РАЗВОЈНИ ПЛАН
ОШ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ“
2019/2022.
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Обреновац
7047509
101213412
Биљана Обрадовић, проф.
27. јануар

На регионалном путу Београд – Ваљево, у селу Стублине удаљеном 40 km
од Београда, и 10 km од Обреновца, налази се Основна школа „ Живојин
Перић“.
Школу похађају ученици из неколико села која се налазе на територијама
општина Обреновац и Уб - Великог Поља, Пиромана, Трстенице, Бровића,
Лончаника, Бргула, Пољана, Лисо Поља, Каленића, Стублина.
Школа је основана далеке 1871. године. Школску зграду тада су чиниле
две учионице и два ходника. У једној учионици био је стан првог стублинског
учитеља Светозара Стојадиновића. Како се број деце увећавао у село су
пристизали и нови учитељи. За потребе њиховог становања, 1892. године
сазидани су учитељски станови.
Звање и положај управитеља школе у Србији је установљено 1901.
године. Тако је и школа у Стублинама добила свог првог управитеља – Јована
Јанковића.

Јак земљотрес, марта месеца 1922. године, прилично је оштетио школску
зграду. Нова школа, са три учионице, канцеларијом, ходником и просторијом за
послугу, завршена је у марту месецу 1930. године.
После Другог светског рата, школа добија назив „Братство–јединство“, а
1971. године, на стогодишњицу постојања, проширује се новим, модерним
објектом и фискултурном салом. Тај изглед школа има и данас.
Од 2002. године школа са поносом носи име Живојина
Перића. Професор Живојин Перић рођен је у Стублинама
1868. године. После школовања у родном месту, Обреновцу,
Ваљеву и Београду одлази на Сорбону где за три године, са
одличним успехом, завршава Правни факултет. По повратку
у Србију био је 40 година професор на Правном факултету у
Београду, а на месту декана истог факултета провео је девет
година. Објавио је преко 600 научних радова на више
светских језика и био члан Српске и Француске академије
наука и почасни доктор многих научних друштава у Европи.
На крају школске 2018/19. години у укупно 28 одељења је 495 ученика, од
тога у млађим разредима 235 ученика, ау старијим 260 ученика. Поред матичне
школе у Стублинама, школа има и три издвојена одељења у околним селима:
Трстеници, Пироману и Великом Пољу. У матичној школи настава се изводи од
1. до 8. разреда, и ту наставу похађа 401 ученик, а у издвојеним одељењима од
1. до 4. разреда, где је укупно 94 ученика. Због удаљености школе од места
становања, за ученике је организован свакодневни превоз ђачким аутобусима.
Сви школски објекти налазе се у сеоским срединама где се већина
становништва бави пољопривредом.
Социо-економски и културни ниво породица није повољан. Велики је број
непотпуних породица, као и ромских породица које живе у неповољним
материјалним условима.
На подручју школе нема културних институција, сем школе и Дома месне
заједнице. Сарадња са месном заједницом се углавном заснива на
обележавању значајних датума и организовању заједничких акција за
побољшање услова рада школе, углавном у истуреним одељењима. Наш циљ
је да се у наредном периоду та сарадња побољша.
Наставни и ваннаставни рад са децом обавља 16 учитеља и 31 наставник
предметне наставе, а осим њих ту су још и 3 административно-финансијска
радника, 1,5 радника на одржавању објеката и грејања, 8,64 спремачица,
библиотекар, 1.5 стручни сарадник и директор.
Настава се одвија у 25 учионица. Часови предметне наставе се од
школске 2010/11. год. реализују по кабинетима. У школи ради библиотека са
читаоницом у чијем фонду се налази око 8000 књига, прилагођених како
потребама ученика, тако и потребама наставника. У оквиру школе налази се
модерно опремљена фискултурна сала са реквизитима неопходним за
организовање различитих спортских активности. Површину школског дворишта
од 87 ари чини неколико травнатих и два спортска терена са трибинама.
Школа је 2010/11. године опремљена једним информатичким кабинетом у
оквиру пројекта „Дигитална школа“, а добијена су и 3 лаптопа и 3 пројектора. У
школској 2018/19. години школа је набавила нових 9 рачунара и пројектор и
тиме опремила нови информатички кабинет. Надамо се да ћемо у будућности
успети да брже модернизујемо школу набавком нових рачунара и пројектора,
као и савремених наставних средстава. Школа је ушла у пројекат „Развој ИКТ

инфраструктуре у образовним установама“ у оквиру ког би требало да буде
обезбеђена потпуна покривеност школе интернетом и да свака учионици добије
по лаптоп и пројектор.Тиме бисмо омогућили савременију реализацију наставе
из свих предмета, као и истраживачке задатке и пројекте ученика.
Дан Светог Саве прослављамо и као школску славу и као Дан школе. То је
прилика да ученици на школској приредби покажу своје музичке, литерарне,
глумачке и друге способности. После сечења колача и свечане академује,
директор школе награди књигама и Светосавским повељама ученике који су
постигли запажене резултате на такмичењима и на конкурсима, као и ђака
генерације из претходне школске године. Ђака генерације већ низ година
награђују и потомци Живојина Перића и надамо се да ће се то наставити и у
наредним годинама.
Традиција је и да сваке године угостимо ученике из осам основних школа
са територије општине Обреновац на општинском такмичењу из Tехничког и
информатичког образовања и Tехнике и технологије.
У школи се негује и подстиче социјална клима: толеранције, поштовање,
сарадња, брига о другима. Похваљују се позитивни поступци и успех
ученика. На огласним таблама се истичу имена и фотографије ученика који су
остварили одређен успех. Добијају похвалнице, књиге и слободне дане.
Ученици давањем предлога кроз одељењске заједнице, Ученички парламент,
представнике на састанцима Школског одбора и кроз различите Тимове
учествују у доношењу одлука. Подржавају се иницијативе ученика за
одржавање спортских, културних и забавних манифестација и посета.
Трудимо се да пратимо савремене токове у настави. Наши наставници
редовно одлазе на стручне семинаре. Поборници смо сталног усавршавања и
примене разноврсних и савремених облика наставе и трудимо се да ученици
што више знања стекну кроз такав вид наставе. Покретач су нам речи Душана
Радовића:
„Ако се већ толико заклињемо да нам је од свега важније активно
учешће деце у настави, ако нам је заиста искрена та наша жеља да деца
мисле, да више разумевају а мање памте, морамо тражити конкретне и
ефикасне начине да децу покренемо, заинтересујемо и активирамо“.
Родитељима наших ученика врата школе су широм отворена, а наставно
особље спремно на сарадњу. Родитељи то знају да цене, тако да је сарадња
добра и надамо се да ће у будућности бити интензивнија. Бивши ученици наше
школе кажу да је се радо сећају. Бивши наставници кажу да би се радо у њу
вратили. А ми, данашњи наставници Основне школе „Живојин Перић“, гледамо
нашу децу како расту, пролазимо са њима кроз проблеме и успехе и надамо се
да ћемо на пут извести добре и срећне људе.

