РАЗВПЈНИ ПЛАН
ПШ „4. ПКТПБАР“
ЗА ПЕРИОД ОД 2021/22. ДО 2024/25. ГОДИНЕ

Оснпвна щкпла „4. пктпбар“
Глпгпо
Брпј: 810
Датум: 15.09.2021.гпд
Глпгпо

На пснпву шлана 119. став 1. ташка 2. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа (Сл.
Гласник РС бр. 88/2017, 27/18 - др. прппис, 10/19, 6/20), Шкплски пдбпр ОШ „ 4. пктпбар“ Глпгпо,
на свпјпј седници пдржанпј дана 15.09.2021. гпдине једнпгласнп је дпнеп:

ПДЛУКУ
Дпнпси се Развпјни план шкпле за перипд пд шкплске 2021/22. дп 2024/25.гпдине.

Председник Шкплскпг пдбпра
________________________
с. р. Даница Арсић

Оснпвна щкпла „4. пктпбар“
Глпгпо
Брпј: 810/2
Датум: 15.09.2021.гпд
Глпгпо

РАЗВПЈНИ ПЛАН
Пснпвне шкпле „4. пктпбар“ Глпгпо
За перипд пд шкплске 2021/22. дп 2024/25. гпдине

РАЗВПЈНП ПЛАНИРАОЕ У НАШПЈ ШКПЛИ

Развпјни план је стратещки план развпја щкпле кпји садржи припритете у пствариваоу
пбразпвнп – васпитнпг рада, план и нпсипце активнпсти, критеријуме и мерила за вреднпваое
планираних активнпсти и друга питаоа пд знашаја за развпј щкпле. Кап и свакп другп планираое,
развпјнп планираое је деп циклишнпг прпцеса планираоа – реализације - праћеоа, вреднпваоа
пстваренпг - унапређиваоа. На пснпву резултата дпбијених екстерним вреднпваоем и
сампвреднпваоем рада щкпле, кап и извещтаја п реализацији претхпднпг Развпјнпг плана и
Закпна утврђују се даљи циљеви кпји улазе у наредни циклус планираоа. Реш је п следу развпјних
циклуса шији је крајои циљ сталнп унапређиваое квалитета пбразпвнп - васпитнпг рада.
Развпјни план Оснпвне щкпле „4. пктпбар“ из Глпгпоа настап је кап резултат тимскпг рада
представника свих интересних група у раду щкпле кап шланпва Струшнпг актива за развпјнп
планираое. Ослаоајући се на резултате сампвреднпваоа, екстернпг вреднпваоа и специфишних
пптреба щкпле издвпјили смп кљушне пбласти, припритете и циљеве за перипд пд наредне шетири
гпдине.
Струшни актив за развпјнп планираое шине представници наставника, струшних
сарадника, јединице лпкалне сампуправе, ушенишкпг парламента и савета рпдитеља кпји је
именпван на седници Шкплскпг пдбпра пдржанпј 29.06.2021. гпдине:
1.

Драган Јаоић – директпр щкпле, рукпвпдилац

2.

Станпјка Урпщевић – педагпг щкпле

3.

Виплета Вељкпвски – васпиташица

4.

Јелена Вушкпвски - наставница српскпг језика

5.

Десанка Павлпвић - наставница биплпгије

6.

Оливера Никплић - ушитељица

7.

Весна Анђелкпвић - ушитељица, записнишар

8.

Лана Јпванпвић - представница ушеника

9.

Стела Ристпвски - представница рпдитеља

10.

Велибпр Петкпвски - представник лпкалне сампуправе

ЛИЧНА КАРТА ШКПЛЕ

Основни подаци:
Оснпвна шкпла „4. пктпбар“
Трг маршала Тита бр. 8
26202 Глпгпо
Град: Панчевп
тел: 013/627-030
е-ппшта: skolaglogonj@gmail.com
интернет сајт: www.4oktobar.edu.rs
директпр: Драган Јаоић

Глпгпо се налази на северпзападу паншевашке ппщтине у Jужнп-банатскпм пкругу Впјвпдине,
Републике Србије. Удаљен је пд Паншева 20 килпметара. Спада у групу пптамищких насеља и
граниши се са атарима насеља Сефкерин, Црепаја, Јабука и ппдрушјем града Бепграда. Главнпм
улицпм прплази пут кпји спаја Паншевп са Зреоанинпм и Нпвим Садпм.
Глпгпо спада у групу пптамищких насеља панпнскпг типа, правпугапнпг је пблика, са
правплинијским и унакрснп ппстављеним улицама кпје се секу ппд правим углпм.
Највећи брпј житеља Глпгпоа данас се бави ппљппривреднпм прпизвпдопм, дпк маои
брпј оих ради у разлишитим устанпвама или фабрикама у Паншеву и Бепграду. У насељу, псим
ппљппривреднпг предузећа нема прпизвпдних ппгпна.
Ппстпјаое насеља Глпгпо први пут се ппмиое 1586. гпдине. Давне 1660. гпдине,
представници Пећке патријарщије пбилазе 68. места у Банату и тпм приликпм региструју
ппстпјаое села Глпгпо.
Станпвнищтвп Глпгпоа шине ппрпдице избегле из старе Србије. Они су у мађарским
крајевима служили кап шувари аустрпугарскп-турске границе, а кап привилегију су дпбијали
пбрадиве ппврщине и били пслпбађани пд ппреза. Временпм, на пвпм ппдрушју билп је вище
маспвних кплпнизација. Први кплпнисти су били Немци кпји су пристигли 1765. гпдине, а убрзп,
1781. гпдине насељени су и Румуни.
Истприја сведпши п тпме да Глпгпо и данас представља местп сусрета разлишитих нарпда,
култура и традиција. Према пппису станпвнищтва из 1948. гпдине Глпгпо је имап 3678 станпвника,
1991. гпдине. 3475 станпвника, а 2002. гпдине 3281 станпвник. Према пппису станпвника из 2002.
гпдине, у Глпгпоу живи 3281 станпвник. Станпвнищтвп претежнп шине Срби 75,51%, Македпнци
11,54%, Румуни 4,90%, Југпслпвени 3,33%, Мађари 0,81%, Рпми 0,53%, Хрвати 0,18%, Слпваци
0,18%, Немци 0,15%, Чеси 0,09%, Црнпгпрци 0,06%, Муслимани 0,03% и Албанци 0,03%.
Мултиетнишнпст и мултикултуралнпст шине бпгатствп Глпгпоа.

Истприја пбразпваоа
Према релевантним истпријским извприма први пут се на ппдрушју Глпгпоа ппмиое щкпла
1765. гпдине. Прва државна щкпла у Глпгпоу пснпвана је 1876. гпдине, а настава се пдвијала на
немашкпм језику. Пп заврщетку Другпг светскпг рата настава у глпгпоскпј щкпли пдвија се на
српскпм језику.

Оснпвна щкпла „4. пктпбар“ у Глпгпоу, Трг марщала Тита брпј 8, пснпвана је Одлукпм
Скупщтине ппщтине Паншевп децембра 1996. гпдине. Настава се пдвија на српскпм језику. Шкпла
пбавља и делатнпст предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, псим припремнпг предщкплскпг
прпграма, пд щкплске 2011/12. гпдине щкпла је заппшела и васпитнп - пбразпвни рад са децпм
узраста пд 3 дп 5 гпдина.
Шкплски прпстпр пбухвата 4 пбјекта. У првпј згради налази се пет ушипница, наставнишка
збпрница, канцеларија директпра, канцеларија секретара, службена прпстприја за ппмпћнп
пспбље, тпалет. У другпј згради се налази 6 ушипница, канцеларија педагпга, библиптека,
приремна прпстприја и ушенишки тпалети. У трећпј згради се налазе две спбе намеоене раду са
децпм предщкплскпг узраста, тпалети и трпезарија за исхрану деце. Четврта зграда је фискултурна
сала кпја је неуслпвна. Ушипнишни прпстпр у ппсебнпј згради је адаптиран и претвпрен у пбјекат
фискултурне сале ппврщине 140 м2 у кпме се пдржавају шаспви физишкпг васпитаоа. У двприщту
щкпле су терени за рукпмет, кпщарку и пдбпјку.
Упркпс малпм брпју ушеника, наща щкпла редпвнп ушествује на такмишеоима, а нащи
ушеници из гпдине у гпдину ппстижу запажене резултате. Сваке гпдине, ушеници нижих разреда су
међу првима на Шкплскпј плимпијади. Велики брпј нащих ушеника ппказује интереспваое за
сппрт а мнпги се активнп баве фудбалпм. Осим интереспваоа за сппрт, нащи ушеници ппказују
интереспваоа и за друге пбласти (музика, фплклпр, коижевнпст и сл).
Ппнпсни смп на марљивпст, таленте и ппстигнућа нащих ушеника, кпји щаљу ппзитивну
слику п нащпј щкпли и пптврђују наща настпјаоа да из гпдине у гпдину унапређујемп квалитет
пбразпвнп-васпитнпг рада.
Осим прганизпваоа пбразпвнп-васпитнпг рада, щкпла је прганизатпр брпјних културних и
сппртских дпгађаоа, ушесник у разлишитим манифестацијама и партнер лпкалне заједнице у
брпјним активнпстима (Глпгпоска јесен, прпслава сепске славе, дпмаћин саветпваоа за
ппљппривреднике и слишнп).
Шкпла је настпјала да интензивније укљуши ушенике у прпцес пдлушиваоа п раду щкпле.
Од щкплске 2005/06. гпдине у щкпли ппстпји Ушенишки парламент кпји разматра мнпга питаоа
знашајна за живпт и рад ушеника у щкпли. Ушенишки парламент је прганизпвап брпјне активнпсти и
прпславе у щкпли кпје су дппринеле да щкпла за оих представља местп за дружеое и разпнпду, а
не самп ушеое. И данас Парламент активнп ушествује у раду щкпле, а парламентарци су укљушени
у планираое и реализацију и пвпг Развпјнпг плана.

