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УВОД

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
„Развој који задовољава потребе
човечанства данас, без умањених
могућности да будуће генерације
задовоље своје егзистенцијалне
потребе“.
Брутланд комисија 1987.
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Заједнички проблеми и изазови на путу ка одрживом
развоју у образовању
 Друштво суочено са проблемима склоно је да усвоји
краткорочну перспективу развоја покушавајући да задовољи
најхитније потребе, а не обраћајући много пажње на
потребе будућих генерација, односно дугорочне последице
својих одлука.
 Да би се подмириле различите потребе друштва за
побољшањем образовног процеса или заштите животне
средине неопходна је сарадња интересних група – што се не
може у потпуности остварити ако не постоји разумевање
демократских чинилаца друштва и снажних јавних
институција.

Проблеми у спровођењу стратегије одрживог развоја у
Образовању
 Недовољно разумевање суштине одрживог развоја у образовању –
искуство показује да је често, када се зађе дубље од површних
усвојених фраза, тешко пренети и објаснити суштину одрживог
развоја.
 У пракси често нема довољно воље да се учине компромиси,
односно утврде приоритети у образовном процесу.
 Често се игноришу дугорочне последице одлука, у основи нема
воље за решавање проблема зато што доносиоци одлука –
политичари не гледају даље од сопствених мандата.
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1.ОПИС ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
1.1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
Назив школе: ОШ „ Бранко Радичевић“ Габровац
Место: Габровац
Адреса: Победе 72 18000 Ниш
Директор: Глорија Радојчић
Тел / факс 018 / 536 – 727, 536 – 728
Општина : Палилула
Округ : нишавски
E mail: bradicevic@bradicevic.edu.rs
Web:
http://www.bradicevic.edu.rs
Матични број школе : 7174519


Школски простор чине три школске зграде и спортски терени. Матична школа има
6 учионица, наставничку канцеларију, канцеларију за стручну службу, канцеларију
директора и остале пратеће просторије. У оквиру школе налази се фискултурна
сала, спортски терени и уређени школски врт. Зграда издвојеног одељења у
Вукманову има 2 учионице, канцеларију за наставнике и пратеће просторије. У
оквиру школског дворишта налазе се спортски терени. Зграда издвојеног одељења
у Бербатову има 2 учионице, наставничку канцеларију и пратеће просторије. У
оквиру дворишта налазе се спортски терени. Укупан школски простор је 1520м2.



Укупан број ученика у школи је 144. Од тога у матичној школи 128 ученика, а у
издвојеним одељењима 16 ( у Вукманову 8 а у Бербатову 8). Школа има 10
одељења ( Вукманово 1, Бербатово 1 одељење )



У школи је запослено 34 радника, 23 у настави.
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1.2. ИСТОРИЈАТ И СЕДИШТЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Основна школа ,,Бранко Радичевић“ налази се у селу Габровцу и вршњакиња је
независне Кнежевине Србије и једна од најстаријих школа у Нишавском округу. Од тог
врермена па до данас у школи се задржала љубав према традицији.
Први кораци описмењавања на подручју села Габровца
били су у манастиру Свете Тројице где је за време Турака
радила Манастирска школа са мањим бројем ђака где се учило
читање, писање, рачун и црквено појање.
Корени данашње школе досежу у далеку 1878 годину када
је отворена четворогодишња школа.

Регуларна настава у Државној школи у Габровцу
почиње 1920/1921 године.

Школа није прекидала рад ни за време другог светског рата.
Школске 1952/1953 године четворогодишња школау Габровцу прераста у
осмогодишњу основну школу и добија назив ,, Бранко Радичевић“
1998. године школа добија садашњу физиономију- преуређује се и реновира а на
свој 125 рођендан 15. марта 2003. године добија нову модерну фискултурну салу.
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1.3. ИМИЏ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
У жељи да буде препознатљива на тржишту основна школа ,, Бранко Радичевић“ има
своја обележја. Боје школе су плава и црвена а њен мото је :

НИЈЕ ЗНАЊЕ, ЗНАЊЕ ЗНАТИ
ВЕЋ ЈЕ ЗНАЊЕ, ЗНАЊЕ ДАТИ

Лого основне школе „Бранко Радичевић“:

У изради логоа школе учествовали су њени ученици. Лого се налази на беџевима
које носе ученици и наставници, спортској одећи која се носи на спортским и другим
такмичењима у којима школа учествује.
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2. ТИМ ЗА ШРП
Нова конкуренција, нове технологије и Нови стил живота заhтевају
сасвим нови Менаџмент.
John A Young
Способност , вештина и успешност члана тима базира се пре свега на његовој
способности да континуирано располаже информацијама о средини организације и да
се успешно суочава са променама у средини. Комуницирати, планирати, одлучивати,
управљати људима, организовати, држати послове под контролом, водити, познавати
финансије, познавати своју област и професију, то су менаџерски послови за које
менаџер треба да поседује знања, вештине и способности(др В. Мишић).
ШРП тим основне школе ,,Бранко Радичевић“ чине:
1. Глорија Радојчић – директор школе
2. Драгана Спасојевић – педагог школе
3. Зоран Тасев – професор разредне наставе
4. Љиљана Носов – наставник разредне наставе
5. Светлана Ђорђевић – професор техничког образовања
6. Предраг Стаменковић – председник стручног већа предметне наставе
7. Драгана Старинац – председник стручног већа разредне наставе
8. Саша Поповић – професор информатике
9. Оливера Станојевић- професор разредне наставе
10. Весна Митровић- професор српског језика
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3. АНАЛИЗА РЕСУРСА И ОКРУЖЕЊА ШКОЛЕ
3.1. АНАЛИЗА РЕСУРСА
ШРП тим школе ,,Бранко Радичевић“ почео је развојно планирање школе анализом
окружења у коме школа постоји. Пошло се од општег окружења школе које чине
следеће компоненте:
a) Економска - Као и све земље у транзицији и наша пролази кроз економску
кризу. Та криза не мимоилази ни југ Србије па ни други по величини Град Ниш.
Као и за Србију тако је и за Ниш и околину карактеристичан велики пад
производње и извоза, значајно смањење инвестиција, висока стопа
незапослености, велики број расељених лица, значајан удео сиве економије и
корупције као и удвостручен број сиромашних.
b) Социјална – Велики проблем нашег друштва су разни облици
сиромаштва.Регионалне неравномерности у степену развијености у Србији су
највише у Европи и из године у годину се повећавају. Југ Србије је и даље
традиционално један од најнеразвијенијих региона ове земље, Сиромаштво у
србији је великим делом рурални феномен будући да је сиромаштво двоструко
више распрострањено у руралним срединама (14,2%) у односу на урбана
подручја(7,8%). Највећи удео сиромашних у укупном становништву је у
Југоисточној Србији (23,5%) а најмањи у Београду (4%). На толики проценат
сиромаштва утиче и огромна незапосленост ( стопа незапослености је 14,6%).
Незапослени су суочени са највећим ризиком сиромаштва, али и са највећом
дубином и оштрином сиромаштва.
c) Технолошка – Овакво економско стање у Србији утиче и на технолошки развој
наше земље. Убрзани развој технологије у свету наше друштво није у стању да
испрати на адекватан начин. Ни образовање није изузетак. Изражена је слаба
технолошка опремљеност образовног система, застарелост опреме, дотрајалост
објеката као и споро прихватање иновација.
d) Правна – Mинистарство просвете и руководства школа труде се да нови закон о
Основама образовања и васпитања ускладе се Законом о раду и Колективним
уговорима, чиме би статус школе у процесу децентрализације подигли на виши
ниво и све актере процеса образовања учинили задовољнијим. Однос између
Министарства просвете, локалне заједнице и школа треба правилно ускладити и
учинити га сарадничким како би једни другима били помоћ, заштита и подршка.
e) Политичка –Утицај политике треба да донесе поверење код свих чинилаца,
политичке промене треба да донесу стабилност и позитивно утичу на позицију
установе у друштву.
Из оваквог општег окружења издваја се оперативно окружење које чине:
a) Снабдевачи - Велики број фирми које нуде своје услуге и производе што
образовним институцијама даје већу могућност избора.
b) Конкуренција – На теритотији Општине Палилула налази се још 6 школа од тога
су две велике градске школе у непосредној близини основне школе ,,Бранко
Радичевић“ и стална су претња школи, због бољих услова рада које имају,
родитељи бирају да децу упишу у те школе.
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c) Корисници услуга – Велики број ученика школе је из изразито сиромашних
породица од којих бар 20% прима неки вид социјалне помоћи. У школи има 6%
деце у хранитељским породицама. Јако мали број родитеља је са вишим и
високим образовањем свега 5%.
d) Понуда рада – На тржишту рада Града Ниша налази се велики број
висококвалификованог кадра који је на располагању свим образовним
институцијама. Управо ово омогућује школи да ангажује квалитетан кадар.
e) Међународни фактори – Општина Палилула на чијој се територији налази школа
има константну прекограничну сарадњу са земљама из окружења, конкретно са
Бугарском и често укључује школу у своје пројекте.

