број сати
3 по студенту

2

2 по волонтеру

15 сати на годишњем
нивоу

2

10. Стручне посете, студијска путовања, предавања и радионице ван школе потврђена
сертификатом установе, организације, институције
Активност
Опис активности
Број сати
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Вођа

Учесник

Организација посете,
писање извештаја,
презентовање у
установи са анализом
и дискусијом
Присуство,
дискусија, анализа.

11. Рад у радним телима и програмима
Активност
Опис активности
Координатор
Координација тима
програма од
који ради на
националног значаја
реализацији програма
(МПРС, ЗОУВ,
од националног
ЗВКОВ...)
значаја (ПИСА
тестирање,
Национално
тестирање ученика,
Професионална
оријентација...)
Члан тима
Учешће у тиму који
ради на реализацији
националног
програма.
Координатор
Координација тима
програма у локалној
који ради на
самоуправи
реализацији програма
од локалног значаја
(Превенција
наркоманије,
Безбедност у
саобраћају,
Еколошки
пројекти...)
Члан тима
Учешће у тиму који
ради на реализацији
локалног програма.
Водитељ семинара
Вођење семинара од
националног или

3

2

Број сати
20

10

10

5

2 по семинару
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Обука за завршни
испит и матуру

локалног значаја.
У реализацији
школске управе
(обука дежурних
наставника,
супервизора и
других).

1

12. Публиковање стручних радова, ауторстава и коауторстава књига, приручника,
наставних средстава и сл. и рецензија
Активност
Опис активности
Број сати
Аутор стручног рада
Објављивање рада у
25 међународни за
стручном часопису,
аутора
међународном или
20 домаћи за аутора
домаћем.
15 међународни за
коаутора
10 домаћи за
коаутора
Аутор објављеног
Објављивање
5
часа или активности
примера добре
праксе на конкурсу
или ревијално.
Аутор књиге,
Аутор књиге коју је
20 за аутора
приручника, радне
одобрило МПРС.
15 за коаутора
свеске
Аутор патентираног
Аутор наставног
5
наставног средства
средства које је
одобрило МПРС или
нека друга
релевантна
институција.
Рецензент
Рецензија било које
5
публикације.
13. Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији образовноваспитног процеса у школи
Активност
Опис активности
Број сати
Аутор и/или
Осмишљава
4
координатор
истраживање, прави
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Учесник

14. Маркетинг школе
Активност
Рад на школском
сајту

ПР менаџмент

нацрт, води ток
реализације и
реализује, пише
извештај, презентује.
Реализатор
истраживања који
није члан циљне
групе, евентуално
помаже и у другим
корацима
истраживања.

Опис активности
Пише текстове и
прилаже фотографије
и друге материјале за
школски сајт.
Даје изјаве или текст
за медије.

2

Број сати
2 на годишњем нивоу

2 по изјави/тексту

9. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и
оцењивања ученика
Појавом и развојем информационо-комуникационих технологија (ИКТ) промењене су
околности под којима се развијају друштвене заједнице. Ове промене имају утицај и на
образовање па је дигитална писменост уврштена у скуп кључних компетенција савременог
човека. Један од главних циљева савремене школе је развој способности проналажења,
анализирања и примене информација уз вешто и ефикасно коришћење информационокомуникационих технологија.
У складу са законом о основама система образовања и васпитања једно од приоритетних
места у Годишњем плану рада школе заузима управо формирање тима, програм и план рада
тима за примену ИКТ у настави и организацији рада школе.
Тим за примену ИКТ у настави и организацији рада школе у школској 2013/2014 чине:
1. Дејан Бошковић, помоћник директора школе
2. Маријана Мирковић, наставник математике и координатор Тима
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3. Љиљана Рајчић, наставник математике
4. Александар Герасимовић, систем администратор
5. Олга Вујин, наставник информатике
6. Мирослав Крњић, наставник техничког образовања
7. Марија Лукић, наставник шаха
8. Маја Герасимовић, наставник разредне наставе
9. Сандра Радовановић, наставник разредне наставе
10. Јована Обрадовић, наставник музичке културе
11. Слађана Лалић, наставник разредне наставе
12. Светлана Томић, наставник математике
ЦиљТима за ИКТ јесте да, у сарадњи са свим учесницима образовно-васпитног процеса,
родитељима и локалном заједницом обезбеди увођење ИКТ у наставни процес и организацију
рада школе.
ТИМ:
1. информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и
могућностима тражења подршке и помоћи
2. учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција наставног особља
потребних за увођење ИКТ у наставу
3. прати и процењује ефекте предузетих мера за увођење ИКТ
4. сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија
5. води и чува документацију
6. извештава стручна тела и органе управљања
Време
Активност
реализације
Израда програма и његово повезивање
са развојним планом школе,
Септембар
самовредновањем рада школе;
усклађивање циљева
Септембар