АНАЛИЗА СТАЊА





















СНАГЕ
Млад и креативан колектив
Заинтересованост и мотивисаност
наставника за повећање квалитета
наставе
Редовно стручно усавршавање
наставника
Добра сарадња са психопедагошком службом
Позитивна атмосфера међу
запосленима
Добра сарадња између наставника
и ученика
У школи функционише систем
подршке деци
Наставници прилагођавају рад на
часу потребама ученика
Наставници имају разумевања за
ученике
Наставници бирају методе, облике
и технике рада које су у функцији
часа
Наставници уче ученике да
повезују наставне садржаје са
примерима и применама из
свакодневног живота
Јасни и познати критеријуми
оцењивања
Успех ученика на такмичењима
Ученици који радо прихватају и
добро реагују на нове наставне
методе
Велик простор
Велико двориште
Велика фискултурна сала
релативно добро опремљена и два
спортска терена
Прилагођеност простора школе
особама са инвалидитетом
Локација школе

-

-

-

-

-

СЛАБОСТИ
Краће задржавање наставника у
школи
По мишљењу једног броја ученика
„наставници треба са децом да се
спријатеље и да их науче да
заволе тај предмет, а не да буду
толико строги“
Критеријуми и начини оцењивања
нису јасни баш свим ученицима
Локација школе (одмах поред
магистралног пута)
Недовољно уређено двориште
Недовољно уређени спортски
терени
Недовољно
искоришћена
фискултурна сала и спортски
терени
Недовољно
искоришћена
постојећа наставна средства (пре
свега рачунари и пројектори)
Недовољна
материјално
–
техничка опремљеност (наставним
средствима,
рачунарима,
пројекторима)
Дотрајалост наставних средстава
Недовољна корелација садржаја
међу предметима
Лоше стање зидова, подова и
дела школског намештаја
Велики број ђака – путника
Проблем превоза
Удаљеност културних институција
и града

МОГУЋНОСТИ

ПРЕПРЕКЕ

 Позитивни реформски процеси у
образовању
који
омогућава
иновиран наставни процес;
 Отворена школа која укључује и
препознаје
интересе
заинтересованих страна (Школска
управа, Министарство просвете,
Градска
управа,
хуманитарне,
еколошке, културне и спортске
организације,
Дом
здравља,
Центар
за
социјални
рад,
привредни сектор...);
 Подршка и укљученост родитеља;
 Применљивост добрих искустава;
 Сарадња
са
невладиним
организацијама
(семинари,
донације, планирање...)
 Изналажење
могућности
за
донаторским средствима
 Активна сарадња са локалном
самоуправу
која
омогућава
подизање
нивоа
образовног
процеса
 Активна сарадња са родитељима
која
омогућава
повећање
мотивисаности ученика и бољу
атмосферу у школи

-

-

-

Поремећен систем вредности у
друштву,
нарушен
ауторитет
школе, наставника, ученика и
родитеља;
Недовољна
еластичност
образовног процеса;
Недовољна мотивисаност локалне
заједнице у појединим областим
везаним за рад школе;
Све теже се обезбеђују потребна
новчана средства;
Пораст делинквенција.
Све мањи броја ученика

МИСИЈА
Ми желимо школу у коју ће ученици радо ићи, и
која ће их својим изгледом као и својим садржајима
мамити и задржавати под својим окриљем. Желимо
разноврсну наставу коју ће изводити мотивисани и
заинтересовани наставници – иноватори који ће
ученике мотивисати и научити да уче и да своја
разноврсна знања практично примењују у свим
аспектима свог живота. Желимо школу у којој ће
владати толеранција, узајамно поштовање и
поверење уз поштовање различитости и која ће неговати праве животне
вредности.
Желимо да школа буде таква да је се ученици са радошћу сећају чак и
много година након што је заврше.

ВИЗИЈА
Тежимо да буде савремено опремљена
школа, лидер у образовању, која креативним и
иновативним програмима, у складу са интересима
окружења, подржава активно учење, тимски рад,
развојне потребе својих ученика/ца, и свих
осталих учесника/ца у наставном процесу. Кроз
партнерство са родитељима и широм заједницом
радиће се на стварању безбедног окружења у ком сви могу да признају и
поштују осећања других.

ОБЛАСТ
ПРОМЕНЕ

ЦИЉЕВИ И
ЗАДАЦИ

ЕТОС

Активније
укључивање
родитеља у
школске
активности

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ
Јануар
и/или мај
2019, 2020.
и 2021.

АКТИВНОСТИ

ЕВАЛУАЦИЈА

ОДГОВОРН
Е ОСОБЕ
Задужени
наставник

Уређење кутка за
информисање родитеља,
редовно ажурирање
информација
Учествовање у манифестацији
„Туцијада“, приказивање
производа пројекта „Мој крај“

Задужени
наставник

Успех у
организацији.
Велики број
учесника.
Укљученост
родитеља. Скупљен
новац за малу
матуру.
Коментари
родитеља

Задужени
наставници

Коментари учесника
и посетилаца

Задужени
наставник

Током
2019., и
даље

Посете деце из ПУ „Перка
Вићентијевић“ и њихово
укључивање у наше пројекте

учитељи 4.
разреда

број посета и
заједничких
активности

учитељи 4.
разреда

Током
2019., и
даље

Модернизација школског
разгласа и пуштање музике на
одморима.

Функционалност
новог разгласа,
реакција ученика на
музику.

Директор
школе

Унапређење
атмосфере у
школи

Током
2019., и
даље

Уређење школског дворишта и
унутрашњости школе : израда
„Сензорне стазе“, постављање
клупа, садња нових садница и
цвећа...

Септембар
-новембар
2019.

Ученици треба да осмисле и
направе плакат са правилима
понашања

„Сензорна стаза“ коментари ученика и
учитеља
Изглед дворишта и
унутрашњости
школе
Изглед плаката,
коментари родитеља
и ученика

Задужени
наставник

Унапређење
безбедности у
школи

Комисија за
јавне
набавке,
директор
школе
стручна
служба
Психолог
(„Сензорна
стаза“),
задужени
наставници,
родитељи
Одељењске
старешине

Унапређење
сарадње са
родитељима

Септембар
- новембар
2019.

Унапређење
сарадње са
родитељима и
месном
заједницом
Унапређење
сарадње са ПУ
„Перка
Вићентијевић“
Унапређење
атмосфере у
школи

Ускрс 2019.

Организација продаје
рукотворина, ученичких радова,
половних књига и играчака на
продајном сајму у сврху
прикупљања новца за прославу
мале матуре

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТ
И
Одељењско
веће осмог
разреда

Задужени
наставник

Задужени
наставник

Унапређење
атмосфере и
безбедности у
школи

Унапређење
безбедности у
школи

Унапређење
безбедности у
школи

ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА

Током
2019.,
уколико се
не
реализује
пренети у
2020.,
односно
2021.
Током
2019.,
уколико се
не
реализује
пренети у
2020.,
односно
2021.
Током
2019., и
даље

Унапређење
атмосфере у
школи
Промоција
рада ученика
Подршка и
промоција рада
ученика и
наставника

Током
2019., и
даље

Позориштанце

Током
2019., и

Током
2019., и
даље

Добијање потребних дозвола за
топлотно спајање фискултурне
сале и зграде школе
Обезбеђивање средстава
Тендер
Топлотно спајање

Комисија за
јавне
набавке,
директор
школе

Изглед и
функционалност

Директор
школе

Добијање потребних дозвола за
видео надзор
Обезбеђивање средстава
Тендер
Увођење видео надзора

Комисија за
јавне
набавке,
директор
школе

Степен безбедности
ученика

Директор
школе

Сарадња (предавања) са
релевантним установама
локалне заједнице (спољашња
заштитна мрежа):- ОУП
Обреновац и школски
полицајци, Центар за социјални
рад (Обреновац и Уб), Дом
здравља (Обреновац и
амбуланта у Стублинама)
Уређивање паноа у складу са
наставним садржајима

Тим за
борбу
против
насиља,
наставници,
одељењске
старешине

Активирати постојећи Фејсбук
профил или отворити нови
Редовно објављивање
резултате школских активности
(представљање производа
пројеката, културних и
спортских манифестација....)
Бесплатна гостовања
професионалних и аматерских