3.2. SWOT АНАЛИЗА

СНАГЕ
 Kонтинуирано иновирање наставног рада
 Oрганизован продужени боравак
 Социјална одговорност школе отворене
за сарадњу
 Висок степен безбедности у школи
 Редовна сарадња са здравственом
службом ПУ
 Тимски рад
 Добро опремљена иноформатичка
учионица
 Добра инфраструктура
 Ангажованост хранитељских породица
из групе социјално угрожене деце

СЛАБОСТИ
 Делимично неискоришћено двориште
школе
 Недостатак простора за целодневну
наставу
 Недостатак кабинета за природне
науке, као и кабинета за ликовну и
музичку културу
 Неодговарајућа промоција рада школе
 Недостатак ученичког клуба
 Делимична комуникација међу
актерима у школи
 Недовољна мотивисаност у појединим
фазама наставног процеса и у
пројектима
ШАНСЕ
ПРЕТЊЕ
 Позитивни реформски процеси у
 Поремећен систем вредности у
образовању који омогућавају иновативан
друштву
наставни процес
 Недовољна еластичност образовног
процеса
 Сарадња са невладиним организацијама и
удружењима
 Делимична заинтересованост локалне
заједнице или заинтересованост за
 Изналажење могућности за донаторским
средствима
поједине области рада у школи које су
њима од значаја
 Активна сарадња са локаном влашћу која
обећава подизање нивоа образовног
процеса
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3.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНОСТИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА
ПЕРИОД ОД 2009-2012. ГОДИНЕ
Општи развојни циљ наше школе је :
УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ШКОЛИ.
Из оваквог општег циља
и резултата самовредновања произашла су четири
специфична циља са задацима:
1. Унапређивање квалитета наставног процеса
1.1. Информатички додатно едуковати наставни кадар који није прошао обуку за
рад на рачунару, употребу интернета и мултимедију.
1.2. Реализовати укупно 10 часова редовне наставе у току школске године,
применом метода и облика рада научених на семинару.
1.3. Формирати секције према интересовањима ученика.
1.4. Покренути иницијативу за проширење школског простора ради формирања и
опремања специјализованих кабинета са савременим дидактичким средствима.
2. Унапређење квалитета учења у школи
2.1. Организовати предавања о техникама и начинима учења
2.2. Обука наставника за примену нових метода и техника учења.
3. Унапређивање квалитета праћења и напредовања ученика
3.1. Упознавање наставника са правилником о оцењивању ученика и његова
примена.
3.2. Диференцијално тестирање ученика и оцењивање способности примене
стечених знања.
3.3. Унапређење начина извештавања родитељa о постигнућима ученика
4. Унапређење бриге о ученицима
4.1. Упознавање свих актера у школи са протоколом за заштиту деце и ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама
4.2. Израда програма заштите деце и ученика од насиља.
4.3. Реализација програма заштите деце и ученика од насиља
4.4. Ажурирање постојећег правилника о безбедности ученика

ЦИЉ1:

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

У циљу унапређивања квалитета наставног процеса (Настава и учење)
Реализовани су планирани задаци :
*Информатички додатно едуковати наставни кадар који није прошао обуку за рад на
рачунару, употребу интернета и мултимедију.
Активности : Извршити набавку неопходне опреме за издвојена одељења и кабинета за
мултимедијалну учионицу; Примена стечених знања са обуке кроз редован наставни
процес ( 20% часова осмишљено од стране ученика- учешће у креирању наставног
процеса), инструменти- тестови знања, контролне вежбе, анкетирање ученика о
оваквом
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начину рада, начин праћења су извештаји стручних већа и анализа остварених резулата
Према плану активности из школског развојног плана. реализована је набавка
савремених образ.информационих наставних средстава преко пројекта „ Дигитална
школа“ којим смо добили 15 рачунарских места и сервером за наставника, АДСЛ
повезаном интернет мрежом 14. марта 2011. Такође је обезбеђен приступ интернету
свим запосленима у школи, а издвојена одељења у Бербатову добиће из пројекта лаптоп и пројекционо платно. А у Вукманову још један рачунар. Тиме је осавремењен
начин коришћења других извора знања- интернета у процесу наставе.
Одржан је и семинар „ Појачан васпитни рад са децом“ у Регионалнм центру, на коме
су обучена тре разредне старешине 5., 6. , и 8.разреда и стручни сарадник са рад са
децом којима је потребан појачан васпитни рад( 29.01.2011). као наставак семинара
Обрасци интерне комуникације одржаног 10. -11.02.2010.Такође је одржан и семинар“
Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“ јун 2010.
*Реализовано више од 10 часова редовне наставе у току године,применом метода и
облика рада научених на семинару по предмету(примена мултимедија)
Активности: Обучено 10 наставници за примену стечених знања у пракси наставници
су изабрали наставне садржаје за реализацију ових часова; Израда и анализа идејних
сценарија за реализацију наставног садржаја; Реализација планираног садржаја( према
распореду); Формирање базе података сценарија реализованих часова; Евалуација
примене нових метода-размена искуства
Наставници који су прошли стручне семинаре за примену нових метода и облика рада
су направили план одржавања огледних часова, извршили реализацију часова, а као
доказ је увид у евиденцију Дневника рада где су часови и бележени.
*Формирати секције према интересовањима ученика
Активности:Извршено Анкетирање ученика о њиховим интересовањима према
одређеним областима; Израда плана рада нових секција у ГПРШ; Презентација рада
секција-Дан школе; Евалуација рада секција на састанку Парламента;
* Покренути иницијативу за проширење школског простора ради формирања и
опремања специјализованих кабинета са савременим дидактичким средствима
Активности: Покренута иницијатива за обезбеђивање финан.подршке од лок.
заједнице( Управа) за набавку неопходних средстава; Прикупљање понуда за набавку и
одабир неопходних средстава;
У области Настава и учење, подстицано је и подржано усавршавање базичних
професионалних компетенција током реализовања стручног усавршавања где је у
школи реализована обука групе од 10 наставника у априлу 2010. За примену
савремених методама коришћењем информатичког знања. У априлу, мају и јуну 2010.
реализовани су часови путем примеме стечених знања на семинару према плану
распореда које је израдио медијатекар..Наставници су применом тестова знања и
контролних вежби у мају и јуну 2010. Проверавали примену стечених знања на овакав
начин. Ученички парламент је спровео интерну анкету код ученика старијих разреда о
оваквом начину презентирања градива. Извештај се налази у записнику ученичког
парламента. Потребно је наставити истим интензитетом и користити овакве технике у
раду и настави и у наредним годинама . Сценарији за часове налазе се код руководиоца
стручних актива. А увид у евиденцију овако одржаних часова налазе се у дневницима.
Наставници информатике су дужни да
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ажурирају базу података тј. Сценарија реализованих часова током школске године.Тим
за ШРП (директор и стручни сарадник) имају извештаје о посећеним часовима на крају
школске године.
Према планираним активностима на почетку школске године анкетирани су ученици о
заинтересованости према одређеним областима, и на основу тога су формиране секције
у школи-Млади интернет сурфери, Етно секција, Драмско рецитаторска секција.
Ученички парламент је за Дан школе презентовао путем школског часописа достигнућа
и рад школских секција. Такође постоји и видео материјал – ажуриран.
Према плану ативности стручни сарадник је у септембру 2010. одржала предавање –
презентацију ученицима о техникама и начину учења. Поделила им кратка упутства за
успешно учење – у петом,шестом,седмом и осмом разреду. Предавање Наставничком
већу о техникама и методама учења није одржао учитељ Владимир Стојановић.
Разредне старешине су на родитељском састанку причали на тему Технике и начини
учења. Евалуација -Записници са састанка – октобар 2009.

ЦИЉ 2:

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕЊА У ШКОЛИ

Задаци у вези са овим циљем остваривани су током целе године са одређеним
одступањима од планираног. Планирани акредитовани семинари, нису одржани и
вероватно ће бити у 2013. години у зависности од финансијских могућности.
Реализовани су планирани задаци:
*Обука наставника за примену нових метода и техника учења
Активности: Формирање групе за семонар Активно учење; Реализација овог
семинара;Примена стечених знања са семинара кроз огледне часове;Формирање базе
примера добре праксе- Сценарији
Планирана обука наставника на семинару Активно учење није реализована, због
финансијских проблема.