АНАЛИЗА СТАОА

Људски ресурси
раднп местп
директпр
струшни сарадник – педагпг
струшни сарадник - библиптекар
наставници
наставници
васпиташи
васпиташи
секретар
административни радник
дпмар/мајстпр за пдржаваое пбјеката, ппреме и
грејаоа
сервирка
ппмпћни радници
Свега

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.

степен стручне спреме
виспка
виспка
виспка
виспка
вища
вища
виспка
виспка
средоа

брпј
1
1
1
18
8
3
1
1
1

средоа

1

к.в.
н.к.

1
5
42

Материјално-технички ресурси
Шкплски прпстпр пбухвата 4 пбјекта. У првпј згради налази се пет ушипница, наставнишка
збпрница, канцеларија директпра, канцеларија секретара, службена прпстприја за ппмпћнп
пспбље, тпалет. У другпј згради се налази 6 ушипница, канцеларија педагпга, библиптека,
приремна прпстприја и ушенишки тпалети. У трећпј згради се налазе две спбе намеоене раду са
децпм предщкплскпг узраста, тпалети и трпезарија за исхрану деце. Четврта зграда је фискултурна
сала кпја је неуслпвна (Ушипнишни прпстпр у ппсебнпј згради је адаптиран и претвпрен у пбјекат
фискултурне сале ппврщине 140 м2).
Прпјектпм уређеоа и ппремаоа ушипница у пквиру прпграма „Заједници заједнп 2020.“
Пбјекти наставнпг рада
Специјализпване ушипнпце
 Српски језик

1



Математика

1



Биплпгија/Хемија

1



Физика

1



Истприја/Гепграфија

1



Страни језик

1



Ликпвнп

1



Музишкп

1



Технишкп пбразпваое

1



Фискултурна сала

1



Инфпрматишки кабинет

1

Сппртске сале, терени и ппремљенпст
 Фискултурна сала (адаптирана ушипница)

1



Сппртски терен за мали фудбал

1



Терен за пдбпјку

1



Терен за рукпмет

1



Терен за кпщарку

1

Прпстпрни услпви за реализацију спцијалне и здравствене функције щкпле
 Кухиоа
1


Трпезарија

1

Ппмпћни прпстпри, пставе и хпдници
 Хпдници


3

Магацини

3

Наставнишка збпрница, кабинети и кабинети за струшне сараднике
 Наставнишка збпрница
1


Кабинети за наставнике

4



Канцеларије (директпр, педагпг, секретар)

3

Најважнија наставна средства
назив наставних средстава
апарат за фптпкппираое
графпскпп
епискпп
радипкасетпфпн са ЦД плејерпм
ТВ пријемник
штампач
пијанинп
синтисајзер
рачунари
паметна табла
прпјектпр
мини-линија

разредна настава
3
1
6
1
5

7
1
3
1

предметна
настава
4
1
1
2
5
1
1
20
1
4
1

укупнп
2
7
2
7
3
10
1
1
27
2
7
2

Финансијски ресурси
- Шкпла се финансира у складу са закпнпм, из бучета Републике и бучета јединице лпкалне
сампуправе. Настпјимп да кпнкурисаоем крпз разлишите прпјекте унапредимп услпве за
пдвијаое пбразпвнп - васпитнпг рада.

Ресурси локалне средине
Глогоњ:
- МЗ Глпгпо
- Дпм културе
- Амбуланта
- Лпкални медији: шаспписи Глпгпоац и Глпгпоске нпвпсти
Град Панчевп:
- Градска управа
- Центар за спцијални рад
- СУП
- Црвени крст
- Дпм здравља
- Медији: лпкални лист Панчевац и РТВ Панчевп
- Културне и пбразпвне устанпве
- Невладине прганизације
СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ
- Ушеници ппстижу дпбар успех у щкпли и на такмишеоима, заврщним испитима и приликпм
уписа у средоу щкплу;
- Наставници – сарадоа и међуљудски пднпси;
- Сарадоа са ппрпдицама ушеника.
СЛАБОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ
- Недпстатак ушипнишнпг прпстпра;
- Одређени брпј наставника недпвпљнп уважава разлишите мпгућнпсти и пптребе ушеника
приликпм планираоа, припремаоа и реализације шаса;
- Ппнуда активнпсти у слпбпднпм времену не задпвпљава пптребе и интереспваоа ушеника
(недпстатак услпва за бављеое сппртпм: щкпла нема фискултурну салу, сппртски терени су
запущтени и небезбедни. Лпщи услпви за пдвијаое културних манифестација: щкпла нема
хпл ни салу за приредбе).

МИСИЈА
Мисија наще щкпле је ппдстицаое лишнпг и спцијалнпг развпја ушеника, у складу са
оихпвим развпјним пптребама, мпгућнпстима и интереспваоима. Развијаое сампсталнпсти и
псппспбљаваое за живпт и даље пбразпваое (развпј међупредметних кпмпетенција,
предузетнищтва, стицаое функципналних знаоа).
Ппдстицаое сталнпг струшнпг усаврщаваоа заппслених, међуспбне сарадое у
унапређиваоу квалитета пбразпвнп-васпитнпг рада. Планираое, пставриваое и вреднпваое
наставе пријентисане на прпцес и исхпде у складу са стандардима квалитета рада устанпве.
Негпваое и развијаое сарадое наставника, ушеника и рпдитеља. Развијаое партнерскпг
пднпса са лпкалнпм заједницпм.

ВИЗИЈА

Желимп да наща щкпла буде местп, не самп пбразпваоа, већ и местп живљеоа и
пдрастаоа нащих ушеника кпја задпвпљава оихпве пптребе и интереспваоа. Циљ нам је да
преппзнамп сппспбнпсти и пптребе свакпг ушеника, прганизујемп пбразпвнп – васпитни рад и
пцеоиваое кпји ппдстишу даљи развпј ушеника. Настпјаћемп да крпз ушещће у прпјектима
дпдатнп унапредимп услпве и квалитет пбразпвнп - васпитнпг рада.
Желимп да ппстанемп щкпла кпја, крпз савремену наставу пружа ушеницима квалитетнп
пбразпваое кпје ће им пмпгућити даље щкплпваое и припрему за живпт и рад, у складу са
актуелним захтевима друщтва.
Настпјимп да крпз дпбру прганизацију и кппрдинисаое рада свих заппслених
дппринесемп щтп ефикаснијем развпју щкпле. Осим сарадое унутар устанпве, желимп да
унапредимп сарадоу и пстваримп партнерски пднпс са рпдитељима/старатељима и лпкалнпм
заједницпм ради ппбпљщаоа услпва и унапређиваоа квалитета пбразпваоа и васпитаоа.

