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1. УВОД
На седници Наставничког већа одржаној 30.9.2020. године именован је Tим за
израду Школског развојног плана за период 2021-2026. године. Тим чине:
Весна Милић, директор
Ана Балабан, педагог
Десанка Ђорђевић Матић, психолог
Бранкица Ћировић, наставник српског језика
Беатриса Кратовац Селаковић, наставник разредне наставе
Николина Маринковић, наставник веронауке
Сања Сепенички, наставник ликовне културе,
Биљана Ђурђевић, наставник биологије.
Марија Живановић - представник Савета родитеља
У проширен састав Тима улазе руководиоци свих стручних и одељењских већа.

У припремним активностима за доношење новог развојног плана у потпуности је
испоштована демократска процедура. Анкетирани су ученици, родитељи и наставници на
тему: Добре и лоше стране наше школе, а стручна већа су дала предлоге за унапређење
рада.
У одређивању развојних циљева, задатака и активности, руководили смо се чланом
26 Закона о основном образовању и васпитању и Извештајем о спољашњем вредновању,
као и Извештајима о самовредновању школе.
Карактеристике новог развојног плана су: да смо задржали активности које су се
показале као успешне и увели нове за које верујемо да ће унапредити рад наше школе.
Настојали смо да прихватимо све идеје, сугестије Комисије за екстерну евалуацију,
као и предлоге ученика, наставника и родитеља, за унапређивање рада школе, које смо
проценили као реалне и остварљиве у наредном периоду.

Пуна школа ђака

2. ПРОФИЛ ШКОЛЕ
3

Назив школе

ОШ „Филип Вишњић“

Адреса

Салвадора Аљендеа 17, Београд

Телефон

011/ 2784 - 581

Факс

011/ 2783303

Званичан мејл школе

osvisnjic@ptt.yu

Сајт

www.osfilipvisnjic.edu.rs

Пиб

100210152

Име и презиме
директора школе

Весна Милић

Датум прославе
Дана школе

новембар

Датум оснивања школе

1909. године
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3. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
Ранији називи школа
Назив
„Основна школа на
Смедеревском ђерму“

Од
1909.

До
1931.

Основна школа „Филип
Вишњић“ на Смедеревском
ђерму
Државна народна школа
„Филип Вишњић“

1931.

1933.

1933.

1937.

Државна народна школа
„Филип Вишњић“

1937.

1947.

„Основна школа бр. 16“,
„Основна школа бр. 30“.

1947.

1952.

Основна школа ,,Филип
Вишњић“

1972.

данас

Напомена
Четворогодишња
мешовита
основна
школа

Школа се дели на
мушку и женску
народну школу
Мушка школа
Женска школа

Основна школа ,,Филип Вишњић“ је 2009. године прославила век образовања, а
2020. године школа броји 111 година постојања.
Школа је основана далеке 1909. године од стране Министарства просвете Краљевине
Србије. Промене владајућег режима, од Краљевине до Републике Србије, бројне уредбе,
закони и прописи, утицали су на њен развој и даљу будућност. Осмолетка ,,Филип
Вишњић“ 1972. године напушта Јагићеву улицу и добија нову зграду у улици Салвадора
Аљендеа 17, на Карабурми, где се и дан данас налази.
Летопис школе води се од 1. 9. 1972. године у рукописној верзији. Први летописци су
биле учитељица Оливера Гонцић од 1972. до 1976. године и Славна Дутина, професорка
српског језика од 1977. до 1990. године. Од школске 1991/92. године летопис води
Гаврило Јанчић, професор српског језика и књижевности.
Школа носи име чувеног слепог гуслара Филипа Вишњића, захваљујући коме је записан
највећи број песама о борбама за ослобођење Србије у Првом српском устанку.
Вишњићев допринос нашој историји и књижевности је изузетно важан, јер је певајући
песме памтио и тако уређене их предавао Вуку Караџићу, па је зато Филип Вишњић
проглашен најбољим Вуковим певачем и чуварем значајне историје српске књижевности.
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4. РЕСУРСИ ШКОЛЕ
4. 1. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
Школски простор који се користи за образовно- васпитни рад
Назив просторије