ЦИЉ:3 УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРАЋЕЊА И НАПРЕДОВАЊА
УЧЕНИКА
*Диференцијално тестирање ученика и оцењивање способности примене стечених
знања.
Активности: Припрема тестова знања од 3. – 7. Разреда; Упоредни тестови- тестирања
на нивоу разреда уз унапред дефинисан кључ оцењивања; Анализа успешности код
оцењивања способности примене стечених знања; Мере за унапређење- евалуација;
Према планираним активностима у мају на крају сваке школске 2010/2011/2012. Рађена
су тестирања ученика. У јуну 2010. урађена су тестирања ученика уз унапред
дефинисан кључ за ученике четвртог разреда (српски језик,математика и природа и
друштво) и за ученике седмог разреда(српски језик и математика). Настављено је у
континуитету и наредних школ. година и укључени и ученике од трећег до осмог
разреда. На крају школске године обавештавано је Наставничко веће о анализи
успешности примене стечених знања и резултатима тестирања- стручна служба.
Осмишљени су начини праћења постигнућа ученика у настави и ваннаставним
активностима и започето развијање система промовисања успешних ученика.
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Извршена је припрема за тестирање ученика уз помоћ предметних наставника. Крајем
маја и почетком јуна урађено је тестирање ученика трећег, четвртог, шестог, осмог
разреда. Тестирање је вршено на нивоу разреда и то у трећем и четвтом разреду из
српског језика, математике и Природе и друштва(4.р.). Од петог до седмог разреда
припремљен је и урађен тест општег знања који је обухватао по 3-4 питања из свих
предмета заступљених у настави - основни ниво стандарда. У осмом разреду урађена је
симулација завршног испита из српског језика и математике.Тестирања на нивоу
разреда била су анализирана уз унапред дефинисан кључ оцењивања.
Тим за ШРП извршио је анализу успешности код оцењивања способности примене
стечених знања по предметима а на нивоу сваког разреда.
Постоји задовољство свих актера током и исходом тестирања које је извршено, очекује
се 10% побољшан успех ученика у наредној школској години, већа мотивисаност за
учешћем у ваннаставним активностима –такмичењима на чему ћемо радити. Планирано
је тестирање ученика ових разреда на почетку школске 2012/2013.године, након чека ће
се дати детаљна упоредна анализа.
У области Настава и учење кроз унапређивање квалитета праћења и напредовања
ученика
У септембру 2009. Наставници су обавештени и упућени у правилник о оцењивању
према националним стандардима. Кроз систематско праћење ученика континуираним
оцењивањем, кроз посету часовима и белешке разредних старешина и предметних
наставника директор и педагог ће имати увид у документацију која се прати током
школске године. Струћна већа су у октобру усагласила Критеријуме оцењивања,
уједначавање писмених провера у предметној настави, што се налази у извештаји
стручних актива- природних,друштвених наука,уметности ...
Урађен је и едукативни Пано у холу школе о начинима учења и дата упутства о
успешности учења
*Унапређење начина извештавања родитељa о постигнућима ученика
Активности: Акција отворена врата; Реализовани родитељскисастанци ; Континуирано
ажурирање електр. Дневника; Кутак за родитеље-пано;
Унапређен је и начин извештавања родитеља о постигнућима ученика кроз
индивидуалне разговоре, реализације родитељских састанака- писмени извештаји
раз.старешина.
Потребно је ажурирати електронски дневник и континуирано га попуњавати за
шта је био задужен информатичар а то није реализовано
У холу школе је постављена кутија поверења и направљен пано где и ученици и
родитељи могу остављати своје примедбе и похвале, а на одељ.Већима се о томе
расправља једном месечно.
ЦИЉ 4:

УНАПРЕЂЕЊЕ БРИГЕ О УЧЕНИЦИМА

*Ажурирање постојећег правилника о безбедности ученика
Активности: Извршене Допуне и измене постојећег правилника о безбедности;
Извршена анализа применљивости правилникаи дате мере за унапређење
У области подршке ученицима, "Унапређење бриге о ученицима", повећана је
осетљивост наставника, родитеља и локалне заједнице за уочавање потреба ученика реализоване су бројне заједничке активности ученика, родитеља и наставника.

14

Сви актери у школи упознати су са протоколом о заштити деце и ученика од насиља у
септембру 2009. Разредне старешине су на родитељским састанцима дискутовали о
проблемима насиља у школи а такође је урађен и упитник о насиљу и безбедности у
школу(педагог) и на основу тога донет Програм тима за заштиту. Дефинисана су и
правила понашања и последице кршења правила, формирана је Јавна свеска (Књига
дежурства) у којој се прикупљају и евидентирају превентивне мере али и интервентни
кораци у случају појаве насиља. Настваничко веће ће бити упознато на крају школске
године о броју пријављених случајева насиља и реализацији програма заштите деце и
ученика од насиља.
Школа је у току школске 2011/2012. Године добила и видео надзор, чиме је повећана
безбедност школе у оквиру наставе и ван ње.
Секретар и директор на почетку 2010/2011. су обавестили Наставничко веће и
Школски одбор о допунама и изменама постојећег Правилника о безбедности, који је и
сада важећи. Допуна постојећег правилника о безбедности-реализоавана је у септембру
2010.г. Реализована је и Трибина Интернет Безбедност-јун (постер) у сарадњи са Мупом, такође и Трибина са ученицима о интернет безбедности на часу информатике
Говорило се о електронском насиљу у седмом и осмом разреду ( Кликни безбедно).
Наставница техничког је одржала Трибину о безбедности у саобраћају и реализовала
тестирање ученика о безбедности,

3.4. РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА ПРЕМА АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА
ШКОЛСКУ 2011-2012.
Подручје и показатељи
1. Школски и Годишњи програм
 Школски програм
 Годишњи програм рада
2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Брига о ученицима
 Праћење физичгког,здравственог и емоционалног стања и
социјалних потреба ученика
 Подршка у учењу
 Лични и социјални развој
 Помоћ при избору даљег образовања,обуке или запослења- ПО
3. ЕТОС
 Углед и промоција школе
 Атмосфера и међуљудски односи

Партнерство са родитељима, школским одбром и локалном
заједницом
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
 Квалитет школских постигнућа ученика
ПРОСЕК НА НИВОУ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
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3
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3
3
3

3,30
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3
3
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4. ЗАКОНСКИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР(национални и
локални)
ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ И
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ШРП-А
1. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ –НАСТАВА
И УЧЕЊЕ

2. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ–
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

3. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ –
ПОДРШКАУЧЕНИЦИМА

4. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ –ЕТОС

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

1. Национална Стратегија одрживог развоја
2. Стратегија развоја града НИШ-а(усвојена на
седници Скупштине града од 03.12.2007.)
3. Локални план акције за децу града Ниша ниш по мери деце [1.05mb] (усвојенo на
седници Скупштине града од 20.09.2010.)
4. Образовање за све: Побољшањедоступности
и унапређивање квалитета образовања и
васпитања за децу из маргинализованих
група (08SER01/09/11) EuropeAid/128424/C/SER
1. Стратегија стручног усавршавања у
Републици Србији
2. Локални план акције за децу
3. Стратегије развоја града Ниш-а (усвојена на
седници Скупштине града од 03.12.2007.)
1. Национална Стратегија одрживог развоја
2. Стратегија развоја града НИШ-а(усвојена на
седници Скупштине града од 03.12.2007.)
3. Локални план акције за децу
4. Образовање за све: Побољшањедоступности
и унапређивање квалитета образовања и
васпитања за децу из маргинализованих
група (08SER01/09/11) EuropeAid/128424/C/SER
1. Национална Стратегија одрживог развоја
2. Стратегија развоја града НИШ-а(усвојена на
седници Скупштине града од 03.12.2007.)
3. Локални план акције за децу
4. Образовање за све: Побољшањедоступности
и унапређивање квалитета образовања и
васпитања за децу из маргинализованих група
(08SER01/09/11) - EuropeAid/128424/C/SER
5.Стратегија економског развоја сеоског
подручја (економског руралног развоја) на
подручју града Ниша за период од 2007-2010.
године [1.74MB]
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5. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕ СТРУКТУРЕ И РЕСУРСА ШКОЛЕ
5.1.ШКОЛСКИ ПРОСТОР
Укупна површина школског простора у матичној школи и издвојеним одељењима
омогућава нормално извођење наставе. У функцији су 3 школска објекта: 1 у Габровцу
и по 1 у Вукманову и Бербатову.
Број просторија и површина дати су у наредној табели:
Школска
зграда
Габровац.
Вукманово
Бербатово
Боравак
УКУПНО:

Зграда
Бр.
м2
1 1057
1
163
1
300
3

1520

Учионицe
Бр.
6
2
2
1
11

м2
205
28
109
30
343

Зборница
Бр.
1
1
1

м2
14
12
8

3

35

Управне
канцеларије
Бр.
м2
3
24

3

24

Бр
1

м2
420

Спортски
терени
Бр.
1 x 686
426
561

1

420

1673

Сала

Учионички простор задовољава потребе наставе и осталих активности.
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Библио
тека
м2
1 x20
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5.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА
У школи је запослено 35 особа. У непосредном извођењу наставе је 23 наставника - 7 у
разредној и 16 у предметној настави. У школи раде два стручна сарадника – педагог,
библиотекар и медијатекар, 3 радника на административно-финансијским пословима
(секретар, рачуновођа, благајник) , 2 мајстора и 4 помоћна радника.Сви наставни
предмети су стручно заступњени – 19 наставника има високу стручну спрему.