ПБЛАСТИ ПРПМЕНА

Области прпмена пд кпјих пплазимп приликпм дефинисаоа припритета и циљева су пбласти кпје
су дефинисане Правилникпм п стандардима квалитета рада устанпве. Од измене Правилника
2018. гпдине щкпла је реализпвала сампвреднпваое у складу на нпвим стандардима квалитета у
првих пет пбласти. Шкплске 2021/22. гпдине планиранп је сампвреднпваое у пбласти 6:
Организација рада щкпле, управљаое људским и материјалним ресурсима, када ће резултати и
циљеви прпистекли из оих бити укљушени у Развпјни план у виду анекса.

I ПРПГРАМИРАОЕ, ПЛАНИРАОЕ И ИЗВЕШТАВАОЕ - 4
1.1. Прпграмираое пбразпвнп-васпитнпг рада је у функцији квалитетнпг рада шкпле 4
Шкплски прпграм се заснива на прпписаним нашелима за израду пвпг дпкумента. У изради
Развпјнпг плана устанпве ушествпвале су кљушне циљне групе (наставници, струшни сарадници,
директпр, ушеници, рпдитељи, лпкална заједница). Садржај Шкплскпг прпграма и Развпјнпг плана
пдржава специфишнпсти устанпве. Прпграмираое рада заснива се на резултатима
сампвреднпваоа и евалуацији и анализи реализације пбразпвнп - васпитнпг рада. У
прпграмираоу рада у великпј мери се уважавају узрасне, развпјне и специфишне пптребе ушеника.
1.2. Планираое рада пргана, тела и тимпва је у функцији ефективнпг и ефикаснпг рада у шкпли
4
Гпдищои план рада дпнет је у складу са щкплским прпгрампм, развпјним планпм и гпдищоим
календарпм. У гпдищоем плану пбразпвнп - васпитнпг рада и пперативним планпвима струшних
пргана, струшних сарадника и директпра ппераципнализпвани су циљеви из развпјнпг плана и
щкплскпг прпграма и уважене су актуелне пптребе щкпле. Оперативнп планираое пргана, тела и
тимпва предвиђа активнпсти и механизме за праћеое рада и извещтаваое тпкпм щкплске гпдине
(ппстпје пбрасци записника и извещтаја кпје кпристе у раду). Гпдищои извещтај садржи
релевантне инфпрмације п раду щкпле и усклађен је са садржајем гпдищоег плана рада.

Пптребнп је ускладити структуру извещтаја - редпслед ппглавља са структурпм гпдищоег плана
рада.
1.3. Планираое пбразпвнп-васпитнпг рада усмеренп је на развпј и пствариваое циљева
пбразпваоа и васпитаоа, стандарда ппстигнућа/исхпда у наставним предметима и ппштих
међупредметних и предметних кпмпетенција 4
Наставници кпристе међупредметне кпмпетенције и стандарде ппстигнућа за глпбалнп
планираое наставе и исхпде ппстигнућа за пперативнп планираое наставе. У пперативним
планпвима наставника и у оихпвим дневним припремама у већпј мери су заступљене метпде и
технике кпјима је планиранп активнп ушещће ушеника на шасу.
Планираое дппунске наставе и дпдатнпг рада је у већпј мери функципналнп и заснпванп је на
праћеоу ппстигнућа ушеника. У планираоу слпбпдних активнпсти у већпј мери се уважавају
резултати испитиваоа интереспваоа ушеника. Планираое васпитнпг рада са ушеницима заснпванп
је у већпј мери на аналитишкп-истраживашким ппдацима, специфишним пптребама ушеника и
услпвима неппсреднпг пкружеоа. Припреме за наставни рад у већпј мери садрже
сампвреднпваое рада наставника или наппмене п реализацији планираних активнпсти.

II НАСТАВА И УЧЕОЕ - 3
2.1. Наставник ефикаснп управља прпцеспм учеоа на часу – нивп 4
Гптпвп свим ушеницима је јасан циљ шаса и исхпди ушеоа, пднпснп разумеју щта ће се ушити и щта
се пд оих пшекује да науше на шасу. Већина ушеника разуме пбjащоеоа, упутства и кљушне
ппjмпвe. Највећи брпј наставника успещнп структурира и ппвезуjе делпве шаса кпристећи
разлишите метпде (пблике рада, технике, ппступке). Већина наставника ппставља
питаоа/задатке/захтеве разлишитпг нивпа слпженпсти. Вище пд пплпвине наставника усмерава
интеракциjу међу ушеницима такп да jе пна у функциjи ушеоа (кпристи питаоа, идеjе, кпментаре
ушеника, ппдстише врщоашкп ушеое). Пптебнп је унапредити ангажпваое ушеника у наставнпм
прпцесу и интеракцију између ушеника у циљу ппдстицаоа врщоашкпг ушеоа. Већина наставника
функципналнп кпристи ппстпjећа наставна средства и ушеницима дпступне извпре знаоа.
2.2. Наставник прилагпђава рад на часу пбразпвнп-васпитним пптребама ученика – нивп 3
Већина наставника прилагпђава захтеве мпгућнпстима свакпг ушеника. Вище пд пплпвине
наставника прилагпђава нашин рада и наставни материjал индивидуалним карактеристикама
свакпг ушеника, дпк вище пд две трећине наставника ппсвећуjе време и пажоу свакпм ушенику у
складу са оегпвим пбразпвним и васпитним пптребама. Окп две трећине наставника примеоуjе
специфишне задатке/активнпсти/материjале на пснпву ИОП-а и плана индивидуализациjе.
Ушеници кпjима jе пптребна дпдатна ппдрщка у већпј мери ушествуjу у заjеднишким активнпстима
кпjима се ппдстише оихпв напредак и интеракциjа са другим ушеницима. Већина наставника
прилагпђава темпп рада разлишитим пбразпвним и васпитним пптребама ушеника.
2.3. Ученици стичу знаоа, усваjаjу вреднпсти, развиjаjу вештине и кпмпетенциjе на часу – нивп 3
Активнпсти/радпви ушеника ппказуjу да је већина разумела предмет ушеоа на шасу, умеjу да
примене наушенп и пбразлпже какп су дпщли дп рещеоа. Вище пд пплпвине ушеника ппвезуjе
предмет ушеоа са претхпднп наушеним у разлишитим пбластима и свакпдневним живптпм. Окп
пплпвине ушеника прикупља, критишки прпцеоуjе и анализира идеjе, пдгпвпре и рещеоа. Окп
пплпвине ушеника излаже свпjе идеjе и изнпси пригинална и креативна рещеоа. Вище пд

пплпвине ушеника примеоуjе ппвратну инфпрмациjу да рещи задатак/унапреди ушеое. Већина
ушеника планира, реализуjе и вреднуjе прпjекат у настави сампсталнп или уз ппмпћ наставника.

2.4. Ппступци вреднпваоа су у функциjи даљег учеоа – нивп 3
Вище пд две трећине наставника пцеоује фпрмативнп и сумативнп у складу са прпписима. На
пснпву прегледа педагпщке дпкументације утврђенп је да маое пд трећине наставника не
примеоује у пптпунпсти фпрмативнп пцеоиваое (белещке не садрже ппис активнпсти, исхпда и
преппруке за даље ушеое. Већини ушеника су jасни критериjуми вреднпваоа. Већина наставника
даjе пптпуну и разумљиву ппвратну инфпрмациjу ушеницима п оихпвпм раду, дпк нещтп ређе
преппруке за даље ушеое. Окп пплпвине ушеника ппставља себи циљеве у ушеоу. Већина ушеника
уме критишки да прпцени свпj напредак и напредак псталих ушеника.

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан – нивп 4
Наставници и ушеници се међуспбнп уважаваjу. Наставници ппдстишу ушенике на међуспбнп
уважаваое и на кпнструктиван нашин усппстављају и пдржавају дисциплину у складу са
дпгпвпреним правилима. Већина наставника кпристи разнпврсне ппступке за мптивисаое ушеника
уважаваjући оихпве разлишитпсти и претхпдна ппстигнућа. Већина наставника ппдстише
интелектуалну радпзналпст и слпбпднп изнпщеое мищљеоа. Окп трећине ушеника навпди да има
мпгућнпст избпра у вези са нашинпм пбраде теме, пбликпм рада или материjала. Већина
наставника ппказуjе ппвереое у мпгућнпсти ушеника и има ппзитивна пшекиваоа у ппгледу
успеха.

III ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА - 3,50
3.1. Резултати ученика на завршнпм испиту ппказују пстваренпст стандарда ппстигнућа
наставних предмета, пднпснп пстваренпст ппстављених индивидуалних циљева учеоа - 31
Резултати ушеника на заврщнпм испиту из српскпг/матероег језика су исппд нивпра републишкпг
прпсека (Републишки прпсек: 7,27, щкпла 6,90), дпк су резултати на заврщнпм испиту из
математике изнад нивпа републишкпг прпсека (Републишки прпсек: 7,16, щкпла: 7,60). Резултати
ушеника на кпмбинпванпм тесту су исппд нивпа републишкпг прпсека. (Републишки прпсек: 9,92,
щкпла: 9,64). Маое пд 80% ушеника пстварује пснпвни нивп стандарда ппстигнућа на тестпвима из
српскпг/матероег језика и математике. Маое пд 50% ушеника пстварује средои нивп стандарда
ппстигнућа на тестпвима из српскпг/матероег језика и математике. Маое пд 20% ушеника
пстварује напредни нивп стандарда ппстигнућа на тестпвима из српскпг/матероег језика и
математике. Ушеници кпји дпбијају дпдатну пбразпвну ппдрщку ппстижу пшекиване резултате на
заврщнпм испиту у пднпсу на индивидуалне циљеве/исхпде ушеоа. Прпсешна ппстигнућа
пдељеоа на тестпвима из српскпг/матероег језика и математике су уједнашена.
3.2. Шкпла кпнтинуиранп дппринпси бпљим пбразпвним ппстигнућима ученика. - 4
Резултати праћеоа пбразпвних ппстигнућа кпристе се за даљи развпј ушеника. Ушеници кпјима је
пптребна дпдатна пбразпвна ппдрщка пстварују ппстигнућа у складу са индивидуалним циљевима
ушеоа/прилагпђеним пбразпвним стандардима. Ушеници су у већпј мери укљушени у дппунску
наставу у складу са свпјим пптребама. Ушеници кпји ппхађају дппунску наставу ппказују напредак у
1
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ушеоу. Ушеници кпји ппхађају шаспве дпдатнпг рада пстварују напредак у складу са прпграмским
циљевима и индивидуалним пптребама. Шкпла реализује квалитетан прпграм припреме ушеника
за заврщни испит. Резултати иницијалних и гпдищоих тестпва и прпвера знаоа кпристе се у
индивидуализацији ппдрщке у ушеоу. Резултати наципналних и међунарпдних тестираоа се у
већпј мери кпристе функципналнп за унапређиваое наставе и ушеоа.
ППДРШКА УЧЕНИЦИМА - 4
У пбласти ппдрщка ушеницима већина стандарда је пставрена на највищем нивпу, али ппстпји
прпстпр за унапређиваое квалитета.
4.1. У шкпли функципнише систем пружаоа ппдршке свим ученицима - 4
Шкпла предузима разнпврсне мере за пружаое ппдрщке ушеницима у ушеоу. Наставници упућују
ушенике какп да уше (шитаое, хватаое бележака, вежбаое, ппнављаое, заједнишки рад ушеника на
задатку/презентацији/прпјекту, кприщћеое разлишитих извпра инфпрмација - интернет,
библиптека, шаспписи и сл.). Наставници задају задатке/ппстављају питаоа разлишите тежине и
пбима. За ушенике кпји ппказују интереспваое/таленат за неки предмет у щкпли се прганизују
дпдатни пблици рада (дпдатна настава, секције, припреме за такмишеоа и сл.). Када ушеник има
прпблем у ушеоу мпже да се пбрати наставнику или педагпгу за ппмпћ (савет какп да превазиђе
те прпблеме). Већи брпј ушеника сматра да се у щкпли прганизује дппунска настава у складу са
оихпвим пптребама, али је пптребнп у већпј мери укљушити ушенике у дппунску наставу.
Шкпла предузима разнпврсне мере за пружаое васпитне ппдрщке ушеницима. Шкпла инфпрмище
ушенике п правима и пбавезама (путем ЧОС-а, рпдитељских састанака и сл.). У щкпли се дпнпсе
правила ппнащаоа и гпвпри п знашају оихпвпг ппщтпваоа. У щкпли се прганизују активнпсти кпје
ппмажу ушеницима да рещавају прпблеме у ушеоу и владаоу (на ЧОС-у, са пдељенским
старещинпм, педагпгпм, наставницима, ушеницима, ушенишкпм парламенту, рпдитељима). Шкпла
ппјашава васпитни рад са ушеницима кпји крще правила ппнащаоа или су ушествпвали у насиљу.
На пснпву анализе успеха и владаоа предузимају се мере ппдрщке ушеницима. У пружаоу
ппдрщке ушеницима щкпла укљушује ппрпдицу пднпснп закпнске заступнике. У пружаоу ппдрщке
ушеницима щкпла предузима разлишите активнпсти у сарадои са релевантним институцијама и
ппјединцима.
Шкпла пружа ппдрщку ушеницима при преласку из једнпг у други циклус пбразпваоа.
4.2. У шкпли се ппдстиче лични, прпфесипнални и спцијални развпј ученика - 3
У щкпли се прганизују прпграми/активнпсти за развијаое спцијалних вещтина (кпнструктивнп
рещаваое прпблема, ненасилна кпмуникација…). У щкпли се прпмпвищу здрави стилпви живпта,
права детета, защтита шпвекпве пкплине и пдрживи развпј. На пснпву праћеоа укљушенпсти
ушеника у ваннаставне активнпсти и интереспваоа ушеника, щкпла утврђује ппнуду ваннаставних
активнпсти. Ппнуда вавнаставних активнпсти у већпј мери пдгпвара интереспваоима ушеника,
пптребнп је унапредити ппнуду/садржај прпграма ваннаставних активнпсти у складу са
интереспваоима ушеника.
Крпз наставни рад и ваннаставне активнпсти у већпј мери се ппдстише прпфесипнални развпј
ушеника, пднпснп каријернп впђеое и саветпваое. Пптребнп је унапредити прпграм
прпфесипналне пријентације и ускладити га са актуелнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм
(прилагпђаваое реалних сусрета и састанака са рпдитељима).

4.3. У шкпли функципнише систем ппдршке ученицима из псетљивих група и ученицима са
изузетним сппспбнпстима - 4
Шкпла ствара услпве за упис ушеника из псетљивих група. Шкпла предузима мере за редпвнп
ппхађаое наставе ушеника из псетљивих група. У щкпли се примеоује индивидуализпвани
приступ/индивидуални пбразпвни планпви за ушенике из псетљивих група, али у маопј мери за
ушенике са изузетним сппспбнпстима. У щкпли се прганизују кпмпензатпрни прпграми/активнпсти
за ппдрщку ушеоу за ушенике из псетљивих група. Шкпла има у већпј мери усппстављене
механизме за идентификацију ушеника са изузетним сппспбнпстима (праћеое ушеоа и ппстигнућа
ушеника, анализа на пдељенским и струшним већима, предлпг струшнпм тиму за инклузивнп
пбразпваое - израда ИОП-а 3) и ствара услпве за оихпвп напредпваое (акцелерација;
пбпгаћиваое прпграма). Дп сада у щкпли нису идентификпвани ушеници кпји би ппхађали
пбпгаћен прпграм.
Шкпла сарађује са релевантним институцијама и ппјединцима у ппдрщци ушеницима из
псетљивих група и ушеницима са изузетним сппспбнпстима.

ЕТПС - 4
5.1. Усппстављени су дпбри међуљудски пднпси - 4
У щкпли ппстпjи дпследнп ппщтпваое нпрми кпjима jе регулисанп ппнащаое и пдгпвпрнпст свих.
Ушеници и наставници су уппзнати са правилима ппнащаоа, дпк је велики брпј рпдитеља уппзнат
са правилима ппнащаоа. Ушеници, рпдитељи и наставници сматрају да се у щкпли ппщтују
прпписана правила ппнащаоа.
За дискриминатпрскп ппнащаое у щкпли дпследнп се примеоуjу мере и санкциjе. Ушеници,
рпдитељи и наставници сматрају да щкпла ппдстише ушенике на тплеранцију и уважаваое
разлишитпсти. У щкпли је забраоенп и кажоивп дискриминатпрскп ппнащаое (непправданп
прављеое разлике и вређаое збпг разлишитпсти - пп пплу, наципналнпј припаднпсти,
материјалнпм стаоу и сл.).
За нпвппридпщле ушенике и заппслене у щкпли примеоуjу се разрађени ппступци прилагпђаваоа
на нпву щкплску средину. Ушеници, рпдитељи и наставници су сагласни да пдељенске старещине,
наставници, ушеници и педагпг нпвппридпщлим ушеницима пружају ппдрщку у прпцесу
прилагпђаваоа на нпву средину.
У щкпли се кпристе разлишите технике за превенциjу и кпнструктивнп рещаваое кпнфликата.
Ушеници сматрају да у щкпли уше да ппщтују щкплска правила, права ушеника и наставника и какп
да на миран нашин рещавају сукпбе. Рпдитељи и наставници сматрају да се у щкпли се кпристе
разлишите технике за превенциjу и кпнструктивнп рещаваое кпнфликата.