Септембар
Септембар
Октобар
Новембар

Представљање рада Тима за ИКТ на
Наставничком већу, упознавање
наставног особља са препорученим
семинарима за примену ИКТ у настави
Анализа постојеће рачунарске опреме
и компоненти
Израда анкете, анкета и анализа
коришћења ИКТ у учењу, настави и
организацији рада школе
Обука учитеља и наставника за
коришћење ИТ у настави (Smart Board)
Обука учитеља и наставника за

Реализатор

Чланови Тима

Дејан Бошковић, Маријана
Мирковић
Александар Герасимовић
Маријана Мирковић, чланови
Тима за ИКТ
Љиљана Рајчић
Дејан Бошковић
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Септембар Јун
Септембар Јун
Септембар Јун
Септембар Јун
Април
Март
Септембар Јун
Септембар Јун
Мај

коришћење ИКТ у изради плана
личног професионалног развоја
(портфолио)
Имплементирање Интернет конекције
у учионице
Обука наставника за коришћење ИТ у
настави и оцењивању
(Microsoft Office)
Израда електронске свеске лепих
предавања као примера добре праксе у
коришћењу ИКТ у настави
Организовање бесплатног коришћења
рачунара у кабинету информатике за
ученике који кући немају интернет
конекцију
Обележавање Дана девојчица у
области ИКТ
Израда и унапређење блога са темом
“Сигурност на Интернету“
Постављање додатних софтвера на сајт
школе који се могу користити у
настави
Унапређење рада разгласне станице
(радио емисија)
Анкета и анализа коришћења ИКТ у
настави и организацији рада школе,
упоређивање са добијеним
резултатима на почетку школске
године

Александар Герасимовић
Олга Вујин, Мирослав Крњић
Чланови Тима за ИКТ у сарадњи
са предметним наставницима и
учитељима
Чланови Тима за ИКТ у сарадњи
са предметним наставницима и
учитељима
Маријана Мирковић, Ученички
парламент
Чланови Тима за ИКТ, Ученички
парламент, локална самоуправа,
ученици
Александар Герасимовић
Чланови Тима за ИКТ, разредне
старешине седмог разреда
Маријана Мирковић, чланови
Тима за ИКТ

Септембар

Формирање Тима за ИКТ, израда
Програма рада тима

Директор школе, чланови Тима

Септембар –
Јун

Обука за рад наставног особља са ИТ

Чланови Тима за ИКТ

Септембар –
Јун

Унапређивање опремљености школе
савременим информационим
средствима

Директор школе, локална
самоуправа, Тим за ИКТ

Увођење електронског учења и
тестирања, наставе путем Интернета

Чланови Тима за ИКТ у сарадњи
са предметним наставницима и
учитељима

Септембар –
Јун
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Јун

Евалуација рада, подношење извештаја

Чланови Тима за ИКТ у сарадњи
са предметним наставницима и
учитељима

10.
План напредовања и стицања звања наставника и стручних
сарадника
Време
реализације

Активност

Реализатор

август

Израда плана активности у вези са
напредовањем и стицањем звања

Тим за Развојни план

Учествовање у изради школског програма

?