Задужени
наставник

Сви
наставници
предметне и
разредне
наставе
Задужени
наставник

Изглед паноа

Задужени
наставник

Изглед, број
пријатеља, број
коментара објава,
коментари

Задужени
наставник

Наставници,
драмска

Коментари ученика и
наставника

Задужени
наставник

даље

позоришта (уколико буде
понуда),, школске представе,
кратке драматизације
У нижим разредима
представе/драматизације
равномерно поделити по
сваком разреду
У старијим разредима
реализовати када је то у
функцији обележавања
значајних датума или наставне
јединице
Предавања дефектолога
Сарадња са ОШ „Љубомир
Аћимовић“

секција

Пружање
подршке
ученицима који
имају
потешкоће у
савладавању
градива

Током
2019., и
даље

Директор,
задужени
наставник

Пружање
подршке
ученицима у
избору
занимања
Пружање
подршке
ученицима у
избору
занимања
Промовисање
здравих
стилова живота
и повећање
безбедности
деце у
саобраћају

Током
2019., и
даље

Посете фирмама у оквиру
професионалне орјентације

Задужени
наставници,
родитељи

Током
2019., и
даље

Представљање професија
(лично или путем презентације)

Током
2019., и
даље

Мала школа саобраћаја
(предавања о безбедности у
саобраћају, вожња бицикла на
полигону спретности)

Родитељи,
наставници
и сва
заинтересов
ана лица
Полиција,
наставници
разредне
наставе,
Сања Зелић

Посећеност
предавања,
коментари
наставника,
припреме за час на
којима је примењено
оно што је научено
на предавању
Број фирми које су
ученици посетили,
број професија које
су представљене,
коментари ученика
Број професија које
су представљене,
коментари ученика

Директор,
задужени
наставник

Тест познавања
саобраћајних
прописа, вешта
вожња бицикла

Задужени
наставник

Задужени
наставник

Тим за
професиона
лну
орјентацију

РЕСУРСИ

„Одред
извиђача
Звездан
Недељковић
“,
наставници
биологије и
чувара
природе
наставници

Коментари ученика,
извештаји

Задужени
наставник
Маријана
Маринковић
2019/20

Коментари ученика и
наставника

Задужени
наставник

Радионице - ненасилна
комуникација и конструктивно
решавање сукоба
2019/20 у 6. разреду

Одељењске
старешине и
стручна
служба

Коментари ученика,
мањи број сукоба

Задужени
наставник

Друго
полугодиш
те 2019/20.

Радионице из програма „Твоје
знање мења све“ треба да
обухвате најмање по једно
одељење 4. или 5. разреда

Продукти пројекта,
оцене часа од
стране ученика

Весна
Старчевић

Током
2019., и
даље

Сарадња са еколошким
организацијама у зависности од
активности (Арборетум, Чеп за
хендикеп, радионице, конкурси,
предавања...) које буду
понудиле те организације и
наших потреба и могућности
Континуирано стручно
усавршавање запослених у
складу са Планом стручног
усавршавања

Тим за
превенцију
Психолог,
наставник
биологије
Тим за
заштиту
животне
средине

Извештаји,
производи
пројеката...

Задужени
наставник

Директор
школе

анкета

Директор
школе

Промовисање
здравих
стилова живота

Током
2019., и
даље

Сарадња са организацијом
„Одред извиђача Звездан
Недељковић“ кроз излете
(арборетум, Јозића колиба...),
предавања и сл.

Промовисање
здравих
стилова живота
и борба против
насиља
Промовисање
здравих
стилова живота
и борба против
насиља
Рад на
превенцији
злоупотребе
психоактивних
супстанци
Промовисање
здравих
стилова живота
и заштите
животне
средине

Током
2019/20

Представа (по тексту В.
Андрића у режији Весне М.)

Током
2019., и
даље

Стручно
усавршавање
запослених

Током
2019/20.

Током
2019/20.

Током
2020. и
даље.

Боља
опремљеност
школе
наставним
средствима

НАСТАВА И
УЧЕЊЕ

Пројектна
настава, већа
корелација
међу
предметима

Током
2019.,
уколико се
не
реализује
пренети у
2020.,
односно
2021.
Током
2019., и
даље

Обука о примени и
предностима формативног
оцењивања (избор погодног
семинара или организовање
интерне обуке на основу
досадашњег искуства и стручне
литературе)
Обука о примени и
предностима савремених
метода наставе (избор погодног
семинара или организовање
интерне обуке на основу
досадашњег искуства и стручне
литературе)
Набавка интерактивне табле

стручна
служба,
директор

Сертификати,
спискови,
материјали..

стручна
служба,
директор

стручна
служба,
директор

Сертификати,
спискови,
материјали..

стручна
служба,
директор

директор

број часова на
којима је коришћена
интерактивна табла,
коментари ученика и
наставника

директор

Сваке године реализовати по
један пројекат који ће
обухватити све ученике и
наставнике. У школској 2019/20.
тема пројекта је „Мој крај“, у
школској 2020/21. „Земље
света“, а у школској 2021/22.
„Чувари природе“. У пројекту
учествују сви наставници тако
што ће тему уврстити у пројекте
које раде у оквиру сваког
предмета. Најбољи примери, по
избору наставника, ће бити
представљени у школи, на
манифестацијама у месној
заједици/општини, објављени
на Фејсбуку...

Наставници
предметне и
разредне
наставе
(подршка стручна
служба)

Производи пројеката

Задужени
наставник

Пројектна
настава
Већа
корелација
међу
предметима
Већа
корелација
међу
предметима
Повећање
активности и
заинтересован
ости ученика

Током
2019., и
даље

Током
2019., и
даље

Усклађено планирање
пројектне наставе
Презентација рада на
пројектима на нивоима ширим
од одељења, поводом
обележавања значајних датума
Тематски дан (сва одељења
млађих разреда по један дан)

Тим за
развојно
планирање,
стручна
већа

Број пројеката

Сви
наставници
разредне
наставе

Припреме за час, чек Руководилац
листа
стручног
већа за
разредну
наставу

Тимски часови (по један час
годишње у сваком разреду)

Наставници
предметне
наставе

Угледни часови (обавезно по 1
час годишње, за све наставнике
предметне и разредне наставе)

Сви
наставници
разредне и
предметне
наставе

Припреме за час, чек Руководиоци
листа
релевантних
стручних
већа
Припреме за час, чек Руководиоци
листа
стручних
већа

Књиговдан (23.5.,
представљање публикација из
области предвиђених у тој
години)
2019/20. стручна већа за
образовну област математика,
ТИО и природне науке и
образовну област физичко
васпитање,
2020/21. стручна већа за
образовну област друштвене
науке и образовну област
уметност
2021/22. Стручно веће за
образовну област – језик и
књижевност и за разредну
наставу

Наставници
релевантних
стручних
већа
Релевантне
секције

Коментари ученика,
извештај
библиотеке,
посвећеност,
заинтересованост

Задужени
наставник

Председник
релевантног
стручног
већа за
сваку годину

Гостовање писаца и песника

Квиз знања
– Нова
година

Примена
знања са НТЦ
семинара у
пракси у циљу
побољшања
графомоторике

Током
2019., и
даље

Клуб читалаца (6 радионица у
оквиру којих се обрађује пет
изабраних књижевних дела)

Славица
Симић

Коментари ученика,
извештај за сваку
радионицу,
посећеност

Славица
Симић

Квиз знања по следећем
распореду: шк.2019/20. природне науке, шк.2020/21. –
друштвене науке, шк.2021/22. –
вештине (музичко,
ликовно,физичко, ТИО) и млађи
разреди

Наставници
релевантног
стручног
већа

Резултати квиза,
учешће у квизу

Председник
релевантног
стручног
већа за
сваку годину

Дан словенске писмености

Наставници
српског
језика и
верске
наставе

Коментари ученика,
извештај,
посећеност

Задужени
наставник

Вежбе фине моторике

Наставници
разредне
наставе

Коментари
наставника и
ученика

Задужени
наставник

и памћења
ученика

Вежбе акомодације, ротације и
равнотеже

Упознавање са техникама
памћења, визуелним
асоцијацијама, симболима и сл.