професор биологије Директор

21

да

100

% рада у
другој
школи

Предмети који
предаје

% рада у
школи

Глорија Радојчић

Врста стр. спреме

Лиценца

Име и презиме

Год. pad.
стажа

5.2.1. ВАННАСТАВНИ КАДАР

Цмиљанић Данијела дипломирани
правник
Спасојевић Драгана дипломирани
педагог
Стаменковић
професор Физичког
Предраг
васпитања
Професор
Поповић Сашa
електронике
Професор
Живковић Никола
математике
Економски
Јанковић Биљана
техничар
Вукадиновић
Наставник физике и
Гордана
хемије
Ватрогасни
Ристић Ненад
техничар

Секретар

13

да

50

50

Стручни сарадник

12

да

50

50

Библиотекар

11

да

10

Медијатекар

6

не

60

Медијатекар

3

не

20

Рачуновођа

12

100

Благајник

18

50

Домар-ложач

18

100

Митић Бобан

Електро-техничар

Ложач

8

100

Војиновић Слађана

Основно
образовање

Помоћни радник

24

100

Танић Марина

Конфекционар

Помоћни радник

7

100

Ристић Jелена

Правни техничар

Помоћни радник

7

50

Помоћни радник

17

100

Станковић Светлана Основно
образовање

18

20

50

Предмети који
предаје

Лиценц
а

% рада у
школи

Јасница Ђорђевић

Проф.раз.наставе

Учитељ(стручно)

20

да

100

Зоран Тасев

Проф.раз.наставе

Учитељ(стручно)

23

да

100

Љиљана Носов

Наставник
раз.наставе

Учитељ(стручно)

34

да

100

Љиљана
Стојилковић
Оливера
Станојевић
Хаџи Владимир
Стојановић

Проф.раз.наставе

Учитељ(стручно)

7

да

100

Проф.раз.наставе

Учитељ(стручно)

12

да

100

Наставник
раз.наставе

Учитељ(стручно)

21

да

100

Иван Пејчић

Проф.раз.наставе

Учитељ(стручно)

16

да

100

Весна Митровић

Проф.српског јез.

Српски језик

9

да

100

Данијела
Недељковић

Проф.математике

Математика

7

не

90

Драгана Старинац

Проф.енглеског јез.

Енглески језик

14

не

100

Миљана
Миладиновић

Проф.француског ј.

Француски језик

13

да

44

56

Ивица Живковић

Професор ликовног Ликовна култура

25

да

25

75

Милица Манић
Младеновић
Милан
Данијела
Михаиловић
Снежана
Стојановић

Професор музике

Музичка култура

29

да

70

30

Професор историје

Историја

7

да

35

65

Професор
географије

Географија

15

да

35

65

Професор физике

Физике и
информатике

14

да

30

70

Саша Поповић

Информатика

6

не

20

20

Хемија

12

да

20

80

Светлана
Ђорђевић
Предраг
Стаменковић

дипл. инж.
електронике
Професор
хемије
Професор
Техничког
Професор физичке
култ.

22

да

40

60

11

да

60

Игор Лепојевић

Професор биологије Биологија

3

не

40

Сунчица
Милошевић
Радивојевић
Милан

Дипл. економиста

Веронаука

4

не

20

Професор историје

Грађанско
васпитање

7

да

20

Име и презиме

Данијела Томић

Техничко
образовање
Физичко
васпитање

19

% рада у
другој
школи

Врста стр. спреме

Год. pad.
стажа

5.2.2. Наставни кадар

50

80

5.3. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
Просторија која се користи за извођење наставе информатике је опремљена као
мултимедијална учионица за извођење наставе са свим пратећим мултимедијалним
средствима. Фискултурна сала у матичној школи опремљена је основним средствима за
извођење наставе ,док се настава физичког васпитања у Бербатову и Вукманову изводи
у учионици у зимским месецима, а у летњем периоду на спортским теренима а у сва
три школска дворишта постоје МОБИЛИЈАРИ. Школа је и протекле године
покушавала да обезбеди средства за финансирање надградње над делом школе у
Габровцу. Тиме би добила трпезарију која ће омогућити формирање целодневног
боравка и кабинет за природне науке са припремном просторијом. И ове године ти
покушаји су били безуспешни.
У погледу опремљености школе намештајем опште намене стање је
задовољавајуће(осим опреме и намештаја за фискултурну салу). У протеклој години
школа је посветила пуно пажње хигијенским условима рада. хигијенска средства
набављана су на време и у довољним количинама. Ивентар одговара хигијенским,
дидактичким и естетским захтевима за извођење наставе.
Опремљености наставним средствима у школи недовољна је у односу на прописане
нормативе за ПРИРОДНЕ НАУКЕ. Тај недостатак надокнађује се савремено
опремљеном мултимедијалном учионицом коју користе сви наставници и ученици
према договореном распореду. Појачан је фонд књига у библиотеци што ће се
наставити и убудуће. Поправљене су полице за књиге те је библиотека у функцији.
Формирана је и библиотекарска секција..
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6.. МИСИЈА И ВИЗИЈА
ВИЗИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА ,, БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
ЈЕ ШКОЛА КОЈА СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ
ПРИВЛАЧИ ВЕЋИ БРОЈ УЧЕНИКА И ОБЕЗБЕЂУЈЕ
АУТОНОМНОСТ

МИСИЈА
Мисија основне школе ,, Бранко Радичевић“ састоји се у:
 Развоју професионалних компетенција наставника
 Неговању

прихватања,

уважавања,

толеранције

и

квалитета

комуникације
 Унапређењу квалитета услова рада у школи
 Повећању броја ученика
 Постизању аутономности школе
 Постизању тога да школа постаје модел развојне стратегије малих
сеоских школа.
 Неговању народне и културне традиције
 Неговању спортског и такмичарског духа
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7. ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ
7.1.НАСТАВА И УЧЕЊЕ
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ШРП-а ЗА ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 :НАСТАВА И УЧЕЊЕ
ОПШТИ ЦИЉ ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ
1

ОЈАЧАТИ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
НАСТАВНИКА КРОЗ КВАЛИТЕТНО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ
НАСТАВЕ
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ВЕЗАНИ ЗА
ПРИОРИТЕТНУ ОБЛАСТ 1
1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Планирани и
спроведени семинари и неопходна обука за
примену савремених метода и иновативних
облика рада

Индикатори успешности

- Наставни кадар оспособљен за примену савремених метода, техника и
иновативних облика рада, број наставних јединица у којима се систематски и
активно користи савремена иновативна технологија
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА СПЕЦИФИЧНЕ
ЦИЉЕВЕ ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ
1.1.1. Увид у оспособљеност наставника за
примену савремених метода и формирана јасна
слика о успешности реализације наставе
1.1.2. Континуирана практична примена знања и
вештина у припреми и реализацији наставе

1.2.1. Иницијатива за проширење школског
1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Проширити и
прилагодити простор за примену савремених
метода и иновативних облика рада и извођења
целодневне наставе

1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Унапређивање
наставе кроз увођење различитих места
извођења наставе

простора ради формирања и опремања
специјализованих кабинета са савременим
дидактичким средствима.
1.2.2. Већа заинтересованост, мотивисаност и
побољшан успех постигнућа ученика и наставника
1.3.1. Планирање часова наставе ван учионице у
годишњим плановима рада ( број часова на год.
нивоу ће бити сразмеран недељном фонду часива
из тог предмета).
1.3.2. Реализација часова наставе ван учионице(
број часова на год. нивоу ће бити сразмеран недељ
фонду часова из предмета)
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ИНДИКАТОРИ
- Број спроведених семинара у току
године; број наставника који су
успешно завршили обуку; 90%
наставника активно примењује
савремене методе и облике рада
- Спроведене анализе часова са
применом новостечених знања
- Број наставних јединица у којима
се систематски и активно користи
савремена иновативна технологија;
- Општи успех ученика
- Задовољство ученика

- Број планираних наставних
јединица у којима се активно
користе различита места за
извођење наставе у циљу
унапређења наставе;

7.2. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ШРП-а ЗА ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 :ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ОПШТИ ЦИЉ ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ 2 Индикатори успешности

МОТИВИСАТИ УЧЕНИКЕ НА ВЕЋУ
САМОСТАЛНОСТ И
ИНДИВИДУАЛНОСТ И РАЗВИЈАТИ
КРЕАТИВНОСТ У УЧЕЊУ
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ВЕЗАНИ ЗА
ПРИОРИТЕТНУ ОБЛАСТ
2.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Развијати и
континуирано оснаживати мотивацију
ученика и наставника како би имали
креативнији приступ раду и тиме
повећавати образовна постигнућа ученика
2.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Унапредити
стручну, педагошку и методичку
оспособљеност наставника у циљу
подизања квалитета учења(наставе)
2.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Оснаживање
и унапређење наставе набавком нове
школске опреме(иновативних средстава и
уређење школског простора у циљу буђења
и снажења мотивисаности ученика)
2.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ Организовање такмичења и тестирања
ученика