Свега

Учионица

19

Кабинети за физику и хемију, биологију, информатику и рачунарство

3

Радионице за техничко и информатичко образовање (технику и технологију)

2

Просторије за продужени боравак

2

Библиотека са учионицом

1

Фискултурна сала са осталим пратећим просторијама

1

Спортски терени (за мали фудбал и рукомет и кошаркашки терен – бетонирани и травнати)

3

Школско двориште за зеленим површинама

2

Oстале просторије у школи
Назив просторије

Свега

Наставничка зборница

1

Канцеларије (директора, секретара, пп службе, финансијско-рачуноводствених послова)

4

Кухиња са трпезаријом

1

Свлачионице за ученике/ ученице са тушевима и 2 мокра чвора

2

Санитарни чвор (12 за ученике и 2 за запослене)

14

Хол школе

1

Просторија за чистачице

1

Просторија за наставнике

1

Просторија (са алатима) за домара

1

Остава за средстава за хигијену

1

Остава за одлагање наставних средстава

1

Котларница

1

Архива

1
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Распоред коришћења просторија за наставу
Сви видови рада у предметној настави изводиће се у кабинетима и наменским
учионицама. Разредна настава изводиће се у 12 учионица, које су добро опремљене, а
поједини садржаји реализоваће се у кабинетима за ликовну и музичку културу и у
фискултурној сали и на школским теренима. За одређене програмске садржаје (сусрети са
песницима и писцима, употреба паметне табле…) користиће се библиотека са
читаоницом.
Улаз ученика је из школског дворишта (млађи с једне, а старији с друге стране
дворишта). За одељења млађих разреда су видно обележена места у дворишту школе.
Странке и родитељи улазе на главни улаз школе.
Опремљеност зграде и просторија
Учионице и кабинети садрже потребан број клупа и столица, а поједини кабинети
опремљени су и новим наставним средствима (кабинет биологије и физике). Фискултурна
сала има опрему за поједине спортове. У школској 2009/2010. години реновирана је
фискултурна сала, као и током 2014/2015. и 2019/20. године. На почетку школске
2010/2011. године ученици млађих разреда су добили сређене мокре чворове као и
сређенији простор за боравак. Током јуна и јула 2011. сви унутрашњи зидови школске
зграде су окречени, а 2012. је почела реконструкција школске ограде. Марта и априла те
године је асфалтирано школско двориште. Током јуна и јула 2012. школа је опремљена
угаоном гарнитуром за боравак и одређеним бројем нових школских клупа и ормарићима
за ученике. Учионице испуњавају услове у погледу здравствено-хигијенских мера. У
школској 2012/13. години свака учионица је добила интернет, набављен је још један
рачунар и штампач и промењена су улазна врата у школи (главни хол, улаз за млађе и улаз
за старије ученике).
Што се тиче санације школе у школској 2016/2017. години, преко лета су
реновирани наставнички тоалети и делом ученички, урађен је ремонт радијатора као и
реконструкција пода у боравку.
Општина Палилула је увела нов видео надзор и оградила школско двориште у
октобру 2017. године. Поднет је захтев за појачану јавну расвету.
Током школске 2017/18. године реновиране су канцеларије секретара и
рачуноводства.
У учионицама и у сали за физичко која се реновира су постављени клима уређаји.
Током лета школске 2018/19. године окречен је школски хол, зборница и два
кабинета.
Наша школа има велико двориште које је у већој мери неискоришћено из објективних
разлога. Станари из непосредног окружења, нажалост, не поштују школску имовину па
стално скидају ограду како би скратили пут до пијаце или аутобуског стајалишта. Пошто
је претходни развојни план школе био усмерен на организовање како наставних тако и
ваннаставних активности које би се реализовале у дворишту, можемо да закључимо да
циљеви везани за уређење школског дворишта нису испуњени до истека предвиђеног
рока.
Наставна средства