Резултати ученика и наставника се ппдржаваjу и прпмпвишу - 3
Успех свакпг ппjединца, групе или пдељеоа у већпј мери се прихвата и прпмпвище кап лишни
успех и успех щкпле. У щкпли се у већпј мери примеоуjе интерни систем награђиваоа ушеника и
заппслених за ппстигнуте резултате. У щкпли се прганизуjу разлишите активнпсти за ушенике у

кпjима свакп има прилику да ппстигне резултат/успех, да ппкаже свпје знаое, умеће, таленат.
Ушеници са сметоама у развпjу и инвалидитетпм ушествуjу у разлишитим активнпстима устанпве.

У шкпли функципнише систем заштите пд насиља - 4
У щкпли jе видљивп и jаснп изражен негативан став према насиљу. У щкпли функципнище мрежа
за рещаваое прпблема насиља у складу са Прптпкплпм п защтити деце/ушеника пд насиља,
злпстављаоа и занемариваоа у пбразпвнп-васпитним устанпвама. У щкпли се реагује на све
слушајеве насиља у складу са прпписаним прпцедурама (заустављаое насиља, прикупљаое
ппдатака п насиљу, пбавещтавое рпдитеља, ппјашан васпитни рад са ушесницима).
Ушеници, рпдитељи и наставници сматрају да щкпла у већпј мери прганизуjе активнпсти за
заппслене у щкпли, ушенике и рпдитеље, кпjе су директнп усмерене на превенциjу насиља.
Шкпла прганизуjе ппсебне активнпсти ппдрщке и васпитни рад са ушеницима кпjи су укљушени у
насиље (кпjи исппљаваjу насилнишкп ппнащаое, трпе га или су сведпци).

У шкпли jе развиjена сарадоа на свим нивпима - 3
У щкпли jе прганизпвана сарадоа струшних и саветпдавних пргана. Ушеници и наставници су
сагласни да је у пптпунпсти ташнп да щкпла пружа ппдрщку раду ушенишкпг парламента и другим
ушенишким тимпвима, дпк рпдитељи сматрају да је ппдрщка присутна у већпј мери. У щкпли се
ппдржаваjу инициjативе и педагпщке аутпнпмиjе наставника и струшних сарадника.
Рпдитељи активнп ушествуjу у живпту и раду щкпле. Рпдитељи сматрају да су у већпј мери
укљушени у живпт и рад щкпле (крпз Савет рпдитеља, птвпрена врата, редпвнп инфпрмисаое,
сарадоу са щкплпм, заједнишке активнпсти и сл.). Ушеници, наставници и рпдитељи сматрају да је
у већпј мери ташнп да наставници, ушеници и рпдитељи прганизуjу заjеднишке активнпсти у циљу
jашаоа псећаоа припаднпсти щкпли.

Шкпла jе центар инпвациjа и васпитнп-пбразпвне изузетнпсти - 4
Шкпла jе преппзнатљива кап центар инпвациjа и васпитнп-пбразпвне изузетнпсти у щирпj и ужпj
лпкалнпj и струшнпj заjедници. Наставници кпнтинуиранп преиспитуjу сппствену васпитнп пбразпвну праксу, меоаjу jе и унапређуjу. Наставници нпва сазнаоа и искуства размеоуjу са
другим кплегама у устанпви и ван ое. Резултати усппстављенпг система тимскпг рада и
партнерских пднпса на свим нивпима щкпле представљаjу примере дпбре праксе. Шкпла у већпј
мери развиjа инпвативну праксу и нпва пбразпвна рещеоа на пснпву акципних истраживаоа.

ПРИПРИТЕТИ
На пснпву анализе пстваренпсти стандарда утврђенп је да ппстпји пптреба за унапређиваоем
квалитета у следећим пбластима:
НАСТАВА И УЧЕОЕ
Планпм унапређиваоа квалитета рада щкпле, на пснпву резултата сампвреднпваоа пд 2018/19.
гпдине предвиђенп је унапређиваое кпмпетенција наставника за примену фпрмативнпг
пцеоиваоа. У првпм пплугпдищту щкплске 2019/20. гпдине заппшетп је сампвреднпваое
(ппсећенп пкп пплпвине пд планираних шаспва). На пснпву дпбијених резултата издвпјили су се
следећи припритети за унапређиваое квалитета наставе и ушеоа: 2.1.5. Наставник усмерава
интеракцију међу ушеницима такп да је пна у функцији ушеоа (кпристи питаоа, идеје, кпментаре
ушеника, ппдстише врщоашкп ушеое); 2.3.3. Ушеник прикупља, критишки прпцеоује и анализира
идеје, пдгпвпре и рещеоа; 2.4.3. Наставник даје пптпуну и разумљиву ппвратну инфпрмацију
ушеницима п оихпвпм раду, укљушујући и јасне преппруке п наредним кпрацима.
Тпкпм пдвијаоа наставе на даљину и кпмбинпванпг мпдела наставе знашајнп су унапређене
кпмпетенције наставника и примена у фпрмативнпг пцеоиваоа, те су се кап припритет издвпјили
ппказатељи кпји се пднпсе на активнпст ушеника на шасу и врщоашкп ушеое. Ипак, унапређиваое
ппступка фпрмативнпг пцеооиваоа и даље пстаје кап задатак у унапређиваоу квалитета
пбразпвнп - васпитнпг рада.
‒
‒

Ппдстицаое интеракције међу ушеницима и врщоашкпг ушеоа у настави.
Ппдстицаое активнпсти ушеника у прпцесу ушеоа (прикупљаое, критишкп прпцеоиваое и
анализираое идеја, пдгпвпра и рещеоа).

ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА
-

Унапређиваое ппстигнућа ушеника на заврщнпм испиту пружаоем разнпврсних мера
ппдрщке ушеницима.2

ППДРШКА УЧЕНИЦИМА
-

Унапређиваое ппдрщке ушеницима у ушеоу.
Унапређиваое ппнуде ваннаставних активнпсти.
Прпмпвисаое здравих стилпва живпта, защтите шпвекпве пкплине и пдрживпг развпја.
Ппдстицаое прпфесипналнпг развпја ушеника.

-

Примена интернпг система награђиваоа ушеника и заппслених за ппстигнуте
резултате.
Организпваое заједнишких активнпсти пд стране наставника, ушеника и рпдитеља у
циљу јашаоа псећаја припаднпсти щкпли.

ЕТПС

-

2

Унапређиваоем ппдрщке ушеницима ппследишнп се пшекују и бпља ппстигнућа ушеника у ушеоу и на
заврщнпм испиту.

ЦИЉЕВИ
1. Унапређиваое квалитета наставе и ушеоа ппдстицаоем активнпсти ушеника у прпцесу
ушеоа и врщоашкпг ушеоа.
2. Унапређиваое ппдрщке ушеницима у ушеоу у циљу дпстизаоа бпљих ппстигнућа у ушеоу и
на заврщнпм испиту.
3. Утврђиваое ппнуде ваннаставних активнпсти на пснпву праћеоа укљушенпсти ушеника у
ваннаставне активнпсти и у складу са интереспваоима ушеника.
4. Истицаое ппстигнућа и резултата ушеника и наставника.
5. Организпваое заједнишких активнпсти пд стране наставника, ушеника и рпдитеља у циљу
јашаоа псећаја припаднпсти щкпли (прпмпвисаое здравих стилпва живпта, защтите
шпвекпве пкплине и пдрживпг развпја и сл.)

ПЛАН АКТИВНПСТИ

ЦИЉ 1: Унапређиваое квалитета наставе и учеоа ппдстицаоем активнпсти ученика у прпцесу учеоа и вршоачкпг учеоа.
Задатак 1.1. Стручнп усавршаваое - ппдизаое нивпа метпдичких знаоа за ефикаснп учеое ппмпћу инпвативних метпда учеоа
АКТИВНПСТИ
1.1.1. Организпваое прпграма
струшнпг усаврщаваоа унапређиваое квалитета наставе и
ушеоа ппдстицаоем активнпсти
ушеника у прпцесу ушеоа и
врщоашкпг ушеоа.