- Наставници оспособљени да унапреде мотивацију ученика, подстичу самостални и
истраживачки рад, мотивишу ученике за већи број учествовања на такмичењима
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА СПЕЦИФИЧНЕ
ЦИЉЕВЕ ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ

ИНДИКАТОРИ

2.1.1. Унапредити учења ученика разним
методама и техникама успешног учења

Број спроведених семинара у току
године; број наставника који су
успешно завршили обуку; 90%
наставника активно примењује
савремене методе и облике рада
Већи степен задовољства ученика
и наставника

2.2.1. Унапређивање рада наставника и
постигнућа ученика кроз праћење нове
стручне литературе
2.3.1. Повећати примену употребе
савремених информационих технологија и
средстава у настави којом би се задовољила
интересовања ученика

Број наставних јединица у којима
се систематски и активно користи
савремена иновативна
технологија;

2.4.1. Спроведено таакмичење : „Испољи
своју креативност, способност и
индивидуалност“(1-8.разреда)
2.4.2. Увођење електронског тестирања
ученика и учења путем Интернета у наставни
процес

Већа мотивација и бољи степен
задовољства ученика постигнутим
резултатима
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7.3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
ТАБЕЛА 1: СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ШРП-А ЗА ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
ОПШТИ ЦИЉ ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ

Индикатори - Успех ученика и адекватни избор занимања

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА У УЧЕЊУ
И РАЗВОЈУ
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ВЕЗАНИ ЗА
ПРИОРИТЕТНУ ОБЛАСТ

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА СПЕЦИФИЧНЕ
ЦИЉЕВЕ ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ

3.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ Унапређивање квалитета програма за
подршку ученицима у процесу учења и
напредовања
3.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ Реализација
акционог плана из пројекта
професионална оријентација

30% бољи успех ученика, 10% побољшан успех
ученика који раде по иоп-у, као и боља
постигнућа ученика на такмичењима
15% ученика је донело праву одлуку о избору
жељеног занимања
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ИНДИКАТОРИ
увид у школску документацију,
резултати постигнућа са
такмичења
Портфолије и листе жеља
ученика

7.4. ЕТОС
ТАБЕЛА 1: СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ШРП-а ЗА ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. ЕТОС
ОПШТИ ЦИЉ ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ

УНАПРЕЂЕЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ СА
ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И СВИМ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА ЗА
РАД ШКОЛЕ
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ВЕЗАНИ ЗА
ПРИОРИТЕТНУ ОБЛАСТ
4.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Израђена и
спроводи се детаљна стратегија
комуникације са заинтересованим странама

Индикатори успешности

- Брпј заинтереспваних страна за развпј , активнп учествпваое у дппринпсу напредпваоа
шкпле и сппрвпђеоеу ШРП – а
- Спрпвпди се стратегија кпмуникације са заинтереспваним странама

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА
СПЕЦИФИЧНЕ ЦИЉЕВЕ ПРИОРИТЕТНЕ
ОБЛАСТИ
4.1.1. Активно учешће родитеља, ученика и
свих заинтересованих страна у раду школе

4.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Унапређена
интерна комуникација и сарадња наставног
кадра и ученика
4.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Формирана
свест о значају хуманитарног рада и
социјалне одговорности ученика

4.2.1. Побољшана комуникација наставника и
ученика и повећана успешност у решавању
проблема
4.3.1. Развијена свест о толеранцији и
прихватању различитости у социјалном миљеу

4.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Повећан
углед школе и ефикаснија
презентација и промоција рада школе

4.4.1.

Стална активност у иницијативама и
пројектима локалне заједнице и градских
установа кроз стварање нових идеја за
заједничке пројекте
4.4.2. Повећана присутност, активност и
афирмација позитивних резултата школе у
јавном животу града
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ИНДИКАТОРИ
Школски одбор усвојио
стратегију комуникације
Број контактираних
заинтересованих страна
% успешности у решавању
проблема
Обавештеност ученика и свих
заинтересованих страна
Активно учешће на трибинама,
предавањима и акцијама
Број пројеката локалне
заједнице у којима учествује
школа
Ажурирана Веб-страница
Број гостовања у локалним
медијима

8. ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
8.1. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА НАСТАВУ И УЧЕЊЕ
ТАБЕЛА 2 : АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а
1.1.СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ -. Планирани и спроведени семинари и неопходна обука за примену савремених метода
иновативних облика рада
1.1.1.ЗАДАТАК - Јачање педагошке компетенције наставника,примена савремених метода , облика и информацијских
технологија у настави
ИНДИКАТОРИ - Број спроведених семинара и обука на годишњем нивоу; - Број наставника који су успешно завршили обуку;
- Број наставника који активно примењују савремене методе и облике рада
Активности

Период

Очекивани резултат

Индикатор

Верификација

1.1.1.1. Израда мерног
инструмента

2012/13

Израђен мерни
инструмент- упитник

Број наставника који
учествују у изради
анкете

анкета

1.1.1.2. Анкетирање
наставника

Израђена и подељена
анкета

анкете

ШРП тим

Педагошки
колегијум

1.1.1.3. База података

Обрађени резултати
анкетирања

Број наставника
укључених у
анкетирање
100% обрађених
података

резултати

ШРП тим

1.1.1.4. Презентација
података

90% наставника
упознато са
резултатима анкете

Показатељи
успешности

извештај

ШРП тим

Наставник
информати
ке
Наставник
информати
ке
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Одговорн Партнери
а особа
Стручна
директор
служба

1.1.2. ЗАДАТАК - Упознавање наставника са савременим методама и облицима рада
ИНДИКАТОРИ - Примена активних метода наставе, од стране наставнике
Период
Очекивани резултат
Индикатор
Активности
1.1.2.1. Организовање
семинара на тему
,,Наставне методе и
облици рада на часу“
1.1.2.2. Организација
семинара

2012/16

Број пријављених
наставника за семинар

2012/16

Успешно реализован
семинар

1.1.2.3. Евалуација

2016.

90% наставника
успешно примењује
стечена знања

Обезбеђен простор и
време за
организацију
семинара
Број наставника који
присуствују
семинару
Број наставника који
примењују стечена
знања са семинара

27

Верификација

Одговорна
особа

Партнери

Контакт са
водитељима
семинара

Директор

Директор

Припрема
материјала и
обезбеђивање
простора
Извештај о
реализованом
семинару

Директор

Директор

Координат
ор тима

Тим за
ШРП

ТАБЕЛА 2 : АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а
1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Проширити и прилагодити простор за примену савремених метода и иновативних облика
рада и извођења целодневне наставе
1.2.1.ЗАДАТАК - Покренути иницијативу за проширење школског простора ради формирања и опремања
специјализованих кабинета са савременим дидактичким средствима.
ИНДИКАТОРИ - Опремање школског простора и формирање кабинета
- Часови организовани према новим кабинетским условима
Активности
Период
Очекивани
Индикатор
Верификација Одговорна
резултат
особа
2012/16
Добијена и
Захтеви,молбе,
Дописи,
Директор,
1.2.1.1. Покренути
пребачена
документација
разговори,
секретар,
иницијативу за
средства
поруџбина
књиговођа
обезбеђивање финансијске
подршке од локалне
заједнице за набавку
неопходних средстава
2012/15
Добијена дозвола документација
Разговори,
Школски
1.2.1.2. Прикупљање
за
прикупљање
документација
одбор
понуда за набавку и одабир
средстава
неопходних средстава
2016
Побољшан успех анкетирање ученика Видео записи,
Предметни
1.2.1.3. Реализација часова
код 10% ученика
о спремности за
анализа
наставници
на којима се користе
у редовној
самостално учење и
успешности на из актива
савремена дидактичка
настави и
применљивост
такмичењима
средства у кабинету
додатној настави
наученог у новим
условима
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Партнери

Представ
ници
града

1.3.СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Унапређивање наставе кроз увођење различитих места извођења наставе
1.3.1.ЗАДАТАК - Планирање часова наставе ван учионице у годишњим плановима рада
( број часова на годишњем нивоу ће бити сразмеран недељном фонду часива из тог предмета).
ИНДИКАТОРИ - Већа мотивација за учење, очигледна настава
Активности

Период

Очекивани резултат

Индикатор

Верификација

Одговорна
особа

1.3.1.1. Састанак
стручних актива

2013/16

Број присутних

Увид у
годишње
планове рада

Председници
актива,

1.3.1.2. Планирање
часова ван учионице у
годишњим плановима
рада
1.3.1.3. Израда
годишњих планова
рада

2013/16

У плановима рада
предвиђен одређен
број часова ван
учионице
Урађен план часова
који ће се реализовати
ван учионице

Број наставника
који су
ускладили план

Увид у
евиденцију

Наставници

Годишњи планови
наставника

Урађени
планови

Увид у планове

наставници

2013/16
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Партнери

1.3.2. ЗАДАТАК - Реализација часова наставе ван учионице ( број часова на годишњем нивоу ће бити сразмеран недељном
фонду часива из тог предмета)
ИНДИКАТОРИ Примена стечених знања у свакодневном окружењу
Активности