Важнија наставна средства која се налазе у школи су: 2 телевизора, 1 пиано, 2
клавира, 6 магнетних табли, 3 беле табле, 1 покретна бела табла и оно што је
осавременило наставни процес су рачунари и видео-пројектори, који су распоређени по
учионицама. Постоји кабинет информатике и опремљен је са 15 рачунара. У школској
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2015/16. години свака учионица је добила бољи интернет, набављено је још 4 рачунара,
штампач, видео-пројектор и промењена су улазна врата (главни хол, улаз за млађе и улаз
за старије ученике). У школској 2015/16. години школа је добила такозвану паметну таблу
која је постављена у библиотеци школе. У школској 2016/2017. године набављене су
струњаче, одређен број лопти, два рачунара, монитор и једна бела табла.
Током школске 2017/18. године набављени су пројектори, рачунар и два штампача;
набављене су струњаче и лопте за наставу физичког (и здравственог) васпитања; уграђен
је алaрм на улазу за ученике млађих разреда; купљено је 50 столица за потребе
библиотеке.
Све учионице и кабинети, библиотека, канцеларије директора, секретара,
рачуноводства, психолога, педагога опремљене су рачунарима. Треба нагласити да све
учионице и кабинети имају и видео-пројектор и платно што умногоме олакшава извођење
наставе.
Школска библиотека
Школска библиотека према задњем попису има 13 143 књиге. Дела која се обрађују
према програму за српски језик и књижевност садрже углавном довољан број примерака
по једном књижевном делу, а дела ван програма српског језика и књижевности
заступљена су са по једним примерком, као и енциклопедије, лексикони, речници и
часописи. Последња ревизија књижног фонда је урађена 2018. године.
Грејање просторија
Школа има даљински систем грејања преко топлана од шк. 2019/20. год.
Школска кухиња – ученици који похађају боравак имају ручак.
Ресурси локалне средине
Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и
садржајно обогати. Међу бројним чиниоцима који могу поспешити рад школе посебно
место заузимају: Дечији културни центар, Спортски центар Врачар, Центар за социјални
рад Палилула, МУП, Дом здравља Милутин Ивковић, Дом културе Влада Дивљан, Хала
„Александар Николић“.
Поводом значајних датума припремаће се културно-забавни програми, учешћа у
хуманитарним акцијама и манифестацијама.
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4.2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ
Структура запослених задовољава потребе у складу са правилником о степену и врсти
стручне спреме наставног особља и стручних сарадника и правилима о систематизацији
послова и радних задатака.

Школска спрема наставног кадра
Опис послова

Укупно

ВСС

3
3
2
2
2
3
2
1
1
1
2
2
12
3
1
2
1
1
1
1

3
3
2
2
2
3
2
1
1
1
2
2
6
1
1
2
1
1
1
1

Српски језик
Енглески језик
Немачки језик
Историја
Географија
Математика
Биологија
Хемија
Физика
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено васпитање
Наставник разредне наставе
Наставник у продуженом боравку
Дефектолог
Tехника и технологија
Информатика и рачунарство
Верска настава (православна)
Верска настава (исламска)
Грађанско васпитање

ВШС

6
2
-

-

Школска спрема ненаставног кадра
Опис послова

III
степен

Укупно

ВСС

СШС

Директор
Секретар
Психолог
Педагог

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

Библиотекар

1

1

Шеф рачуноводства
Референт за финансијско рачуноводствене послове
Домар - мајстор одржавања
Кафе куварица /сервирка
Чистачица

1

1

-

-

1

-

1

-

1
0.30
11,70

-

1
-
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ОШ

1
9

Образовна структура наставног особља
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
Основна школа

39
7
-

84, 78 %
15, 22 %
-

Образовна структура ненаставног особља
Висока стручна спрема
Виша спрема
Средња стручна спрема
Трећи степен школске спреме
Основна школа