Креирање програма стручног
усавршавања у школи

Педагог, директор

Припрема огледних часова

Наставници

Организовање рада ученичких
организација и подстицање учешћа
ученика у њима

Координатори Ђачког парламента и
Вршњачког тима

Креирање програма стручног
усавршавања у школи

Педагог

октобар

Подизање информатичке културе у
школи са циљем размене информација

Наставници информатике

октобар-јун

Извођење и анализа огледних часова

Наставници,стручни сарадници

новембар

Присуство на семинарима, зимским
школама, стручним скуповима
Учествовање на међународном скупу

Наставници,стручни сарадници

септембар

децембар

Организовање одласка ученика у
биоскоп , позориште , на концерте или
спортске манифестације

јануар,фебруар Извођење наставе на којој је присутан
студент или приправник и заједничко
анализирање наставе

Учитељи, разредне старешине

Учитељи
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март

Израда наставног средства и његово
приказивање стручном органу школе

Учитељи

април

Припреме ученика за општинска, градска
и републичка такмичења
Подстицање , учествовање укључивање
школе у међународне образовне
пројекте

Предметни наставници

Евалуација остварености планираних
активности

Тим за развојно планирање

мај

јун

11.
Време
реализације

септембар

Учитељи и наставници

План укључивања родитеља/старатеља у рад школе
Активност

Реализатор

-Индивидуални разговори-информације
-Одељенски родитељски састанци
- Разредни одељенски састанци (први
разред, родитељи деце која иду у
продужени боравак)
- Саветодавни рад са родитељима
ученика чија деца имају тешкоћа у
понашању и учењу
- Заједнички састанак мањих група
родитеља и ученика са наставнцима
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Деловање Савета родитеља
-Учешће родитеља у Школском одбору
-Саветодавни састанци код директора
школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
- Учешће у изради индивидуалних
образовнох планова

Наставници
Учитељи
Одељенске старешине
Педагог
Психолог
Директор

-Индивидуални разговори-информације
- Саветодавни рад са родитељима
ученика чија деца имају тешкоћа у
понашању и учењу

Наставници
Учитељи
Одељенске старешине
Педагог
Психолог
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октобар

новембар

- Заједнички састанак мањих група
Директор
родитеља и ученика са наставнцима
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора
школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
- Едукатори деце и родитеља у
областима у којима су експерти
-Социјалне активности
-Отворена врата
-Спортске активности

-Индивидуални разговори-информације
-Одељенски родитељски састанци
- Саветодавни рад са родитељима
ученика чија деца имају тешкоћа у
понашању и учењу
- Заједнички састанак мањих група
родитеља и ученика са наставнцима
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Деловање Савета родитеља
-Учешће родитеља у Школском одбору
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора
школе
-Учешће у тимовима школе
-Учешће у пројектима школе
- Помоћ у акцијама школе
-Отворена врата
-Индивидуални разговори-информације
-Одељенски родитељски састанци
- Саветодавни рад са родитељима
ученика чија деца имају тешкоћа у
понашању и учењу

Наставници
Учитељи
Одељенске старешине
Педагог
Психолог
Директор

Наставници
Учитељи
Одељенске старешине
Педагог
Психолог
Директор
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децембар

јануар

фебруар

-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора
школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Едукатори деце и родитеља у
областима у којима су експерти
-Социјалне активности
-Отворена врата
-Индивидуални разговори-информације
- Саветодавни рад са родитељима
ученика чија деца имају тешкоћа у
понашању и учењу
- Заједнички састанак мањих група
родитеља и ученика са наставнцима
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Деловање Савета родитеља
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора
школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Социјалне активности
-Учешће у изради индивидуалних
образовнох планова

Наставници
Учитељи
Одељенске старешине
Педагог
Психолог
Директор

Наставници
-Индивидуални разговори-информације Учитељи
- Саветодавни рад са родитељима
Одељенске старешине
ученика чија деца имају тешкоћа у
Педагог
понашању и учењу
Психолог
- Заједнички састанак мањих група
Директор
родитеља и ученика са наставнцима
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
- Учешће родитеља у Школском
одбору
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-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора
школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Отворена врата

март

април

Наставници
-Индивидуални разговори-информације Учитељи
- Саветодавни рад са родитељима
Одељенске старешине
ученика чија деца имају тешкоћа у
Педагог
понашању и учењу
Психолог
- Заједнички састанак мањих група
Директор
родитеља и ученика са наставнцима
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора
школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Едукатори деце и родитеља у
областима у којима су експерти
-Отворена врата
Наставници
-Индивидуални разговори-информације Учитељи
-Одељенски родитељски састанци
Одељенске старешине
- Саветодавни рад са родитељима
Педагог
ученика чија деца имају тешкоћа у
Психолог
понашању и учењу
Директор
- Заједнички састанак мањих група
родитеља и ученика са наставнцима
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Деловање Савета родитеља
-Учешће родитеља у Школском одбору
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора
школе
-Учешће у тимовима школе
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-Помоћ у акцијама школе
-Отворена врата