Период

Очекивани
резултат

Индикатор

Верификација

Одговорна
особа

Партнери

1.3.2.1. Планирање реализације
часа (обавештавање ученика,
одређивање термина, резервација
карата, простора)

2012/16

Израда плана
реализације

Број наставника
који израђују план

Израђен план

Наставници,
Ученици

Директор,
Савет
родитеља

1.3.2.2. Обезбеђивање средстава за
реализацују часова

2012/16

Обезбеђена
средства за
реализацују

Обезбеђено место
за извођење
наставе ван
учионице

Евиденција кроз
извештаје актива о
коришћењу
сопствених
средстава

Наставници,
Директор

Директор

1.3.2.3. Реализација планираних
часова

2012/16

Реализован
број часова
ван учионице

Број часова
реализованих ван
учионице

Евиденција у
дневницима рада
Фотографије,
снимци

Наставници,
Уеници,

Наставници,
стручна
служба,
служба за
финансије
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8.2. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ТАБЕЛА 2 : АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а
2.1.СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Развијати и континуирано оснаживати мотивацију ученика и наставника како би имали
креативнији приступ раду и тиме повећавати образовна постигнућа ученика
2.1.1.ЗАДАТАК - Унапредити учења ученика разним методама и техникама успешног учења
ИНДИКАТОРИ - Мотивисати ученике за самообразовање и самоучење - промена односа ученика према учењу.
Активности

Редуковати репродуктивни приступ учењу
Очекивани
Период

Индикатор

Верификација

Одговорна
особа

Партнери

Број ученика
обухваћених
упитником
Анализом
утврдити
мотивисаност ученика
Број
наставника
који реализује
наставу ван
учионице
Већи степен
задовољства
ученика
успехом

Наставници
који учествују
у изради анкете
Број кашњења
ученика на час
и неоправдани
изостанци
70%наставника
користи
наставу ван
учионице

Упитник

Педагог

Наставни
чко веће

Извештај

Одељенске
старешине

Сценарији
за часове,
увид у
дневнике

Наставници

Показатељи
успешности
учења-оцене

Увид у
оцене
ученика

Чланови
ШРП тима

Јавна
промоција
успешних
ученика и
наставника

База података
школских
постигнућа
ученика

Огласна
табла са
сликама
успешних
ученицика

Разредне
старешине

резултат

2.1.1.1. Израда и примена упитника о
мотивисаности ученика

2012/13

2.1.1.2. Обрада података и утвђивање нивоа
мотивисаности ученика на почетку шк.године

Септембар
2012/13

2.1.1.3. Учити истраживањем (експерименти,
настава ван учионице, самостални ученилки
пројекти, избор теме за презентацију одељењу,
практични радови ученика, предавања...)

Током
године

2.1.1.4. Применити примерени упитник о
степену задовољства ученика процесом наставе
и резултатима учења

Јун
2012/13.

2.1.1.5. Предлог програма –активности у вези
начина промовисања успешних ученика и
наставника на нивоу школе и окружења,
прикупљање предлога и сачињавање
заједничког извешатај

Јун
2012/13.
2013/14
2014/15

31

ТАБЕЛА 2 : АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а
2.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Унапредити стручну, педагошку и методичку оспособљеност наставника у циљу подизања
квалитета учења(наставе)
2.2.1.ЗАДАТАК - Унапређивање рада наставника и постигнућа ученика кроз праћење нове стручне литературе
ИНДИКАТОРИ-Коришћење шире литературе за самостални истраживачки рад ученика и наставника
Активности

Период

Очекивани резултат Индикатор

Верификација

Одговорна
особа

2.2.1.1. Да се на Наставничком већу
предложе и одреде наставне области у
којима ће чланови презентовати
праћење стручне периодике у циљу
подизања нивоа постигнућа
2.2.1.2. Чланови одабраних стручних
већа да одреде параметре(из Закона,
Блумова таксономија.) нивоа учења и
постигнућа
2.2.1.3. Направити план са
методологијом задацима и динамиком
рада –Огледни часови
2.2.1.4. Да наставници који раде на
остваривању одређеног нивоа
постигнућа почну са оцењивањем
ученика према добијеним нивоима
2.2.1.5. Да чланови већа који су
радили нивое остварености презентују
резултате Наст.већу и Савету родит.

2012/16

Степен
заинтересованости
наставника за нову
стручну периодику

Број наставника
који учествује у
изради анкете

Записник са
Одељ.већа

2012/16.

Примена параметара
нивоа учења

Број наставника
укључених у
анкетирање

Записник са
Одељ.већа

Руководио Наставничко
ци већа
веће, Савет
родитеља
Школски
одбор
Чланови
ШРП
тима

2012/16.

Примена параметара
нивоа учења у
плановима
Анализа огледних
часова

Коришћење плана
већа са задацима и
динамиком рада
Показатељи
успешности

План
Одељ.већа

Руководио
ци већа
Стручна
Већа

Анализа нивоа
остарености
постигнућа

Праћење
постигнућа
ученика

Оцене
ученика и
мишљења о
напредовању
Извештај

2.2.1.6. Имплементација добијених
предлога и мера за подизање
квалитета учења и наставе

2012/16.

Примена предлога
и добрих примера
учења кроз
коришћење стручне
периодике

Анализа
постигнућа и
израда документације за
унапређење
квалитета учења

Примери
добре
праксеприпреме
часова

Чланови
стручних
већа

2012/16.
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Стручна
Већа

Партнери

ТАБЕЛА 2 : АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а
2.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Оснаживање и унапређење наставе набавком нове школске опреме(иновативних средстава и
уређење школског простора у циљу буђења и снажења мотивисаности ученика)
2.3.1.ЗАДАТАК - Повећати примену употребе савремених информационих технологија и средстава у настави
ИНДИКАТОРИ - Развијање наставичких и учениких компетенција за различите облике учења - ученике активно укључујемо у
наставни процес и навикавамо на нову иновативну технологију
Активности

Период

2.3.1.1. Покретање поступка за
набавка Интерактивне табле

2012/14

2.3.1.2. Израда плана коришћења
иновативних технологија
2.3.1.3.Развијање ученичких знања и
мотивације кроз употребу
иновативних наставних
средстава(и.табла, цд пројектор..)
2.3.1.4.Евалуација примене
савремених наставних технологија
(радови ученика, резултати
такмичења и завршног испита)

2013/14
2014/15

2015/16

Очекивани
резултат
Куповина
Интерактивне табле

Индикатор

Верификација

Осавремењавање
образовног
процеса

Дописи,
партнери за
куповину

Урађен применљив
план
Развој нових
стратегија за
поучавање и учење

Активно
коришћење ИТ
Број ученика
мотивисан за нове
процесе у учењу

Активна примена
ИТ у наставном
процесу од 70%
наставника

Показатељи
успешностиквалитетна
примена у настави
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Одговорн
а особа
Директор

ШРП тим
Анализа часова
применом ИТ

ШРП тим

Записник са
седница
Стручних већа

ШРП тим

Партнери
Наставничк
о веће,
Савет
родитељаШ
к-олски
одбор

ТАБЕЛА 2 : АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а
2.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Организовање такмичења и тестирања ученика
2.4.1.ЗАДАТАК - Такмичење „Испољи своју креативност, способност и индивидуалност“(1-8.разреда)
ИНДИКАТОРИ - Мотивисати ученике за самообразовање,самоучење и самостални истраживачки рад
Мотивисати ученике за одговорност, креативност и практични рад
Промоција талентованих ученика који су се устакли у појединим областима на род. састанцима, ШО и СР
Кратки текстови о награђеним ученицима у школском листу
Активности

Период

Очекивани
резултат

Индикатор

Верификација

Одговорна
особа

Партнери

2.4.1.1. Израда плана такмичења

2013/14

Направљен план
такмичења

Увид у
документацију

Руководиоц
и већа

Наставничк
о веће,

2.4.1.2. Избор категорија у
којима ће се ученици такмичити

2013/14

Чек Листа

Чланови
ШРП тима

2.4.1.3. Пријављивање ученика

2013/14

Број наставника
који ће се
укључити у избор
Број ученика који
су се пријавили

Увид у
документацију

Чланови
парламента

2.4.1.4. Избор жирија

2013/14

Избор 3.члана

Огласна табла

2.4.1.5. Израда критеријума
бодовања и награда за победнике

2013/14

Чланови
ШРП тима
Чланови
парламента

2.4.1.6. Реализација такмичења

2013/16

Урађен
критеријум за
бодовање
2013-2016

2.4.1.7. Праћење постигнућа
ученика на такмичењима и
промоција успешних

2013/16

Анализа резултата

Број наставника
који учествује у
изради анкете
Број наставника
укључених у
анкетирање
Мотивација за
учешће ученика у
такмичења
Мотивисаност наста
вника за учешће
Број ученика који
учествује у изради
критеријума
Показатељи успешно
сти такмичења
Промена односа
ученика према учењу
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Јавно
обавештење о
наградама
Видео запис
Сумирање
резултата и
подношење
извештаја