6
2
1
9

33,33 %
11,11 %
5,56 %
50,00 %

6
8
35
10
5

9, 38 %
12, 50 %
54, 69 %
15, 62 %
7, 81 %

Радно искуство запослених
До 5 година
6 -10 година
11-25 година
26 -30 година
преко 30 година

Број наставника и стручних сарадника са звањем
Педагошки саветник
Миланка Берковић

1

1, 54%

У школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника. Наставно
особље има прописане квалификације. Људски ресурси су у функцији квалитета рада
школе.
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Бројно стање ученика по одељењима и разредима у школској 2020/21. години:

Одељење

1/1
1/2
1/3
2/1
2/2
2/3
3/1
3/2
3/3
4/1
4/2
4/3

Број ученика
М
15
15
16
46
10
11
11
32
12
15
16
43
11
14
13
38

Комбиновано 2

Ж
9
9
8
26
13
13
13
39
16
12
11
39
16
15
16
47

Укупно
24
24
24
72
23
24
24
71
28
27
27
82
27
29
29
85

2

4

Одељење

Број ученика
М
11
14
11
36
9
13
13
35
11
12
9
32
9
6
8
23

5/1
5/2
5/3
6/1
6/2
6/3
7/1
7/2
7/3
8/1
8/2
8/3

Ж
17
15
14
46
14
13
15
42
13
11
11
35
14
10
10
34

Бројно стање ученика у претходним школским годинама:

Школска
година

2017/18.

2018/19.

2019/20.

2020/21.

Број
ученика

615

608

601

593
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Укупно
28
29
25
82
23
26
28
77
24
23
20
67
23
16
18
57

4.3. РЕСУРСИ СРЕДИНЕ
ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ И ПОЈЕДИНЦИ
Основна школа ,,Стеван Дукић“
Основна школа ,,Јован Поповић"
Предшколска установа ,,Славујак“
Учитељски факултет Универзитета у Београду
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Филозофски факултет Универзитета у Београду – група за психологију и педагогију
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Регионални центар за таленте

ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Општина Палилула

АМСС

Центар за социјални рад одељење Палилула

Библиотека

Дом здравља ,,Милутин Ивковић“

„Пријатељи деце општине Палилула“

Министарство унутрашњих послова

Дечји културни центар Београд

Црвени крст

Ботаничка башта

Дом културе Влада Дивљан
СПОРТСКИ И ПЛЕСНИ КЛУБОВИ
Спортски центар Врачар
Хала Пионир
МЕДИЈ
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5. ЕВАЛУАЦИЈА
5.1. Екстерна евалуација
На основу Правилника о вредновању квалитета рада установа, Тим за спољашње
вредновање Школске управе Београд у саставу: Милан Јоксимовић, Љерка Ђорђевић,
мр Весна Муратовић Дробац и др Драгана Петровић Косановић, извршио је спољашње
вредновање наше школе, у периоду од 24. да 25. децембра 2019. године. Током
спољашњег вредновања оцењен је квалитет свих области дефинисаних Правилником о
стандардима квалитета рада установа.
Општи квалитет рада школе утврђен је проценом остварености свих прописаних
стандарда квалитета рада установе и оцењен је ОЦЕНОМ 3.
Сви стандарди квалитета су остварени од чега:
37,5% (9 стандарда) остварено је у потпуности (оцена 4),
62,5% (15 стандарда) остварено је у већој мери (оцена 3).
Упоређујући са Извештајем о спољашњем вредновању (извршеном од 27. фебруара
до 1. марта 2013. године) евидентно је да је школа поправила квалитет рада. Школа је
показала знатан напредак у односу на претходни период, посебно у областима Настава
и учење, Постигнућа ученика и Подршка ученицима. Иако је Школа унапредила
квалитет рада, очекује се даље унапређивање рада у свим областима квалитета.
5.2. Интерна евалуација
У процес самовредновања квалитета рада школе ушли смо у школској 2005/2006.
години и у првом петогодишњем циклусу самовредновали смо свих седам области рада школе.
У нови петогодишњи циклус самовредновања, усклађен са стандардима квалитета,
ушли смо у школској 2011/12. години. У школској 2016/17. години, завршили смо други
петогодишњи циклус самовредновања заснован на примени стандарда квалитета.
Јаке
стране преовлађују
у областима
Од школске
2018/19. године
кренули смо и у трећи циклус самовредновања.
У оквиру наставе и учења посебно треба анализирати поступке вредновања и праћења
постигнућа
На ученика.
основу извештаја самовредновања, препознали смо потребу да се у новом
Функционално
материјалнотехничких
и људских
ресурса
је сегментЕтос,
рада
Школском
развојном коришћење
плану посвети
више пажње
областима:
Подршка
ученицима,
који
је
такође
приоритет
за
унапређивање.
Настава и учење.
На основу наведеног, оцењује се општи квалитет школе оценом 3.
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6. SWOT АНАЛИЗА:
НАШЕ СНАГЕ






