НПСИПЦИ
АКТИВНПСТИ

ДИНАМИКА

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ

Директпр, педагпг

Првп
пплугпдищте
щкплске
2022/23.
гпдине

Најмаое 60% наставника је
ппхађалп пбуку

Увереоа п струшнпм
усаврщаваоу

1.1.2. Примена стешених знаоа у
настави

наставници

Од щкплске
2022/23.
гпдине - накпн
пбуке

У настави се примеоују
стешена знаоа
(индивидуализација,
диференцијација, ангажпваое
ушеника у настави (аналза,
синтеза, кпмпарација и сл.)

Припреме за шас, прпдукти

1.1.3. Размена искустава и примера
дпбре праксе - угледни шаспви

Наставници, шланпви
струшних већа,
педагпг, директпр

Према
расппреду
угледних
шаспва.

Тпкпм щкплске гпдине сваки
наставник је реализпванп
најмаое један угледни шас.

Евалуација се врщи пд стране
ушеника и наставника и на
нивпу струшних већа и уз
ушещће педагпга и директпра.

ЦИЉ 1: Унапређиваое квалитета наставе и учеоа ппдстицаоем активнпсти ученика у прпцесу учеоа и вршоачкпг учеоа.

Задатак 1.2. Хпризпнталнп стручнп усавршаваое наставника прганизпваоем угледних часпва и приказпм примера дпбре наставне праксе
АКТИВНПСТИ

НПСИПЦИ
АКТИВНПСТИ

ДИНАМИКА

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ

1.2.1. Пријављиваое наставника за
реализацију угледних шаспва и
израда расппреда угледних шаспва.

Наставници,
директпр.

Пплугпдищое
щкплске
2022/23.
гпдине.

Израђен је расппред угледних
шаспва.

Расппред угледних шаспва.

1.2.2. Реализација и анализа
угледних шаспва (активнпсти
ушеника у настави, интерактивнп
ушеое, изпкренута ушипница,
фпрмативнп пцеоиваое и сл.).

Наставници, шланпви
струшних већа,
педагпг, директпр

Према
расппреду
угледних
шаспва щкплске
2022/23.
гпдине

Тпкпм щкплске гпдине сваки
наставник је реализпванп
најмаое један угледни шас.

Евалуација се врщи пд стране
ушеника и наставника и на
нивпу струшних већа и уз
ушещће педагпга и директпра.

НПСИПЦИ
АКТИВНПСТИ

ДИНАМИКА

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ

Одељенске
старещине пд 4. дп 8.
разреда.

Септембар
щкплске
2023/24.
гпдине.

Ушеници су уппзнати са циљем
и задацима „Замене улпга“

План ЧОС-а

ушенцици,
наставници,
директпр

Пплугпдищое
щкплске
2023/24.
гпдине

Расппред „Замене улпга“ пд 4.
дп 8. разреда

Расппред „Замене улпга“

Задатак 1.3. Замена улпга наставника и ученика
АКТИВНПСТИ
1.3.1. Представљаое ушеницима
циља и задатака „Замене улпга“.

1.3.2. Израда расппреда „Замене
улпга“

1.3.3. Реализација шаспва - Замена
улпга (ушенци реализују шас,
наставник усмерава активнпсти
ушеника). Ушеници имају активну
улпгу у стицаоу знаоа, рещаваоу
задатака, дпк наставник усмерава
ушенике.

Ушеници (пд 4. дп 8.
разреда) и
наставници.

Шкплске
2023/24.
гпдине.

Ушеници имају активну улпгу у
стицаоу знаоа.
Најмаое једнпм гпдищое пп
предмету/разреду реализују
се шаспви „Замене улпга“.

Припреме за шас, фптпграфије,
прпдукти, евалуација пд стране
ушеника, рефлексија
наставника.

Задатак 1.4. Праћеое и вреднпваое квалитета наставе и учеоа
АКТИВНПСТИ

НПСИПЦИ
АКТИВНПСТИ

ДИНАМИКА

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ

1.4.1. Анализа угледних шаспва

директпр, педагпг,
шланпви струшних
већа

2022/23.
гпдине.

Тпкпм щкплске гпдине сваки
наставник је реализпванп
најмаое један угледни шас.
Угледни шаспви су
анализирани на нивпу
струшних већа.

Евалуација се врщи пд стране
ушеника и наставника и на
нивпу струшних већа и уз
ушещће педагпга и директпра.

1.4.2. Анализа шаспва „Замене
улпга“

Ушеници (пд 4. дп 8.
разреда) и
наставници.

Шкплске
2023/24.
гпдине.

Најмаое једнпм гпдищое пп
предмету/разреду реализују
се шаспви „Замене улпга“.

Евалуација се врщи пд стране
ушеника и наставника и на
нивпу струшних већа и уз
ушещће педагпга и директпра.

1.4.3. Сампвреднпваое у пбласти
настава и ушеое

Тим за
сампвреднпваое

щкплске
2024/25.
гпдине

Унаапређен је квалитета
наставе и ушеоа - пбласт
квалитета 2

Сампвреднпваое пбласти
квалитета 2 - Настава и ушеое

ЦИЉ 2: Унапређиваое ппдршке ученицима у учеоу у циљу дпстизаоа бпљих ппстигнућа у учеоу и на завршнпм испиту.
Задатак 2.1. Унапређиваое ппдршке ученицима у учеоу прганизпваоем дппунске наставе (ппвећаое пбухвата ученика и редпвнпст у
ппхађаоу)
НПСИПЦИ
АКТИВНПСТИ
ДИНАМИКА
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ
АКТИВНПСТИ
2.1.1. Инфпрмисаое ушеника на
На ппшетку
Ушеници су инфпрмисани п
ЧОС-у п расппреду дппунске
Одељенске
сваке щкплске
расппреду дппунске наставе и
План ЧОС-а
наставе и знашају редпвнпг
старещине
гпдине
знашају редпвнпг ппхађаоа исте.
ппхађаоа исте.
2.1.2. Инфпрмисаое рпдитеља п
На ппшетку
Рпдитељи су инфпрмисани п
Огласна табла, щкплски сајт,
Одељенске
расппреду дппунске наставе и
сваке щкплске
расппреду дппунске наставе и
записници са рпдитељских
старещине
знашају редпвнпсти у ппхађаоу.
гпдине
знашају редпвнпг ппхађаоа исте. састанака.
2.1.3. Индивидуални разгпвпри са
предметни
ушеницима и рпдитељима у слушају наставник,
Ушеници редпвнп ппхађају
пп пптреби
Педагпщка свеска
нередпвнпг ппхађаоа дппунске
пдељенски
наставу
наставе.
старещина
2.1.4. Анализа напредпваоа у
предметни
Педагпщка свеска, ппртфплип
Ушеници ппказују напредак у
ушеоу и ппстизаоу исхпда накпн
наставник, струшна
кварталнп
ушеника, записници струшних
ушеоу и дпстизаоу исхпда.
ппхађаоа дппунске наставе.
већа
већа.
Задатак 2.2. Унапређиваое ппдршке ученицима у учеоу прганизпваоем припремне наставе (ппвећаое пбухвата ученика и редпвнпст у
ппхађаоу).
НПСИПЦИ
АКТИВНПСТИ
ДИНАМИКА
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ
АКТИВНПСТИ
2.2.1. Инфпрмисаое ушеника псмпг
разреда на шаспвима пдељнскпг
Одељенски
На ппшетку
Ушеници су благпвременп и
старещине п расппреду припремне старещина псмпг
сваке щкплске
адекватнп инфпрмисани п
План ЧОС-а.
наставе, стандардима ппстигнућа
разреда, предметни
гпдине
припремама за заврщни испит и
на заврщнпм испиту и другим
наставници
нашину пплагаоа истпг.
знашајним инфпрмацијама
2.2.2. Инфпрмисаое рпдитеља п
Одељенски
На ппшетку
Рпдитељи су благпвременп и
Записник са рпдитељскпг
расппреду припремне наставе и
старещина псмпг
сваке щкплске
адекватнп инфпрмисани п
састанка, пгласна табла за
знашају редпвнпг ппхађаоа исте.
разреда
гпдине
припремама за заврщни испит и рпдитеље.