Повећање
активности и
заинтересован
ости ученика

Током
2019., и
даље

Ученици у улози наставника

Дечја недеља (2019/20 у оквиру
Дечје недеље реализовати и
пројекат „Хуманост на делу“ у
оквиру ког ће бити реализован
спортски турнир)

Пројекат „Чувамо од заборава“:
представљање старих игара,
јела, обичаја, вештина, алата...

Наставници
разредне
наставе и
као подршка
наставници
физичког
васпитања
Наставници
разредне и
предметне
наставе

Коментари
наставника и
ученика, број часова
физичког васпитања
на којима су вежбе
реализоване

Задужени
наставник

Коментари
наставника и
ученика, број часова
на којима су технике
примењене

Задужени
наставник

Ученици,
наставници
предметне и
разредне
наставе
Ученици,
наставници
предметне и
разредне
наставе

Коментари
наставника и
ученика, број часова
који су реализовани
на овај начин
коментари
наставника и
ученика, број
ученика
Пројекат „Хуманост
на делу“ -број
учесника турнира,
прикупљена новчана
средства, коментраи
учесника и
посетилаца
Производи
пројекта,коментари
ученика,
наставника...

Задужени
наставник

Наставници
разредне и
предметне
наставе,
родитељи

Задужени
наставник

Задужени
наставник

ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
2019/20: Весна Павловић (вођа тима), Нада Старчевић, Јелена Старчевић, Марко Алексов,
Биљана Павловић, Снежана Обрадовић, Сања Зелић, представник Савета родитеља,
председник Ученичког парламента

ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА
Област самовредновања
Настава и учење
Етос

Време реализације
2019/20
2020/21

Подршка ученицима и ресурси 2021/22

Одговорна особа
Весна Павловић
Биће задужена крајем школске
2019/20
Биће задужена крајем школске
20/21

-

Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке
за ученике којима је потребна додатна подршка

Школски Тим за инклузивно образовање у сарадњи са наставницима
прати напредовање ученика и по потреби израђује одговарајуће програме
подршке (ИОП1/ИОП2/ИОП3). У ову сврху школа сарађује и са Интерресорном
комисијом, као и са стручњацима ОШ „Љубомир Аћимовић“.
ЦИЉ

ЗАДАЦИ
Избор родитеља
за Савет

Идентификација
деце којима је
Спровођење у
потребна посебна
праксу инклузивног подршка и
образовања
формирање малих
тимова у циљу
пружања посебне
подршке

АКТИВНОСТИ
Састанак са родитељима
ученика који раде по иоп-у
Учитељи и разредне
старешине предлажу
ученике за
индивидуализацију; ИОП
Стручни тим за сваког
предложеног ученика
процењује потребу за
индивидуализацијом, ИОПом – утврђивање бројног
стања
Стручни тим формира мале
тимове за
индивидуализацију, ИОП

Израда програма
подршке

Едукација у
области ИОП-а
Процена
реализације
инклузивног
образовања
Евалуација
инклузивног
образовања
Анализа рада
Тима

Стручно
усавршавање
запослених
Периодично
праћење
реализације
ИОП-а
Евалуација
ИОП – а

Писање извештаја
о раду

Мали тимови израђују
педагошке профиле и мере
индивидуализације, односно
индивидуалне образовне
планове
Стручни тим за ИО
одобрава ИОП, па шаље на
одобрење Педагошком
колегијуму
Предавање стручњака
ОШ „Љубомир Аћимовић“
Периодични састанци малих
тимова у циљу праћења
реализације, корекције мера
индивидуализације, ИОПа
Процена успешности мера
индивидуализације,
ИОП-а и предлози за даље
активности
- Извештај о раду Тима,
усвајање плана рада за
наредну школску годину и
избор руководиоца Тима
(доставља се школи у
електронској форми)

КО?
Педагог,
Тим

КАДА?
Септембар

Учитељи,
наставници

Септембар

Тим

Септембар Октобар

Родитељи,
разредне
старешине,
стручна
служба

Октобар

Тим за ИОП

Октобар

Тим за ИО

У зависности од
израде иоп

Тим за ИО

Током првог
полугодишта

Тим

Тим

Руководилац

Новембар
Јануар
Април
Јун
Новембар
Јануар
Април
Јун

Јун

-

Мере превенције насиља

Примарни циљ је искоришћавање постојећих ресурса у школи и стварање подстицајног
окружења, промовисање позитивних вредности и квалитета, понуда активности које ће
задовољити интересовања ученика и путем којих ће моћи да искористе своје потенцијале.
Програм заштите ученика од насиља уско је повезан са активностима из Развојног плана.
Због боље прегледности, програм је подељен на четири дела, у односу на групу према
којој су усмерене активности:
•
наставници
•
ученици
•
родитељи
•
локална заједница

НАСТАВНИЦИ:

ШТА?
Формирање тима и
планирање активности

Обука запослених за примену
Посебног протокола и
приручника за заштиту децеученика од насиља у
образовно- васпитним
установама (за наставнике
који нису прошли програм
обуке и приправнике) и
подсећање за остале
Професионално усавршавање
запослених: семинари и
предавања за наставнике у
области ненасилне
комуникације и конструктивног
решавања сукоба у циљу
развоја компетенција
неопходних за превенцију
насиља

Инструктивни и саветодавни
рад са наставницима и
учитељима
Тимски састанци - заштита
ученика од насиља и праћење
ефеката програма

КАКО?
Договор о раду, усклађивање са
Развојним планом и плановима
осталих тимова и стручних већа
Представљање на Наставничком
већу – ПП презентација, штампани
материјал за приправнике

КАД?
август

КО?
Чланови тима,
наставници

август

Психолог

Семинари према плановима стручног током школске
усавршавања наставника ван
године (у
установе
зависности од
материјалних
могућности
школе)
Предавања на Наставничким
већима:
-Технике превенције и решавања
дисциплинских проблема – Весна
Павловић;
-Карактеристике вршњачких
конфликата у адолесценцији, приказ
истраживања – Бонка Вукосављевић
Праћење рада приправни ка;
Упућивање у рад са одељењем,
појединачним ученицима,
родитељима: „менторство“ за нове
разредне старешине
У складу са планом и актуелним
дешавањима у школи

Наставници

према плану рада Педагошко психолошка
НВ
служба, задужени
наставници

од почетка
школске године

ПП служба, Тим за
насиље, Стручна већа

током школске
године

Тим за насиље
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Евалуација Програма

УЧЕНИЦИ:

ШТА?
Подсећање/упознавање
ученика са Општим и
Посебним протоколом за
заштиту деце - ученика од
насиља правима и
одговорностима свих актера у
школском животу
Индивидуални саветодавни
рад са ученицима који су
жртве и актери

Анализа документације и резултата
рада (као основа за планирање
нових превентивних активности и
унапређење Програма заштите
ученика од насиља)

крај школске
године

КАКО?
Разговори, штампани материјал,
израда паноа...