Добро опремљена школа,
добри услови за рад
Стручно и посвећено наставно
и ненаставно особље школе
Професионалност у раду и рад
без притиска
Добро дежурство наставника
Правовремено реаговање на
дискриминацију, насиље,
злостављање и занемаривање
Брига о деци
Продужени боравак
Учешће у хуманитарним
акцијама
Ажурно вођење
документације (предаја
планова, извештаја,
попуњавање евиденције
дневника, матичних књига)
Добра припрема за даље
образовање.
Добри односи и добра
комуникација међу члановима
колектива.
Леп и чист школски простор,
пространо и лепо школско
двориште.
Добар однос запослених према
раду и обавезама.
Реновирана фискултурна сала.
Добар просторни потенцијал.
Школа је безбедна средина.

НАШЕ СЛАБОСТИ






















Сајт школе се не ажурира редовно, не садржи све
битне информације и самим тим није адекватан канал
комуникације између школе и ученика и њихових
родитеља
Слаба сарадња школе са другим образовним
установама и појединцима из локалне заједнице
Чести материјални трошкови због хулигана из локалне
заједнице, полупана стакла на прозорима кабинета,
учионица и улазних врата
Недовољан број канти у школском дворишту
Недовољно уређени спортски терени, трим-стазе,
несређена летња учионица и неограђено школско
двориште (ограда постављана и скидана више пута)
Паркирање у школском дворишту.
Увођење паса у школско двориште
Недовољна промоција школе у локалној заједници.
Недовољна сарадња са заједницом, спортским,
културним и другим организацијама.
Мали број приредби, карневала, дечијих
манифестација, базара, изложби
Недостатак спортских активности, међуодљењских
такмичења, међушколских турнира
Недостатак пекаре у школи, чиме би се смањио
излазак деце у околне пекаре и продавнице током
великог одмора и тиме повећала безбедност ученика
Стручно усавршавање наставног и стручног особља
мора бити у складу са убрзаним променама и
потребама савремене наставе
Мали број стручних предавања за родитеље и
наставнике у организацији школе
Недовољне дигиталне компетенције наставника и
стручних сарадника
Недовољна посећеност угледних часова наставника
Мали број ваннаставних, слободних активности за
ученике.
Мали број креативних пројеката који би могли
привући будиће ученике наше школе.
Постоји проблем распореда коришћења фискултурне
сале за млађе ученике.
Слабост је у неизлажењу из свакодневне рутине.
Потребно је неколико пута месечно организовати
школске вечери различитог садржаја (изложбе, вечери
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музике, науке, страних језика, песничке вечери,
дегустације, презентације родитеља, спортске
активности, еколошке активности, трибине...) које би
осим за све ученике, биле отворене и за чланове
њихових породица. У сарадњи са општином
организовати догађај коме ће присуствовати и шира
публика. Чешће анкетирати ученике, не само кроз
парламент, шта они желе да се организује у школи,
ослушкивати и излазити у сусрет лепим идејама и
потребама ученика.
Неискоришћеност великог школског дворишта.
Ижврљана школска фасада би могла бити украшена
неким лепим и прикладним садржајем, сликом.
Жардињере би требало оплеменити цвећем. Средити
школску летњу учионицу како би се више користила и
како би њена намена била на задовољство и ученика и
наставника.
Школи недостају беле табле, преносни рачунари за све
наставнике предметне и разредне наставе.
Недостатак ентузијазма и замор код извесног броја