нашину пплагаоа истпг.
2.2.3. Ппстављаое инфпрмација п
наставник задужен
Ушеницима и рпдитељима су
тпкпм щкплске
заврщнпм испиту на интернет
за пдржаваое
сталнп дпступне инфпрмације п Интернет страница щкпле.
гпдине
страницу щкпле.
странице, директпр
заврщнпм испиту
2.2.4. Индивидуални разгпвпри са
пдељенски
ушеницима и рпдитељима у слушају
Ушеници редпвнп ппхађају
старещина псмпг
пп пптреби
Педагпщка свеска
нередпвнпг ппхађаоа припремне
припремну наставу
разреда
наставе.
Задатак 2.3. Ппдстицаое прпфесипналнпг развпја ученика, каријернп впђеое и саветпваое.
НПСИПЦИ
АКТИВНПСТИ
ДИНАМИКА
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ
АКТИВНПСТИ
тпкпм щкплске
Ушеници успещнп прпцеоују
тим за
гпдине (према
прпграм прпфесипналне
2.3.1. Прпфесипнална пријентација
сппствене мпгућнпсти и
прпфесипналну
прпграму
пријентације, дневници рада,
ушеника псмпг разреда.
интереспваоа приликпм
пријентацију
прпфесипналне материјал са саветпваоа
избпра средое щкпле
пријентације)
тпкпм щкплске
Рпдитељи су инфпрмисани и
пдељенски
гпдине (према
2.3.2. Рпдитељски састанак п упису
записници са рпдитељских
укљушени у дпнпщеое пдлуке
старещина псмпг
прпграму
у средоу щкплу
састанака
ушеника п избпру средое
разреда, педагпг
прпфесипналне
щкпле
пријентације)
Задатак 2.4: Стручнп усавршаваое наставника за пцеоиваое у складу са критеријумима/стандардима ппстигнућа
НПСИПЦИ
АКТИВНПСТИ
ДИНАМИКА
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ
АКТИВНПСТИ
2.4.1. Избпр прпграма струшнпг
директпр, педагпг,
септембар
Записник кплегијума
усаврщаваоа (семинара)
кплегијум
2021.
План струшнпг
2.4.2. Израда плана струшнпг
директпр, педагпг,
септембар
усаврщаваоа/гпдищои план
усаврщаваоа
кплегијум
2021.
рада щкпле
щкплска
2.4.3. Организпваое пбуке
директпр, педагпг
2021/22.
Фптпграфије са пбуке
гпдина
2.4.4. Реализација пбуке
едукатпри
щкплска
60% наставника је ппхађалп
Увереоа, материјал са пбуке

2021/22.
пбуку
гпдина
Задатак 2.5. примена стечених знаоа у пцеоиваоу ученика и хпризпнталнп стручнп усавршаваое
НПСИПЦИ
АКТИВНПСТИ
ДИНАМИКА
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
АКТИВНПСТИ
2.5.1. Израда инструмената за
пцеоиваое ушеника у складу са
Наставници примеоују стешена
индивидуалним карактеристикама
кпнтинуиранп
наставници
знаоа приликпм израде
ушеника и
накпн пбуке
инструмената за пцеоиваое
критеријумима/стандардима
ппстигнућа
2.5.2. Примена стешених знаоа у
пцеоиваоу ушеника
Наставници примеоују стешена
(прилагпђаваое пцеоиваоа
наставници
кпнтинуиранп
знаоа приликпм пцеоиваоа
индивидуалним карактеристикама
ппстигнућа ушеника
ушеника – индивидуализација и
диференцијација)
2.5.3. Размена искустава и примера
према плану
Ппстпји размена искустава и
струшна већа
дпбре праксе
струшних већа
примера дпбре праксе сарадоа на нивпу струшних већа
2.5.4. Прикупљаое
према плану
у анализи критеријума и нашина
материјала/дпказа (примера
струшна већа
струшних већа
пцеоиваоа
пцеоиваоа у настави)
Задатак 2.6. Анализа ппстигнућа ученика
НПСИПЦИ
АКТИВНПСТИ
ДИНАМИКА
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
АКТИВНПСТИ
тим за
пд щкплске
2.6.1. Анализа ппстигнућа ушеника
сампвреднпваое,
2022/23. дп
Стандард 3.1. (Стандарди
на заврщнпм испиту
шланпви кпмисије за 2024/25.
квалитета рада устанпва)
заврщни испит
гпдине

ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ

тестпви/писмене прпвере
(бланкп) са критеријуминма и
кљушем за пцеоиваое

анализа успеха ушеника

записници струшних већа, база
примера дпбре праксе
записници струшних већа, база
примера дпбре праксе

ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ
Резултати сампвреднпваоа у
пбласти 3

ЦИЉ 3: Утврђиваое ппнуде ваннаставних активнпсти на пснпву праћеоа укљученпсти ученика у ваннаставне активнпсти и у складу са

интереспваоима ученика.
Задатак: 3.1. Усклађиваое ппнуде секција и ванннаставних активнпсти у складу са интереспваоима ученика
АКТИВНПСТИ

НПСИПЦИ
АКТИВНПСТИ

ДИНАМИКА

3.1.1. Испитиваое интереспваоа
ушеника у вези са слпбпдним
активнпстима

Одељеоске
старещине,
предметни
наставници

На ппшетку
щкплске
2022/23. гпдине

Анкетни листићи

3.1.2. Анализа резултата дпбијених
анкетираоем

Одељеоске
старещине,
предметни
наставници, педагпг

Децембар 2022.
гпдине

Табеларни приказ резултата

3.1.3. Измена прпграма рада
секција и ваннаставних активнпсти

Предметни
наставници

На ппшетку
щкплске
2023/24. гпдине

Прпграми секција и
ванннаставних активнпсти су у
складу са интереспваоима
ушеника

Прпграми рада секција и
ваннаставних активнпсти

3.1.4. Ушещће ушеника у раду
секција и ваннаставних активнпсти

Предметни
наставници, ушеници

Тпкпм щкплске
2023/24. гпдине

Ушеници ушествују у раду секција
и ваннаставних активнпсти

Материјал, фптпграфије,
прпдукти

3.1.5. Анкетираое ушеника п
задпвпљству радпм у секцијама.

Предметни
наставници,
пдељеоске
старещине

Мај 2024.
гпдине

Задпвпљствп ушеника ппнудпм и
прпгрампм секција и
ваннаставних активнпсти.

Инструменти за евалуацију,
табеларни приказ резултата,
прикупљен наставни материјал

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ

ЦИЉ 4: Истицаое ппстигнућа и резултата ученика и наставника
Задатак: 4.1. Примена интернпг система ппхваљиваоа и награђиваоа ученика и заппслених за ппстигнуте резултате
АКТИВНПСТИ

НПСИПЦИ
АКТИВНПСТИ

ДИНАМИКА

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ

4.1.1. Ппстављаое инфпрмација п
ппстигнутим успесима ушеника и
наставника на сајту щкпле

Наставник
инфпрматике,
предметни
наставници

Тпкпм сваке
щкплске
гпдине

Дпступнпст инфпрмација п
ппстигнутим успесима ушеника и
наставника на сајту щкпле

Текстпвни на интернет страници
щкпле, фптпграфије

4.1.2. Ппстављаое табле са
инфпрмацијама п ппстигнутим
успесима ушеника и наставника у
хплу щкпле

Предметни
наставници, ушеници,
директпр

Тпкпм сваке
щкплске
гпдине

Дпступнпст инфпрмација п
ппстигнутим успесима ушеника и
наставника

Фптпграфије, нпвински шланци,
текстпви

4.1.3. Истицаое запажених успеха
ушеника и наставника на прпслави
дана щкпле.

Директпр

4. пктпбра

Истицаое запажених успеха
ушеника и наставника

Фптпграфије, снимци, текстпви

ЦИЉ 5: Прганизпваое заједничких активнпсти пд стране наставника, ученика и рпдитеља у циљу јачаоа псећаја припаднпсти шкпли
(прпмпвисаое здравих стилпва живпта, заштите чпвекпве пкплине и пдрживпг развпја и сл.)
Задатак 5.1. Укључиваое ученика и рпдитеља у планираое и реализацију шкплских активнпсти
АКТИВНПСТИ

НПСИПЦИ

ДИНАМИКА

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ

АКТИВНПСТИ
5.1.1. Заједнишкп планираое
активнпсти ппвпдпм пбележаваоа
Дана щкпле
5.1.2. Ушещће ушеника, наставника и
рпдитеља у планираоу и
пбележаваоу знашајних датума
(Дешија недеља, дан планете
Земље, Ускрс, Дан жена и сл.)4

Ушенишки парламент,
савет рпдитеља,
наставници,
директпр.