КАД?
септембар

КО?
Одељенске старешине и
ученици

током школске
године

Одељенске старешине,
психолог, педагог, Тим
за насиље

током школске
године

Сви

током школске
године

Тим за развојно
планирање, стручна
већа

током школске
године

разредне старешине уз
помоћ пепси службе

друго
полугодиште

психолог, наставник
биологије

Јануар

Ученички парламент

септембар

психолог, координатор
Ученичког парламента

Разговори, саветовање,
посредовање у односима са
вршњацима, наставницима,
родитељима
Истицање вредности
Кроз редовну наставу, рад на
ненасилног решавања
часовима одељенског старешине,
конфликата, стварање
подстицање истраживачког и тимског
позитивне атмосфере за рад и рада, организацијом тимске наставе
учење
и угледних часова
Презентација рада на
Усклађено планирање пројектне
пројектима на нивоима ширим наставе
од одељења, поводом
обележавања значајних
датума (на пример)
Рад на подстицању
Радионице - ненасилна комуникација
конструктивног решавања
и конструктивно решавање сукоба за
сукоба међу ученицима
шестаке
Рад на превенцији
Радионице програма „Твоје знање
злоупотеребе психоактивних
мења све“ са најмање једним
супстанци
одељењем четвртог или петог
разреда
Рад на превенцији вршњачког Предавање (или дебата) о
насиља на интернету
непожељним активностима на
друштвеним мрежама (оговарањима,
„хејтовима“, објављивању којечега
што онај кога се тиче није дозволио,
вређањима, хаковању и сличним
стварима око којих настаје све више
сукоба и у стварном)
Превентивне активности
Представљање (претпостављене)
Вршњачког тима
активности Вршњачког тима, избор
(Идеја је да се неколико
заинтересованих ученика 7. и 8.
заинтересованих ученика
разреда (уколико их буде) и

Тим за насиље
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обучи за вођење неколико
радионица „Школе без
насиља“ у млађим разредима
и да они то уз сваку врсти
подршке и помоћи од стране
чалнова Тима за насиље која
им је потребна то и реализују)

Побољшавање односа међу
ученицима организацијом
приредби, сајмова, квизова,
излетa и сл.

Промовисање успеха

формирање Тима
Обука чланова тима за реализацију
радионица
План реализације радионица у
одељењима млађих разреда у
зависности од броја обучених
чланова ВТ (по 2 водитеља по
одељењу)
Реализација радионица према плану
Организација Спортског дана –
хуманитарни турнир у фудбалу,
кошарци, одбојци, стоном тенису,
бадминтону, пикаду, шаху...

октобар,
новембар
октобар,
новембар

психолог

биће накнадно
направљен
октобар

чланови ВТ и Тима за
насиље
Веће за образовну
област физичко и
здравствено васпитање,
тим за финансијску
писменост
Веће за образовну
област друштвене науке
Одељенске старешине
осмих разреда, осмаци
Тим за финансијску
писменост, Дуња....
Стручна већа за
образовну област
математика, ТИО и
природне науке и
образовну област
физичко васпитање (и
наставници српског као
подршка)
Актив за српски језик и
књижевност

Новогодишњи квиз знања

децембар

Продајни сајам ученика осмог
разреда
Пројекат – прављење играчака од
рециклажног материјала...
Књиговдан

децембар и мај

Обележавање Дана словенске
писмености (такмичење у лепом
писању)
Представа (по тексту В. Андрића у
режији Весне М.)
Обележавање Дана толеранције

мај (завршни
догађај
24.05.2020.)
март

Октобар
април (завршни
догађај за Дан
књиге
23.04.2020.)

психолог, учитељи, ВТ

наставници

новембар
(16.11.2020.)
Активности на уређивању учионица и током школске
школског дворишта
године

Тим за насиље

„Сензорна стаза“ у школском
дворишту
Излети: Шабац – Парк науке, за
ученике старијих разреда и Огледно
добро Радмиловац „Мали Дунав“ у
Гроцкој за ученике млађих разреда
Учествовање у наградним ликовним
и литерарним конкурсима током
године објављивање и јавна похвала
победника и учесника конкурса
Предметна такмичења -

август 2019.

психолог

Током школске
године

Директор и одељењске
старешине

током школске
године

наставници и ученици,

од фебруара

наставници и ученици

учитељи и разредне
старешине, секције
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објављивање и јавна похвала
победника, пано са фотографијама
такмичара
Подстицање ваннаставних
Већи обухват ученика разноврсним
активности
ваннаставним активностима –
драмска (припрема представе за Дан
школе и друге значајне датуме),
литерарна (конкурси), рецитаторска
(такмичење, учешће на приредбама),
ликовне секције (изложбе, конкурси),
спортске и техничке секције презентација продуката секција:
представе, изложбе, зидне новине,
конкурси
Унапређење односа наставник Дан замене улога – ученици у улози
– ученик
наставника

РОДИТЕЉИ:

2020.
током школске
године

наставници и ученици

Новембар

Одељењске старешине,
ученици, Развојни тим

ШТА?
Упућивање у протокол и
процедуре и права и
одговорности свих актера у
школском животу
Индивидуални саветодавни
рад са родитељима

КАКО?
на родитељским састанцима, инфо
кутак за родитеље

КАД?
септембар

КО?
учитељи и разредне
старешине

Разговори, саветовање,
посредовање

током школске
године

Саветдавни рад са
родитељима

на сваком родитељском, поред
основних информација, прочитати
понеки пригодан текст о
родитељству, поделити штампани
материјал, испричати поучну причу;
уколико постоји могућност
организовати посету стручњака (који
може да буде и старији колега или
неко са занимљивим искуством)
Позивање родитеља на презентације
појединих пројеката чије теме би
могле бити занимљиве за њих
на реализацији свих активности
школе

током школске
године о
родитељским
састанцима

учитељи и разредне
старешине, психолог,
педагог, Тим
учитељи и разредне
старешине, психолог,
педагог

Већа укљученост родитеља у
школске активност деце
Континуирана сарадња са
родитељима

ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА:

ШТА?
КАКО?
Сарадња са релевантним
Сарадња на решавању појединих
установама локалне заједнице случајева
(спољашња заштитна мрежа):
ОУП Обреновац и школски

током школске
године

учитељи и разредне
старешине, тимови

током школске
године

сви

КАД?
током школске
године

КО?
Разредне старешине,
учитељи, стручна
служба, Тим за заштиту
од насиља, директор
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полицајац, Центар за
социјални рад (Обреновац и
Уб), Дом здравља (Обреновац
и амбуланта у Стублинама)
Сарадња са осталим
чиниоцима локалне заједнице:
локална самоуправа, јавна
предузећа, медији, НВО,
удружења, спортска
друштва...

-

Превентивне активности: предавања
представника МУП-а, предавања
медицинских радника (патронажна
служба)
У циљу превенције насиља и
свеобухватније заштите ученика од
насиља

током школске
године

Сви актери у школском
животу према својим
плановима и потребама
у координацији
директора школе

Мере превенције осипања ученика

Осипање ученика, у смислу напуштања школовања, није присутно у
великој мери у нашој школи. Овај проблем се примећује код ученика ромске
националности, па ће школа настојати да одређеним активностима спречи
осипање. Ове активности подразумевају акције набавке половних уџбеника
(оних који се не добијају бесплатно), појачану сарадњу са родитељима,
појачану сарадњу са Центром за социјани рад, Домом здравља у циљу
здравствене превенције, Школом за образовање одраслих (ученике који су
престарили основну школу настојимо да мотивишемо да заврше основно
школовање), праћење ученика са високим ризиком да одустану од редовног
школовања (ученици који често изостају са наставе, са лошим успехом,
проблемима у понашању, из маргинализованих средина, са проблемима у
породици). Било који случај да је у питању неопходна је добра сарадња
одељенског старешине са ученицима, родитељима и стручном службом.
-

План припреме за завршни испит

Припремна настава за полагање завршног испита организује се за
ученике осмог разреда током школске године, кроз редовне и посебно
организоване часове, а обавезно 10 дана пре полагања испита са најмање 2
часа дневно.