наставника. Јавно изношење негативног ,,баш ме
брига" става.
Неучествовање у пројектима Министарства и
адекватних невладиних организација, недовољна
сарадња са организацијама које се баве ромском
популацијом.
Недовољна транспарентност информација,
затвореност школе за сарадњу са родитељима који
желе да учествују.
Мањак похвала и мотивације за запослене који то
заслужују. Мањак дружења и активности које стварају
добру атмосферу у колективу.
Школски простор (сала) се не користи за организовање
различитих спортова, плеса, фолклора, који би
омогућили да деца квалитетно проведе време у школи
и након наставе.
Потребна је већа сарадња између наставника
предметне и разредне наставе.
Појачати тимски рад. Осим у неколико тимова, тимски
рад се најчешће своди на рад једног или два човека
који дати тим воде.
Појачати сарадњу и са институцијама у земљи и
иностранству.
Термине отворених врата више ускладити са
потребама родитеља.
Лоша прерасподела задужења, сви запослени би
требало да буду једнако оптерећени.
Постоји потреба за сталним присуством школског
полицајца.
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Стручне посете и размене искуства са другим
установама, сарадња са образовним центрима.
Пратити образовне трендове.
Сређивање школске ограде, постављање рампе за
улазак, орезивање дрвећа које угрожава безбедност.
Спречавање осипања ученика, развијање осећаја
припадности школи, заједништва, међусобног
поверења.
Веће ангажовање родитеља у неким активностима,
секцијама, такмичењима, изложбама, концертима,
размени уџбеника.
Покренути школски радио, часописе.
Недовољна индивидуализација у настави.
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7. МИСИЈА
Мисија ОШ ,,Филип Вишњић”
,,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 разумеју а мање памте, морамо тражити
конкретне и ефикасне начине да децу покренемо, заинтересујемо и
активирамо.”
Душан Радовић ,,На острву писаћег стола”
Мисија наше школе је да постане школа која у детету које учи
види активног учесника, узимајући у обзир његову целовиту
личност са склоностима, афинитетима, мотивацијом, потребама и
могућностима. Процес образовања биће базиран на активном
учењу, партиципативном и кооперативном учењу, односно на
таквом учењу у коме се дете појављује
као активан и
конструктиван учесник. У наставном процесу ученике ћемо до
нових знања водити кроз истраживачки рад, радионице, пројектну
наставу, развој критичког мишљења, развој дигиталних
компетенција, сарадњу са другим школама, научним и културним
институцијама, међународну сарадњу итд. Школа ће обезбедити
неопходан систем стручног усавршавања наставног кадра, пре
свега усавршавање у области модернијих облика педагошког рада,
као и потребна наставна средства.

8. ВИЗИЈА
Желимо да повећамо број ученика који се уписују у нашу школу.
Желимо да кроз партнерство са родитељима и локалном заједницом
ученицима пружимо могућност за активно учешће у процесу стицања
знања и вештина и да добију прилику за личну афирмацију у безбедном и
сигурном окружењу.
Желимо да будемо школа у којој су ученици самостални и
креативни, у којој ће ученици примењивати демократске принципе у
решавању својих свакодневних проблема, у којој су ученици одговорни за
сопствено здравље и очување животне средине.
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9. ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ ПРОМЕНА У НАРЕДНОМ
ПЕРИОДУ