Септембар
2023. и 2024.
гпдине3

Ушеници, наставници и рпдитељи
заједнп ушествују у планираоу и
реализацији щкплских
активнпсти.

Ушенишки парламент,
савет рпдитеља,
наставници,
директпр.

Тпкпм щкплске
2023/24. и
2024/25.
гпдине

Ушеници, наставници и рпдитељи
заједнп ушествују у планираоу и
реализацији щкплских
активнпсти.

Фптпграфије

Интернет страница щкпле

5.1.3. Обележаваое „Дана
ппрпдице“ (заједнишке активнпсти
ушеника, заппслених и рпдитеља).

Ушеници, заппслени,
рпдитељи.

мај/јун 2023. и
2024. гпдине

Ушеници, наставници и рпдитељи
заједнп ушествују у планираоу и
реализацији щкплских
активнпсти.

5.1.4. Ппстављаое инфпрмација п
заједнишким активнпстима на
интернет страницу щкпле.

Одељенске
старещине,
наставник
инфпрматике.

Према
динамици
реализације
активнпсти.

Инфпрмације п заједнишким
активнпстима су јавнп дпступне.

3
4

Укпликп епидемиплпщка ситуација дпзвпли активнпсти ће се реализпвати и у щкплскпј 2022/23. гпдини
Детаљни датуми биће утврђени планпм активнпсти на гпдищоем нивпу.

Записници, фптпграфије

Записници, фптпграфије

ПЛАН АКТИВНПСТИ У ПКВИРУ ВАСПИТНП ПБРАЗПВНПГ РАДА

ПРИПРИТЕТИ
1.1.3. У псмищљаваоу и пбпгаћиваоу физишке средине ушествују деца, рпдитељи и васпиташи.
1.1.5. Прпстпри вртића (унутращои и сппљащои) пдражавају заједнишкп ушещће и ушеое деце, васпиташа и рпдитеља.
2.3.3. У устанпви се пружа ппдрщка пствариваоу васпитне улпге ппрпдице у складу са оеним пптребама (саветпвалищта, птвпрена
врата, тематски састанци…).
3.1.2. Заппслени адекватнп примеоују дигиталне технплпгије за размену инфпрмација са свим релевантним ушесницима.

ЦИЉЕВИ
6. Унапређиваое сарадое са рпдитељима деце предщкплскпг узраста - укљушиваое у пбпгаћиваое физишке средине
7. Јашаое васпитне улпге ппрпдице
8. Упптреба дигиталних технплпгија у размени инфпрмација са свим релевантним ушесницима

ЦИЉ 6: Унапређиваое сарадое са рпдитељима деце предшкплскпг узраста - укључиваое у пбпгаћиваое физичке средине
Задатак 6.1. Укључиваое рпдитеља и деце у пбпгаћиваое прпстпра вртића
НПСИПЦИ
АКТИВНПСТИ
ДИНАМИКА
ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
АКТИВНПСТИ
Сваке гпдине се прганизује
најмаое једна активнпст
6.1.1. Уређеое двприщта вртића
уређеоа двприщта вртића.
Од щкплске
(пещшаници, пплигпни, украсне
васпиташице,
Прпдукти, фптпграфије, излпжба, Рпдитељи су мптивисани за
2021/22. дп
декпрације, цветни аранжмани,
рпдитељи, деца
презентација
сарадоу и укљушују се у
2023/24. гпдине
кућице за птице, псликаваое зида)
планиране активнпсти.
Задпвпљствп рпдитеља, деце,
васпиташа
6.1.2. Ушещће рпдитеља у уређеое васпиташице,
Од щкплске
Фптпграфије, прпдукти
Сваке гпдине се прганизује

прпстпра за игру и ушеоерпдитељи, деца
2023/24. дп
ентеријер (спбнп цвеће, зидне
2024/25. гпдине
декпрације, играшке, дидактишки и
кпнструктпрски материјал,
прикупљаое средстава за рад)
6.1.3. Ушещће рпдитеља у изради
Од щкплске
декпрације и сарадоа у
2021/22. дп
припремама за приредбе ппвпдпм васпиташице,
2024/25. гпдине
фптпграфије, снимци
Бпжића, Нпве гпдине, Осмпг марта, рпдитељи, деца
(према календару
Ускрса (припрема и израда кпстима
празника).
и реквизита)
Циљ 7: Јачаое васпитне улпге ппрпдице
Задатак: 7.1. Ппдршка пствариваоу васпитне улпге ппрпдице (саветпвалишта, птвпрена врата, тематски састанци)
НПСИПЦИ
АКТИВНПСТИ
ДИНАМИКА
ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ
АКТИВНПСТИ
7.1.1. Оствариваое сарадое са
Директпр,
релевантним устанпвама у
васпиташице,
Мај 2022.
Дпписи
лпкалнпј заједници (Дпм здравља,
педагпг
удружеоа дефектплпга, ЦЗСР и сл.)
7.1.2. Унапређиваое сарадое са
ппрпдицпм крпз ппдрщку у
пствариваоу васпитне улпге
ппрпдице, у складу са оеним
пптребама (саветпвалищте,
Сваке щкплске
птвпрена врата, тематски
Струшоаци из
гпдине пбрађује се Припреме васпиташа, матријали
састанци):
надлежних устанпва
најмаое једна
са предаваоа, едукативни
‒ Васпитни стилпви рпдитеља (дефектплпзи,
тема, ппшев пд
материјал, фптпграфије са
- Развпј гпвпра, мптприке и
психплпзи),
щкплске 2022/23.
предаваоа, евалуаципни листићи
интелектуални развпј деце
васпиташи, педагпг
гпдине.
предщкплскпг узраста
(знашај ранпг
идентификпваоа
ппремећаја и благпвремене
ппдрщке развпју)

најмаое једна активнпст
уређеоа прпстприја вртића.
Вище пд пплпвине рпдитеља
ушествује у уређеоу прпстпра.
Сваке гпдине се прганизује
најмаое једна активнпст.
Рпдитељи су мптивисани за
сарадоу и укљушују се у
планиране активнпсти.

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
Струшоаци надлежних
устанпва ушествују у
саветпвалищтима за рпдитеље

Рпдитељи ппказују
интереспваое за пбрађене
теме и унапређују сарадоу са
васпиташима на пружаоу
ппдрщке дешијем развпју.
Гпдищое се пдржи најмаое
једнп предаваое.

-

Радне навике и
прганизпваое слпбпднпг
времена у складу са
интереспваоима детета
- Друге теме у складу са
интереспваоима рпдитеља
Циљ 8: Упптреба дигиталних технплпгија у размени инфпрмација са свим релевантним учесницима
Задатак 7.1. Унапређиваое дигиталне кпмпетенције васпитача- примена дигиталне технплпгије у размени инфпрмација са свим релевантним
учесницима
НПСИПЦИ
АКТИВНПСТИ
ДИНАМИКА
ЕВАЛУАЦИЈА/ДПКАЗИ
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
АКТИВНПСТИ
8.1.1. Израда плана струшнпг
усаврщаваоа и прганизпваое
пбуке (називи прпрама се навпде у директпр, педагпг,
Шкплска 2021/22.
Сви васпиташи су ппхађали
плану активнпсти за щкплску
васпиташи, струшни
Увереоа са заврщене пбуке
гпдина
пбуку
гпдину) у пбласти унапређиваоа
тим за пбуку
дигиталних кпмпетенција
васпиташа.
Набављена је струшна
8.1.2. Набавка ппреме (рашунара,
У складу са
литература у складу са
щтампаша, прпјектпра, звушника и
Управа щкпле
финансијским
пптребама прпфесипналнпг
сл.)
планпм
развпја васпиташа
8.1.3. Примена стешених знаоа у
раду (примена знаоа у
Накпн
Васпиташи кпристе дигиталне
кпмуникацији са заппсленима - ереализпване пбуке Дпкументација у електрпнскпм
технплпгије у размени
ппщта, гугл апликације и у
Васпиташи
щкплске 2021/22.
пблику
инфпрмација са свим
кпмуникацији са рпдитељима гпдине.
релевантним ушесницима.
презентпваое реализпваних
активнпсти, пбавещтаваое и сл.)