-

План укључивања школе у националне пројекте

Школа је била укључена у реализацију националног пројекта
„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ и изабрана за
менторску на територији општине Обреновац. Даље програм развијамо сами, у
7. и 8. разреду, кроз сарадњу Тима за професионалну оријентацију и
одељењских старешина. Од школске 2019/2020. године школа је укључена и у
пројекат Фин-пис и реализоваће два пројекта, за млађе и за старије разреде, у
области компетенција - финансијска писменост.
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План стручног усавршавања

-

За школску 2019-2020. годину планирана је реализација семинара „Не
можеш све сам“ (Одстар, Шабац, 2 дана, 16 бодова) у школи, за групу од 30
наставника и учитеља. Семинар је четвртог приоритета (П4) и развија
компетенције за комуникацију и сарадњу (К4).
Ред.
број

1.

2.

3.

Име и
презиме

Бонка
Вукосављевић

Весна Павловић

Славица Симић

Назив планираног стручног
усавршавања (у установи и ван
установе)

- Присуство предавањима на већима
- 1 Угледни час
- Припреме за такмичење
- 1 Предавање
- Књиговдан, Дечија недеља
- Свети Сава - приредба
- Републички зимски семинар

Угледни час - слушалац
Угледни час – извођач
Присуствовање стручним састанцима
Дан школе
Организатор и прегледач на школском и
општинском такмичењу
Припреме за такмичења
Дан књиге
Дан словенске писености
Предавање на активима и већима
Републички зимски семинар
Интернет технологије у служби наставе
Угледни час - слушалац
Угледни час – извођач
Присуствовање стручним састанцима
Организатор и прегледач на школском и
општинском такмичењу
Припреме за такмичења
Дан књиге
Предавање на активима и већима
Радионице Читалачки клуб
Републички зимски семинар
Интернет технологије у служби наставе

4.

Маја Вујковић

- Угледни час (извођач)
- Присуство предавањима у оквиру већа
- Посета угледним часовима
- Представе
-Стручни семинари -област: страни језик

5.

6.

Бранислава
Дилберовић

Марина
Живановић

- Угледни час – извођач
- Угледни час – слушалац
- Ученичке приредбе (2 x)
- Предавање
-Стручни семинари -област: васпитни
рад и општа питања наставе
-Стручни семинари за наставну област
- Угледни час – извођач
- Угледни час – слушалац
- Фин-пис обука
- Излагања са стручних усавршавања
-Стручни семинари -област: васпитни
рад и општа питања наставе

Комп.

Планирано
време

Број
сати/бод
ова

К1- К4

Цела година,
друго пол.

5+8+10+
3+3+3

К1

Зимски
распуст

24

К1- К4

прво полуг.,
друго полуг.

8+8+6+3+
3+10+3+3
+5

К1
К2

Зимски
распуст

24+20

К1- К4

Цела година

8+8+6+3+
10+3+5+8

К1

Зимски
распуст

24+20

К1–К4

прво и друго
пол.

8+6+6+2+
20

Током
шк.год.

8

К1–К4

прво и друго
пол.

8+2+8+8+
5

К1
- К4

Током
шк.год.

8+8

К1–К4

Цела година

8+6+8+4

К1
- К4

Током
шк.год.

8+8

К1

7

Марина
Катић

7.

Радмила
Поломац Прелић

8.

9.

Милош Пупавац

Ред.
број

10.

11.

Име и
презиме

Марко
Алексов

Данијела
Луковић

12.

Стефан
Марковић

13.

Снежана
Станишић

14.

Маријана
Митић
Шиник

-угледни час - слушалац
-присуствовање стручним састанцима
-излагањa са стручних усавршавања
-излагањa са стручних усавршавања слушалац
-такмичења (ОШ „Живојин Перић")
Стручни семинари, област: страни језик
Стручни семинари, област: васпитни рад
Стручни семинари, област: општа
питања наставе
Вебинари
Финансијска писменост:програм обуке
наставника
Годишњи семинар за наставнике руског
језика
Методички семинар за наставнике
руског језика/к.бр.749
Невербална комуникација у настави
страних језика/751
Ученици као сарадници у настави
страних језика/758
угледни час - слушалац
угледни час – извођач 2*
присуствовање стручним састанцима
излагањa са стручних усавршавања
излагањa са стручних усавршавања слушалац
Зимска школа за наставнике руског
језика
Стручни семинари, област: васпитни рад
Стручни семинари, област: општа
питања наставе

Назив планираног стручног
усавршавања (у установи и ван
установе

- Угледни час (извођач)
- Присуство угледним часовима
- Такмичења
Оцењивање
Педагошке ситуације
Рад са децом са посебним потребама
- Угледни час (извођач)
- Такмичења
- Учешће у раду већа
- Председник општинског актива
-Учесник у активностима градског
актива
- Семинари
Извођење угледних часова
Присуство на угледним часовима
Програми сталног стручног
усавршавања (обуке)
Припрема и учешће на такмичењима
- 1 Угледни час
-Присуствовање угледном часу
-Припреме за такмичења
- Семинар који ће се организовати у
школи
Организација такмичења
Угледни час
Општински актив
Слушалац на стручним састанцима
Присуство угледним часовима

К1К4

Током целе
шк.год.

20

Током
шк.год.

24

Цела година,
Зимски
распуст

8+16+
8+8+8

К1 -К4

Цела година,
друго пол.

8+16+6+5
+6

К1

Зимски
распуст

16+8+8

Планир
ано
време

Број
сати/бодо
ва

К1
- К4

К1-К4

Комп.
К1
К4
К1-К4

Током
шк.
године
Током
шк.
године
Прво и
друго
пол.,

8+15+
10

16+

8+10+2+1...

К3,4

Током
шк.год.

8+5+...

К1-К4

Током
шк.год.

16+4+24+15

К1-К4

Током
шк.год.

8+4+10

К1-К4

Током
шк.год.

16

К1-К4

Током
шк.год.

16+8+
2+5+2

8

-Семинари у организацији Министарства

16.

Ред.
број

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Снежана
Карталија

Име
и
през
име

15.

Маријана
Маринковић

Снежана
Бабић

Горан
Блажевић

Ивана
Коњевић

Сања
Зелић

Љубица
Милутиновић

Биљана
Павловић

Такмичења из биологије (школско,
општинско...)
Пројектна настава
Угледни час
Слушалац на стручним састанцима
Општинског актива
Присуство угледним часовима
- Семинари у организацији
Министарства

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
ШКОЛСКО,ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
ДАН „Ф“
Присуство угледном часу

- Семинари у организацији
Министарства

Назив планираног стручног
усавршавања (у установи и ван
установе
- Угледни час (извођач)
- Припрема ученика за такмичења
- Присуство на предавањима
- Присуство на угледним час.
- Излагање са семинара
- Семинари у организацији
Министарства
- Угледни час (извођач)
- Припрема ученика за такмичења
- Присуство на угледним часовима и
стручним већима
- Учесник општинског и градског актива
- Семинари у организацији
Министарства
Организација и учешће на такмичењима
Угледни час
Фестивал Науке
Слушалац на стручним састанцима
Присуство угледним часовима
Тимски час
Стручни семинари
- Угледни час (извођач)
- Присуство на угледним часовима и
стручним састанцима са предавањем
-Такмичење Шта знаш о саобраћају
-Учесник у раду општинског актива
- Тимски час.
- Гимп слободан софтвер за обраду
слика
- Угледни час (извођач)
- Такмичења, организација и припрема
ученика
- Присуство угледним часовима
-Стручни актив-општински-руковођ.
- Учешће у раду Градског актива
-Семинар у школи
Учешће у организацији кроса „РТС“
Припрема и учешће са ученицима на
школским, општинским и градским
такмичењима или смотрама
Учесник у организацији спортске
манифестације (спортски дан-дечија
недеља-окт, спортска недеља-мај)
Присуства предавања на стручним и
наставничким већима

К3
К2

Током
шк.год.