мај

јун

Наставници
-Индивидуални разговори-информације Учитељи
- Саветодавни рад са родитељима
Одељенске старешине
ученика чија дјеца имају тешкоћа у
Педагог
понашању и учењу
Психолог
-Портфолио, едукација и информисање Директор
родитеља-информације за родитеље
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора
школе
-Учешће у тимовима школе
-Учешће у пројектима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Едукатори деце и родитеља у
областима у којима су експерти
- Отворена врата
- Спортске активности

Наставници
-Индивидуални разговори-информације Учитељи
- Одељенски родитељски састанци
Одељенске старешине
- Саветодавни рад са родитељима
Педагог
ученика чија дјеца имају тешкоћа у
Психолог
понашању и учењу
Директор
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Деловање Савета родитеља
-Учешће родитеља у Школском одбору
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора
школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Социјалне активности
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12.
План сарадње и умрежавање са другим школама и
установама
месец

активност

септембар

•

октобар

•
•

новембар

•
•

децембар

•
•
•
•

јануар

•
•
•

фебруар

•
•

март

•
•

април

•

Учешће у пројекту „Дан по дан, школски
календар“ са 50 других школа из Србије
(израда збирке датума, догађаја, јубилеја)
Сарадња са школом из Лугожа, Румунија –
гостовање наставника за Дан школе
Сарадња са Дечјим културним центром –
манифестација „Радост Европе“
Конференција о комуникацији у Лугожу,
представљање добре праксе
Сарадња са Олимпијским комитетом
„Олимпијске игре младих“
Учешће на Фестивалу науке
Припрема пројекта ради апликације за
европски пројекат ACES заједно са школама
из Бугарске и Румуније
Размена искустава са школом „Вожд“ на
Вождовцу
Сарадња са Хемијским факултетом за
Школски дан науке
Писање пројекта ради апликације за европски
пројекат ACES заједно са школама из
Бугарске и Румуније
Учешће у пројекту „Дан по дан, школски
календар“ са 50 других школа из Србије
(израда збирке датума, догађаја, јубилеја)
Предавање лекарског особља из Дома
здравља Раковица за млађе и старије разреде
Учешће у пројекту „Дан по дан, школски
календар“ са 50 других школа из Србије
(израда збирке датума, догађаја, јубилеја)
Стручна педагошка пракса у млађим и
старијим разредима за студенте ДИФ-а
Учешће у пројекту „Дан по дан, школски
календар“ са 50 других школа из Србије
(израда збирке датума, догађаја, јубилеја)
Размена искустава са запосленима у Средњој
занатској школи на Канаревом брду
Учешће у пројекту „Дан по дан, школски

координатори
активности
Ивана Цмиљановић
Косовац
Дејан Бошковић
Јелена Ћирић
Милан Пашић
Владимир Цвикић
Дејан Бошковић
Радмила Зимоњић
Марија Станојевић
Јелена Дробњаковић
Радмила Зимоњић
Ивана Цмиљановић
Косовац
Јелена Медаревић
Ивана Цмиљановић
Косовац
Владимир Цвикић
Ивана Цмиљановић
Косовац
Ненад Стаменовић
Ивана Цмиљановић
Косовац
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•
•
мај

•
•
•

јун

•

календар“ са 50 других школа из Србије
(израда збирке датума, догађаја, јубилеја)
Сарадња са Општином Раковица – карневал
Размена искустава са запосленима у Средњој
економској школи „Милутин Миланковић“
Учешће у пројекту „Дан по дан, школски
календар“ са 50 других школа из Србије
(израда збирке датума, догађаја, јубилеја)
Аплицирање за европски пројекат ACES
заједно са школама из Бугарске и Румуније
Стручна педагошка пракса у млађим
разредима за студенте Учитељског факултета
Учешће у пројекту „Дан по дан, школски
календар“ са 50 других школа из Србије
(израда збирке датума, догађаја, јубилеја)

Сања Димић
Драгана Васиљевић

Ивана Цмиљановић
Косовац
Радмила Зимоњић
Ивана Цмиљановић
Косовац
Ивана Цмиљановић
Косовац
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