Парламент,
ШРП тим
Чланови
ШРП тима

ТАБЕЛА 2 : АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а
2.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Организовање такмичења и тестирања ученика
2.4.2. ЗАДАТАК - Увођење електронског тестирања ученика и учења путем Интернета у наставни процес
ИНДИКАТОРИ - Е- учење представља извођење учења електронским путем и заснива се на коришћењу савремене рачунарске
и комуникационе технологије; -Интерактивност и прилагођавање учења потребама појединца
Активности

Период

2.4.2.1. Оспособити наставнике
за коришћење система за
електронско учење(обука)
2.4.2.2. Израда плана обуке

2014/15

2.4.2.3. Реализација обуке

2014/15

2.4.2.4. Евалуација примене
стечених знања са обуке

2014/16

2.4.2.5. Израда електронског
наставног материјала(електронских лекција.)
2.4.2.6. Извођење наставе путем
интернета(изборни предмети,
српски језик и математика)

2014/16

2.4.2.7. Електронско тестирање
ученика

2014/16

2.4.2.8. Вредновање добијених
резултата

2014/16

2014/15

2014/16

Очекивани
резултат
30% наставника
оспособљено за
елек.учење
Урађен план
обуке, број
пријављених
Списак
пријављених
наставника
Примена
електронског
материјала за
проверу знања
30%наставника
израдило нас.
материјал
30%наставника
изводи наставу
путем интернета

Индикатор

Верификација

Број наставника
који учествује у
реализацији обуке
Број наставника
укључених у
анкетирање
100% пријављених
наставника
присуствује обуци
Показатељи
успешностиунапређење
наставног процеса
Број направљених
електронских лекција

Број наставника
који су прошли
обуку
Увид у
документацију

Број ученика
укључених у
е-тестирање
Мере за
унапређење

Одговорна
особа
Директор,
наст.информа
тике
Чланови
ШРП тима

Пријаве
наставника за
обуку
Сценарији за
часове, сајт
школе, интернет

Директор
Чланови
ШРП тима
Чланови
ШРП тима

Интернет,сајт
школе, материјал

наст.информа
тике

Већа заинтересованост ученика за
овакав вид наставе

Увид у дневнике,
записнике

наст.информа
тике, учитељ,

Број ученика који су
успешно решили
тест- постигнућа
Оцене ученика као
мотивација за рад

Анализа
електронског
тестирања
Извештаји
Стручна већа

наст.информа
тике, учитељ,
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наст.информа
тике,учитљ,

Партнери
Н.веће
Школски
одбор

8.3. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА
ТАБЕЛА 2 : АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а
3.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ. - Унапређивање квалитета програма за подршку ученицима у процесу учења и напредовања
3.1.1. ЗАДАТАК - Реалан увид у примену савремених наставних метода и успешност реализације програма за подршку
ученицима у процесу учења и напредовања
Индикатори
Активности

Период

Очекивани
резултат
Израђен план и
програм

Индикатори

Верификација

3.1.1.1. Израда плана и
програма за подршку процеса
учења

2012

3.1.1.2. Семинар за наставнике
о упућивању ученика у разне
технике учења
3.1.1.3. Организација
радионица за обуку ученика за
коришћење различитих извора
знања, израду мапа ума и
резимеа
3.1.1.4. Израда брошура и
плаката о техникама учења за
ученике, наставнике,
одељењске старешине

Постоји план и
програм за подршку
процеса учења

Израђен план
примењен у изради
планова за ЧОС

2012/14

Семинар је
реализован

Број наставника који
је обучен на
семинару

Обезбеђен простор
зареализацију

2012/14

Радионице су
успешно
реализоване и
примењују се

Коришћење
Коришћење мапа
радионица у
ума и резимеа
свакодневном раду са приликом учења
ученицима

Одељењске
старешине на
ЧОС-у

2012/14

Израђене су
брошуре и
плакати о
техникама учења

Постоје плакате и
брошуре о техникама
учења

Одељењске
старешине на
ЧОС-у и
предметни
наставници
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Свакодневно
коришћење
израђених паноа

Одговорна
особа
ШРП тим,
Тима засамовредновање
Директор

Партнери

3.1.1.5. Реализација наставе
методама активног учења,
примена различитих облика
рада; мапирање, проблемска
настава, истраживачке и
интерактивне методе рада
3.1.1.6. Израда и реализација
плана и програма за децу са
посебним потребама,
Реализација плана и програма
за надарену децу,

2012/16

Повећати примену
метода активног
учења у настави

Ученици користе
различите методе учења
(интерактивна и
истраживачка настава)

Кроз презентацију
ученике упознати
са различитим
облицима и
методама рада

Предметни
наставниц
и

2012/16

Постоји програм који се
користи за децу са
посебним потребама и
надарену децу

Записници,
извештаји

Предметни
наставниц
и, тим за
ИОП,

3.1.1.7. Примена Правилника о
награђивању и похваљивању
ученика.

2012/16

Израђен план рада
праћења инклузивног
образовања и план
рада праћења рада са
надареном децом и
његово вредновање
Ученици се
похваљују и
награђују у складу са
Правилником

Примењује се
Правилник о
награђивању и
похваљивању ученика

Извештаји са
седница

Директор,
одељењске
старешине,
УП
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ТАБЕЛА 2 : АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а
3.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Реализација акционог плана из пројекта професионална оријентација
3.2.1. ЗАДАТАК : Пружања континуиране помоћи ученицима у слободном и самосталном избору занимања.
ИНДИКАТОРИ - Успешно спроведен пројекат професионалне оријентације
Активности
Период
Очекивани резултат
Индикатор
Верификација
Одговорна
особа
IХ месец Информисаност свих
Заинтересованост Презентација и
Школски тим
3.2.1.1. Информисање чланова
актера и добијање
наставника за
извештај
за ПО,
Наставничког већа, Школског 2012.
повратне информације пројекат ПО
директор,
одбора, Савета
о степену њихове
стручни
родитеља и Ученичког
мотивисаности за
сарадници
парламента о програму
реализацију пројекта
3.2.1.2. Формирање ширег тима
за ПО , избор координатора
школског тима и израда плана
реализације пројекта

IХ месец
2012.

3.2.1.3. Информисање ученика
7. и 8. разреда и њихових
родитеља о спровођењу
програма

IХ месец
2012/13.

Формирање тимова,
информисаност
чланова о циљевима и
задацима програма и
састављање плана
програма ПО
Информисаност свих
актера и добијање
повратне информације
о степену њихове
мотивисаности за
реализацију пројекта

Партнери
Наставнич
ко веће,
Савета
родитеља
Школског
одбора

Активно учешће
наставника у
реализацји
пројекта ПО

Презентација и
Записник са
састанка тима за
ПО

Школски тим
за ПО,
директор,
стручни
сарадници

Наставнич
ко веће,
стручни
сарадници,
директор

Заинтересованост
ученика за
пројекат ПО,
анкета за ученике
8.разреда

Одржавање
ЧОС-а и
Родитељских
сатанака
Презентација,
излагање,
разговор, анкета

Школски тим
за ПО,
разредни
старешина

Разредне
старешине
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3.2.1.4. Формирање радне групе Х месец
2012/13.
и реализација програма за
ученике 7. и 8. разреда

Активно учешће
ученика у
предвиђеним
активностима и
успешан напредак у
области ПО
Родитељи су показали
практични део своје
струке

Пружање помоћи
ученицима у
слободном и
самосталном
избору занимања

У оквиру
ЧОС-а и
секције за ПО

Упознавање са
различитим
занимањима

Интервјуи,
разговори

Школски тим за
ПО, разредни
старешине,
наставници,
стручни
сарадници
Школски тим за
ПО, разредни
старешине,
наставници,
родитељи

Наставнич
ко веће,
стручни
сарадници,
директор

Наставнич
ко веће,
стручни
сарадници,
директор,
НСЗ
Наставнич
ко веће,
стручни
сарадници,
директор

3.2.1.5.Укључивање родитеља
који ће презентовати своја
занимања

Током
школске
2012/13.г
одине

3.2.1.6. Унапредити сарадњу са
НСЗ и неопредељене ученике
упутити на тестирање

Током
школске
године

Разговори са
експертима и
упознавање са
представником НЗСодсек ПО

Успостављена је
боља сарадња са
НСЗ-ом

Анкетирање,
тестови,
презентације

Школски тим за
ПО, наставници,
стручни
сарадници,експерт
и

3.2.1.7. Евалуација програма за
ПО

VIII
месец до
краја
школске
2012/13.