16

К1-К4

Током
шк.год.

15+16+8+3+
2

К3
К2

Током
шк.год.

24

К1-К4

Током
шк.год.

16+10+16+2

К1
К4

Током
шк.год.

24

Комп.

Планира
но време

Број
сати/бодова

К1-К4

Током
шк.год.

8+5+5+5+5+
12+5

К3
К2

Током
шк.год.

К1-К4

Током
шк.год.

16

10+10+5

К3

Током
шк.год.

К1-К4

Током
шк.год.

К1-К4

Током
шк.год.

К1

Током
шк.год.

24

К1-К4

Током
шк.год.

8+16+4+4+1
8

Током
шк.год.

2+
40+
3+3(6)+
3*2(6)

К1-К4

16

13+8+3+8+4
+8+24

8+2+5+
16+2+8

9

24.

Ред.
број

25.

Ненад
Симоновић

Ђорђе
Поповић

Име
и
през
име

23.

Нада
Старчевић

-Моторичко учење и развој деце (1011)
-Примена иновативних метода у раду са
децом укљученом у инклузивно
образовање
-Оријентиринг у оквиру обавезних
физичких активности предмета физичко
и здравствено васпитање
Учешће у организацији кроса „РТС“
Припрема и учешће са ученицима на
школским, општинским и градским
такмичењима или смотрама
Учесник у организацији спортске
манифестације (спортски дан-дечија
недеља-окт, спортска недеља-мај)
Присуства предавања на стручним и
наставничким већима
-Моторичко учење и развој деце (1011)
-Примена иновативних метода у раду са
децом укљученом у инклузивно
образовање
-Оријентиринг у оквиру обавезних
физичких активности предмета физичко
и здравствено васпитање
Учешће у организацији кроса „РТС“
Припрема и учешће са ученицима на
школским, општинским и градским
такмичењима или смотрама
Учесник у организацији спортске
манифестације (школско такмичење)
Реализација угледног часа
Присуства предавања на стручним и
наставничким већима
Присуство угледним часовима
-Физичко васпитање у функцији
достизања образовних стандарда осталих
наставних предмета у првом циклусу
основног образовања
-Примена иновативних метода у раду са
децом укљученом у инклузивно
образовање

Назив планираног стручног
усавршавања (у установи и ван
установе

- Угледни час (извођач)
- Ликовни конкурси
- Организација изложби
- Присуство на угледним часовима
- Слушалац на стручним састанцима
- Учесник у организовању представа
- Стручни семинари

26.

27.

Борислав
Васиљевић

Биљана
Стојановић

Аутор-извођач угледног часа
Присуство угледном часу
Присуство на предавањима
Организација и реализација приредбе
Прослава Светог Саве и Дана школе
- Стручни семинар
- Семинар из области образовања и
васпитања
Извођење угледног часа
Ученичка приредба (Нова година)
Ученичка приредба (Свети Сава)
Излагање на састанцима стручних

К1, 2

Током
шк.год.

К1-К4

Током
шк.год.

К1
К2

К1-К4

К1, К2

Током
шк.год.

Током
шк.год.

8+8+8

2+
40+
3+3(6)+
3*2(6)

8+8+8

2
4*5(20)
3
8
3*2(6)
3*2(6)

Током
шк.год.

8+8

Планир
ано
време

Број
сати/бодо
ва

током
шк.год.

8+2+10+
16+10+5

К1-К4

Током
шк.год.

24

К1 –К4

Прво и
друго
полугоди
ште

16+8+
10+8

К1-4

током
шк.год.

16

К1-К4

Током
шк.год.

8+8+8+
5+5

Комп.
К1-К4

10

органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавања ван установе
Излагач – презентер туђе књиге, чланка,
приручника, часописа, дидактичког
материјала
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за наставну област и
методику наставе - област УМЕТНОСТ
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за поучавање и учење –
област ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ

28.

29.

30.

Виолета
Мијаиловић

Весна
Малиновић

Неда
Несторовић

Извођење угледног часа
Ученичка приредба (Нова година)
Ученичка приредба (Свети Сава)
Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавања ван установе
Излагач – презентер туђе књиге, чланка,
приручника, часописа, дидактичког
материјала
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за наставну област и
методику наставе - област УМЕТНОСТ
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за поучавање и учење –
област ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
Предавање
Ученичка приредба
Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавање ван установе
Извођење угледног часа
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за наставну област и
методику наставе - област УМЕТНОСТ
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за поучавање и учење –
област ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
- Присуство угледним часовима
- Присуство предавањима на стручним
већима
- Угледни час - извођач

К1
К2

Током
шк.год.

8+8+

Током
шк.год.

8+8+8+5

Током
шк.год.

8+8+

Током
шк.год.

5+8+5+8

Током
шк.год.

8+8+

Током
шк.год.

6+
6+
8
...
16+

Комп.

Планир
ано
време

Број
сати/бод
ова

К1-К4

Прво и
друго
полуг.

5+5+8+8

К1-К4

К1
К2

К1-К4

К1
К2

К1-К4
К2

Ред.
број

31.

Име
и
през
име

- Семинари за вероучитеље
- Семинари за општа питања наставе

Светлана
Јовановић

Назив планираног стручног
усавршавања (у установи и ван
установе

Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавање ван установе
Предавање
Школске приредбе

11

Присуство угледним часовима
Акредитовани семинари
Промоције уџбеника
Стручна предавања, трибине

33.

34.

35.

Ред.
број

36.

Биљана
Обрадовић

Анкица
Лончаревић

Слободан
Добросављевић

Верица
Адамовић

Име
и
през
име

32.

Милена
Танасић

Током
шк.год.

8+2+1+

Друго
пол., прво
пол.,

5+2+20+2
+5+5+5+

Током
шк.год.

16+

прво пол.
друго пол

8+8+8+5

Током
шк.год.

8+8

К1-К4

Током
шк.год.

8+16+10

- Семинари ДУБ-а

К1-К4

16

- Угледни час (извођач)
- Приредбе (светосавска, НГ)
- Присуство на угледним часовима,
предавањима

Током
шк.год.

К1-К4

Током
шк.год.

8+16+10

- Семинари ДУБ-а

К1-К4

Током
шк.год.

16

Комп.

Планир
ано
време

Број
сати/бод
ова

К1-К4

Током
шк.год.

5+8+2+10

К2

Током
шк.год.

16

-Руковођење в.о. процесом у школи и
учесник на нивоу општине
-Организовање и праћење в.о.активности
школе
-Присуство и праћење наставних и
слободних активности у школи
-Организовање школских предметних
такмичења и општинског такмичења из
ТИО
-Излагање садржаја са стручних скупова,
трибина и обука
-Прикази књига, приручника, семинара...
- Стручни семинари за области:
Поучавање и учење, Руковођење,
Организовање и контрола рада установе,
Сарадња са родитељима..., Финасијско и
административно управљање
Извођење угледног часа
Ученичка приредба (Нова година)
Ученичка приредба (Свети Сава)
Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавања ван установе
Излагач – презентер туђе књиге, чланка,
приручника, часописа, дидактичког
материјала
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за наставну област и
методику наставе - област УМЕТНОСТ
-Акредитови семинари који унапређују
компетенције за поучавање и учење –
област ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ
- Угледни час (извођач)
- Приредбе (светосавска, НГ)
- Присуство на угледним часовима,
предавањима

Назив планираног стручног
усавршавања (у установи и ван
установе

- Угледни час (извођач)
- Присуство на угледним часовима,
предавањима
- Приредбе (новогодишња и завршна)
- Семинари ДУБ-а
- Стручни скупови
- Промоција уџбеника

К1-К4

К1-К4

К1-К4

К1-К4

К1-К2
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37.