1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
2. ЕТОС
3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

9.1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Анализа стања: Суочени са, до сада, непознатом ситуацијом и проглашењем
ванредног стања, били смо приморани да протекле школске године организујемо наставу
на даљину. До сада смо се спорадично са оваквим видом наставе упознавали кроз
различите семинаре и обуке, али нисмо били у прилици да овакву наставу и применимо у
пракси. Сусрели смо се са бројним проблемима које смо решавали у ходу, како прошле
тако и ове школске године. Ресурси за примену учења на даљину су бројни. У оваквој
ситуацији смо препознали потребу да се наставници више стручно усавршавају у овој
области. Увели смо јединствену платформу (Microsoft Teams) која треба да задовољи
потребе ученика и наставника. Неопходно је континуирано вршити обуку наставника и
стручних сарадника за што конструктивнију примену одабране платформе. Неопходно је
постојање минималних техничко-технолошких услова, елементарна информатичка
писменост ученика, а најзначајније је да наставници поседују ИКТ компетенције,
креативност и мотивисаност за примену оваквог вида наставе.
Потребно је поспешити праксу промовисања иновативних облика и метода
наставног рада кроз планирање угледних часова и међусобне посете истих.
Дебатни часови на одређену тему, као вид активне наставе којом се постиже
повећање вештине критичког мишљења, као и комуникацијских вештина, веома су ретко
заступљени у наставним и ваннаставним активностима у нашој школи.
Запажа се све мања сарадња између предметних наставника и наставника разредне
наставе. Потребно је интензивирати посете наставника предметне наставе млађим
разредима ради упознавања ученика са наставницима и новим наставним садржајима који
их чекају у петом разреду.
Треба радити на побољшању заједничког усклађивања наставних тема, предметној
и међупредметној корелацији, на нивоу разредних и стручних већа. За унапређивање
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међусобне кооперативности, потребно је да се и даље ради на планирању заједничких
тема и пројеката, у чијој ће реализацији учествовати већи број различитих учесника
наставног процеса.
У циљу доступности квалитетног образовања сваком ученику, требало би радити
на примени метода индивидуализације у настави у складу са образовним и васпитним
потребама ученика, подстицати рад у групи, паровима, оснажити тимски рад (јер
савремене компаније траже такву врсту оспособљености запослених). У нашој наставној
пракси присутни су облици прилагођавања наставе већ дуги низ година, пишу се
педагошки профили за један број ученика, али индивидуализација наставе још увек није
заступљена у мери којом бисмо били задовољни. Специфичност наших ученика је да
известан број њих захтева одређени вид подршке у виду прилагођавања. То је обиман и
тежак задатак за наставнике и уз сву помоћ нашег дефектолога у раду. Увиђа се све већа
потреба за подршком стручњака и институција ван школе, са стручним мобилним
тимовима дефектолога и социјалних радника. У наредном периоду потребно је наставити
са трендом пружања подршке појединим ученицима кроз индивидуализацију рада и
писање педагошких профила и израду ИОП-а (ИОП1, ИОП2, ИОП3).
Популаризовати оспособљавање ученика за самопроцену сопствених постигнућа.
9.2. ЕТОС
Анализа стања: Школа и поред добрих резултата наших ученика на матурском
испиту и такмичењима нема адекватан углед у локалној заједници. Постоји недовољно
интересовање за упис ђака у школу због чега је неопходно порадити на појачаном
презентовању и ,,отаврању врата наше школе“. Циљ је повећан је број ученика и пораст
угледа какaв школа заслужује. Школа је релативно добро опремљена наставним
средствима и пратећом опремом, али ће и у будућем времену наставити да набавља
наставна средстава и осавремењава учионице и кабинете, библиотеку, салу, боравак. У
предстојећем периоду у плану је уређење школског дворишта као и самог улаза у школу.
У школи се не одвија довољан број манифестација (приредбе, такмичења, спортске
активности, изложбе). Школа мора постати препознатљива по организацији одређених
активности попут базара, продајних изложби хуманитарног карактера и слично...