Стицање повратне
информације од актера
о квалитету
реализације програма

Успешно
спроведен
пројекат ПО

Анкетирање и
анализа
добијених
резултата

Школски тим за
ПО, разредни
старешине,
наставници,
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Наставнич
ко веће,
стручни
сарадници,
директор

8.4. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЕТОС
ТАБЕЛА 2 : АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а
4.1.СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ -.Израђена и спроводи се детаљна стратегија комуникације са заинтересованим странама
4.1.1. Задатак – Активно учешће родитеља, ученика и свих заинтересованих страна у раду школе
ИНДИКАТОРИ - Школски одбор усвојио стратегију комуникације; Број контактираних заинтересованих страна
Активности
Период Очекивани
Индикатор
Верификација
Одговорна
резултат
особа
4.1.1.1. Формиран тим
за спровођење успешне
комуникације који чине
представници ученика,
родитеља и свих
заинтересованих страна
4.1.1.2. Израда
стратегије
комуникације

2012

Отварање школе према
свим заинтересованим
странама кроз редовно
информисање о раду
школе

Тромесечно
извештавање,
сајта школе, број
трибина и
предавања

2012

Израђена и усвојена
стратегија
комуникације

Успешност
примене
Стратегије
комуникације

Редовни
извештаји Савету
родитеља, Ђачком
парламенту,
Школском одбору
Посећеност сајта
Документовани
наступи – видео и
аудио снимци,
посећеност сајту

Директор
Школски Одбор
Савет Родитеља
Одељења
Друштвених
делатности
Тим за
комуникацију

Партнери
Одељење
друштвене
делатности
градске
управе Ниш
Медији

ТАБЕЛА 2 : АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а
4.2.СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ -.Унапређена интерна комуникација и сарадња наставног кадра и ученика
4.2.1.Задатак – Побољшана комуникација наставника и ученика и повећана успешност у решавању проблема
ИНДИКАТОРИ - Проценат успешности у решавању проблема
Активности

Период

2012/13
4.2.1.1.Обучавање у
развијању
комуникацијских
вештина
4.2.1.2. Формирати пано 2012/13
за промоцију људских и
дечијих права

Очекивани
резултат
30% - 50% ученика
овладало овим
вештинама
70 % Ученика зна
своја права

Индикатор

Верификација

Анализа стања
Овладаних
комуникацијских
вештина
упитник

Број успешно
решених
проблема

Одговорна
особа
Директор,на
ставници,уч
еници,

Постављени пано
са одговарајућим
садржајем

Проф.
грађанског
Парламент,
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Партнери
Удружење П П,
Регионални
центар-Ниш

ТАБЕЛА 2 : АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а
4.3.СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ -Формирана свест о значају хуманитарног рада и социјалне одговорности ученика.
4.3.1.Задатак –Развијена свест о толеранцији и прихватању различитости у социјалном миљеу
ИНДИКАТОРИ - Обавештеност ученика и свих заинтересованих страна; Активно учешће на трибинама, предавањима и акцијама
Активности

Период

Очекивани резултат

Индикатор

Верификација

4.3.1.1 Организовање
стручних предавања за све
интересне групе о
схватању значаја
толеранције и социјалне
одговорности

2012-16

Повећан број
ученика и
Наставника
укључених у помоћ
угроженим групама

Извештаји са
Састанака
одељенских
заједница
Анкете

4.3.1.2.Прикупљање
помоћи за ученике из
осетљивих група два пута
годишње,

2012-16

Половина ученика
прихватило основне
принципе толеранције
сарадња са Црвеним
крстом и другим
невладиним
организацијама
50% ученика редовно
учествује у школским
акцијама

Повећан број
ученика који
учествују

Извештаји
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Одговорна
особа
Директор,
Стручна
служба,
наставници
и ученици

Партнери

Директор,
Стручна
служба,
наставници
и ученици

Центар за
социјални рад
Црвени крст

Школска управа
Ниш Центар за
социјални рад
Канцеларија за
Младе Црвени
крст

ТАБЕЛА 2 : АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а
4.4.СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Повећан углед школе и ефикаснија презентација и промоција рада школе.
4.4.1.Задатак – Стална активност у иницијативама и пројектима локалне заједнице и градских установа кроз
стварање нових идеја за заједничке пројекте
ИНДИКАТОРИ - Број пројеката локалне заједнице у којима учествује школа
Активности

Период

Очекивани резултат

Индикатор

Верификација

4.4.1.1. Укључивање
ученика и наставника у
различите иницијативе у
локалној заједници
иградским установама

2012-16

50% ученика
упознато салокалним
акционим плановима
(ЛЕАП, Акциони
план за младе)

Број ученика,
Извештаји о
наставника и
Реализацији
заинтересованих
пројекта
страна укључених у
заједничке пројекте

Одговорна
особа

Партнери

Директор,
наставници
, стручни
сарадници

Представни
ци локалне
заједнице и
градских
установа

ТАБЕЛА 2 : АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а
4.4.СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ - Повећан углед школе и ефикаснија презентација и промоција рада школе.
4.4.2.Задатак – Повећана присутност, активност и афирмација позитивних резултата школе у јавном животу града
ИНДИКАТОРИ - Ажурирана Веб-страница - Број гостовања у локалним медијима
Активности

Период

Очекивани резултат

Индикатор

Верификација

Одговорна
особа

4.4.2.1. Формиран тим за
промоцију школе са
задужењем да уради план
промоције и прати његову
реализацију

2012-16

Директор,
Локалне
Менаџмент радио и ТВ
школе и
станице
наставници

2012-16

Број часописа,
учешће у радио и
ТВ емисијама
Заступљеност у
штампаним и
електронским
медијима
Посећеност вебстранице,

Број ученика
Анкете
Документовани
наступи –
видео и аудио
снимци

4.4.2.2.
редовно ажурирање веб
странице

Израђен план
промоције школе
Реализација
промоције школе,
јавни наступи
афирмативне акције
(екологија,)
Ажурирана вебстранице

Број корисника

Тим за
промоцију
школе
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Партнери

9. ВРЕМЕНСКИ ПЛАН АКТИВНОСТИ
ОБЛАСТ

ЦИЉЕВИ
Планирани и спроведени
семинари и неопходна обука за
примену савремених метода и
иновативних облика рада

НАСТАВА И
УЧЕЊЕ

ПОСТИГНУЋЕ
УЧЕНИКА

Проширити и прилагодити
простор за примену савремених
метода и иновативних облика
рада и извођења целодневне
наставе
Унапређивање наставе кроз
увођење различитих места
извођења наставе
Развијати и континуирано
оснаживати мотивацију
ученика и наставника како би
имали креативнији приступ
раду и тиме повећавати
образовна постигнућа ученика
Унапредити стручну,
педагошку и методичку
оспособљеност наставника у
циљу подизања квалитета
учења
Оснаживање и унапређење
наставе набавком нове школске
опреме(иновативних средстава
и уређење школског простора у
циљу буђења и снажења
мотивисаности
ученика)чења(наставе)
Организовање такмичења и
тестирања ученика

ТРЕЋИ И
ЧЕТВРТИ
КВАРТАЛ
2012

ПРВИ И
ДРУГИ
КВАРТАЛ
2013









ТРЕЋИ И
ЧЕТВРТИ
КВАРТАЛ
2013

ПРВИ И
ДРУГИ
КВАРТАЛ
2014

ТРЕЋИ И
ЧЕТВРТИ
КВАРТАЛ
2014

ПРВИ И
ДРУГИ
КВАРТАЛ
2015

ТРЕЋИ И
ЧЕТВРТИ
КВАРТАЛ
2015

ПРВИ И
ДРУГИ
КВАРТАЛ
2016
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ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА

ЕТОС

Унапређивање квалитета програма
за подршку ученицима у процесу
учења и напредовања





Реализација акционог плана из
пројекта професионална
оријентација







Израђена и спроводи се детаљна
стратегија комуникације са
заинтересованим странама
Унапређена интерна комуникација
и сарадња наставног кадра и
ученика
Формирана свест о значају
хуманитарног рада и социјалне
одговорности ученика
Повећан углед школе и ефикаснија
презентација и промоција рада
школе











































































НАЧИНИ ПРАЋЕЊА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
ВРЕМЕ
2012-2016. година
X- V
X
IX
X
X
X
V
IX-X у складу са динамиком рада тима
IX
IX
X

НАЧИН ПРАЋЕЊА
Огласна табла, прослеђен е-мејл, евиденција присутних на састанку тима , извештај координатора
Израђени инструменти, евидецнија присутних на састанку, извештај координатора
Израђени инструменти, евидецнија присутних на састанку, извештај координатора
Израђени инструменти, евидецнија присутних на састанку, извештај координатора
Израђен пано, фотографија, чланак на сајту
Израђени инструменти, евидецнија присутних на састанку, извештај координатора
Евидецнија присутних на састанку, извештај координатора, план рада и задужења
Евиденција присутних на састанку, извештај координатора, информисање
Евиденција присутних на састанку, извештаји руководиоца и координатора, предлози стручних
већа, финална анализа кординатора
Урађена база података, извештај Стручних већа,ПС, парламента
План Професионалне оријетације, извештаји, евиденција наставника
Извештај тима за ШРП, израђени инструменти
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Школски одбор ОШ „Бранко Радичевић“ у Габровцу на седници
одржаној дана 15.09.2012. године усваја Школски развојни план
за период 2012-2016. године.

Председник
Школског одбора

Директор школе

_________________
Зоран Тасев

________________
Глорија Радојчић
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