38.

39.

40.

Снежана
Обрадовић

Гордана
Поповић

Љиљана
Младеновић

Јелена
Старчевић

Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавање ван установе
Предавање
Школске приредбе
Извођење угледног часа
Акредитовани семинари
Промоције уџбеника
Вебинари - промоција уџбеника
Стручна предавања, трибине
- Угледни час (извођач)
- Присуствовање угледним часовима
- Присуствовање већима (дискусија о
часовима и предавању)
- Приредбе
- Спортска олимпијада
- Семинари ДУБ-а
- Стручни скупови
- Промоција уџбеника
- Угледни час (извођач)
- Предавање
- Присуство на угледним часовима,
предавањима
- Приредбе – новогодишња, светосавска
- Семинари ДУБ-а
- Стручни скупови
- Промоција уџбеника
- Угледни час - извођач
- Присуство на угледним часовима,
предавањима

Ред.
број

41.

42.

Име
и
през
име

-Стручни семинар

Весна
Јаковљевић

Виолета
Мијатовић

Назив планираног стручног
усавршавања (у установи и ван
установе

-Присуство и дискусија на угледним
часовима
- Истраживање о. в. праксе
- Излагање са стручног усавршавања ван
установе
- Присуство и дискусија на излагању са
стручног усавршавања
- Присуствовање стручним већима са
анализом и дискусијом о предавању
- Приказ књиге, приручника, стручног
чланка
- Учешће у реализацији пројеката о.в.
карактера
- Учешће у раду стручног актива на
нивоу града и општине
- Васпитни проблеми ученика и како их
решити (14)
- Алтернатива насиљу (95)
Извођење угледног часа
Ученичка приредба (Нова година)
Ученичка приредба (Свети Сава)
Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавања ван установе

К1-К4

Током
шк.год.

5+5+8+8

К1-К4

Током
шк.год.

8+2+1

К1-К4

Током
шк.год.

8+2+2+5+
10

К4
К3

Током
шк.год.

3+8+8

К1,2,3

Прво
пол.,
друго
пол.,

5+8+2+10

К1-4

Током
шк.год.

16

К1-К4

Током
шк.год.

8+10+

К1
К2

Током
шк.год.

8

Комп.

Планир
ано
време

Број
сати/бод
ова

Током
шк.год.

10+20+6+
4+4+4+4+
6

Током
шк.год.

16+16

Током
шк.год.

8+8+8+5+
2+5

К1-К4
К3, К4

К1К4

К1-К4
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43.

44.

45.

46.

Весна
Старчевић

Ана Бујић

Биљана
Иванковић

Јелена
Тодоровић

Учесник у раду Друштва учитеља
Београда – члан Надзорног одбора
Излагач – презентер туђе књиге, чланка,
приручника, часописа, дидактичког
материјала
-Акредитовани семинари који
унапређују компетенције за наставну
област и методику наставе – област
уметност
- Акредитовани семинари који
унапређују компетенције за поучавање и
учење – област општа питања наставе
Угледни часови – присуство и анализа
Истраживања в.о. праксе и приказ
резултата на већима:
Анализа сарадње са
родитељима
Присуство стручним већима са
предавањима и приказима с.у. ван
установе – анализа и дискусија
Приказ с.у. ван установе или
књиге/чланка
Учешће у организацији догађаја и
приредби (квиз, продајни сајмови,
презентације пројеката)
Трибине, семинари, скупови у
организацији ДУБ-а
Акредитовани семинари који унапређују
компетенције за наставу и учење са
нагласком на оцењивање
Акредитовани семинари који унапређују
компетенције за подршку личности
детета и ученика са нагласком на
превенцији вршњачког насиља
Уско стручни семинар за психологе

К1-К4

Током
шк.год.

К1К4

Током
шк.год.

16+

Библиотека – место читања, учења,
истраживања

К1

Током
шк.год.

16

Организација и учешће на такмичењима
Угледни час
Фестивал Науке
Слушалац на стручним састанцима
Присуство угледним часовима
Аутор – извођач интерног семинара
Стручни семинари
Предавања
Школске приредбе (припрема,
организација, реализација)
Угледни час
Излагање на састанцима стручних
органа које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавање ван установе
Семинари
Стручни скупови
Промоције уџбеника
Конференције
Вебинари

К1
К2

К1-К4

Током
шк.год.

Током
шк.год.

8+8+

20+5+10+
3+6

13+8+3+8
+4+10

24

К1-К4

Током
шк.год.

5+8+8+5

К1К4

Током
шк.год.

8+8+8
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47.

48.

49.

-

Јелена
Тошић

Дубравка
Давидовић

Дуња
Стевановић

Излагање о савладаном програму или
другом облику стручног усавршавања
ван установе
Угледни, огледни часови - реализација и
присуство
Облик стручног усавршавања који је
припремљен и остварен у установи у
складу са потребама запослених
Слободна зона у основним и средњим
школама – филм као помоћно средство у
настави / Пројектно оријентисана
настава у зеленим темама и мутимедији /
Осавремењавање знања о
геодиверзитету кроз наставу географије
Угледни час
Приказ стручног чланка
Приредбе
Присуство предавањима и угледним
часовима
Зимски сусрети учитеља
Други семинари и обуке
Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавање ван установе
Предавање
Школске приредбе
Извођење угледног часа
Излагање на састанцима стручних
органа и тела које се односе на савладан
програм СУ или други облик стручног
усавршавање ван установе
Предавање
Акредитовани семинари
Промоције уџбеника
Вебинари - промоција уџбеника
Стручна предавања, трибине

10+

К1-К4

Током
шк.год.

8+32+8

К1-К4

Током
шк.год.

8+5+24+
10
8+16

5+5+8+8+
5+5
К1-К4

Током
шк.год.

8+2+1+

План сарадње и умрежавања са другим школама и установама

Реализација програма Професионална оријентација предвиђа активности
којима се остварује сарадња и умрежавање са основним и средњим школама,
установама и предузећима у оквиру фазе реални сусрети.
Сарадња се остварује и током редовних општинских састанака стручних
сарадника на којима се планирају заједничке акције, као и током организације и
реализације такмичења.

-

Мере за увођење иновативних метода наставе и учења

Планиране су Развојним планом школе. Предвиђа се реализација
угледних и тимских часова, даља примена и реализација НТЦ система учења,
реализација пројеката и пројектне наставе.
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-

План укључивања родитеља у рад школе
Сарадња са родитељима ученика одвијаће се кроз:
-

-

-

-

Програме рада одељенских савета родитеља (ЧОС)
Програм рада Савета родитеља школе
Индивидуални саветодавни рад са директором, стручним
сарадницима,
одељењским
старешинама
и
предметним
наставницима
Кроз предавања и дискусије у циљу подизања педагошке културе
родитеља
Организовање културних манифестација у школи
Програмирање неких видова рада школе (изборни програми,
екскурзије, излети, настава у природи, рад у школским тимовима)
Родитељске састанке и индивидуалне сусрете са родитељима
(''Отворена врата'' )
Термине отвореног дана школе, када родитељи могу да присуствују
образовно-васпитном раду (према Закону о основном образовању и
васпитању, чл. 48, Сл. Гласник 55/2013). Отворен дан школе ће бити
сваке треће недеље у месецу (септембар – понедељак, октобар –
уторак, новембар – среда...)
Реализација Програма професионалне оријентације, фаза реални
сусрети, гостовања родитеља различитих занимања.

Мере унапређивања образовно-васпитног рара

Планиране су посебним документом – Планом унапређивања квалитета
рада школе – на основу резултата спољашњег вредновања рада школе.
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