Генерално, у школи се организују хуманитарне акције сходно потребама на које се
одазивају сви у систему – деца, родитељи, запослени. Са тим акцијама наставиће се и у
наредним годинама.
Ученици школе постижу добре разултате на такмичењима на свим нивоима и
потребно је обезбедити простор у школи где би признања ученика била видљива.
Школа има недовољну сарадњу са осталим школама општине Палилула, а сарадњу
би требало унапредити и са предшколским установама. Што се тиче сарадње школародитељи, она се може унапредити држањем тематских родитељских састанака, састанака
едукативног типа…
Школски сајт постоји више година, али га је потребно унапредити како би био
прегледнији и функционалнији.
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Постоји и могућност формирања Ученичке задруге, којом се развијају потенцијали
и радне навике ученика, развија се предузетнички дух и јача мотивација за производним и
радним процесима, самопоуздање и свест о властитим интересовањима и могућностима.
9. 3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Анализа стања: Школске 2017/2018. године рађено је самовредновање из области
Подршка ученицима у циљу сагледавања стања у овој области и процене степена
остварености датих стандарда квалитета школе у наведеној области, као и доношења
одговарајућих мера за унапређење квалитета рада у овој области рада школе. Предмет
истраживања је била процена колико у школи функционише систем пружања подршке
свим ученицима, да ли се у школи подстиче лични, професионални и социјални развој
ученика и да ли у школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и
ученицима са изузетним способностима.
Школа предузима мере у пружању како образовне, тако и васпитне подршке
ученицима. Много је боља информисаност и ученика и њихових родитеља, односно
других законских заступника, о свим врстама подршке које се могу добити у школи.
Требало би поставити огласну таблу за родитеље на којој ће се налазити распоред
одржавања допунске и додатне наставе, као и часова слободних активности. Унапредити и
побољшати школски сајт који садржи важне информације. Неопходно је појачати рад и
активности које су везане за часове допунске, додатне наставе, слободних активности,
припремне наставе и да о томе уредно воде документацију у есДневнику. Наставити и
даље са одржавањем часова додатне наставе, као и са припремом ученика за такмичења,
почев од организовања такмичења на школском нивоу.
Наставити и даље са пружањем васпитне подршке ученицима кроз реализацију
предавања, трибина, посета, пројеката и акција у нашој школи.
Промовисати заштиту животне средине и одрживи развој. Наставити са
реализацијом програма ,,Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ у
седмом и осмом разреду. Наставити и даље са пружањем подршке ученицима кроз израду
ИОП-а. За ученике са изузетним способностима потребно је сачинити ИОП-3.
Наставити и даље сарадњу са ЦИМ-ом као и са другим организацијама у циљу
пружања подршке нашим ученицима.
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ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ ПРОМЕНА (ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ)
Приоритетна
област

1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Стратешки циљеви
а) Унапређење квалитета наставе и учења
б) Континуирано спровођење пројектне наставе са циљем повећања мотивације ученика за стицање свеобухватног знања
в) Спровођење интегрисане наставе са циљем повећања мотивације ученика за стицање свеобухватног знања
г) Стални професионални развој наставника и стручних сарадника

Задатак 1.1. Примена јединствене платформе у учењу на даљину
Активности

Индикатори успеха

Носиоци активности

Временски оквир
реализације

Извор доказа

1.1.1. Договор о избору јединствене
платформе у учењу на даљину

Већа дигитална комптентност
ученика и наставника.
Ученици се оспособљавају за рад на
једној платформи, нема различитих
приступа и конфузије у раду.

Сви наставници

Август 2020. год.

Извештај

1.1.2. Обука за наставнике у примени
платформе

Већа дигитална комптентност
ученика и наставника.
Ученици се оспособљавају за рад на
једној платформи, нема различитих
приступа и конфузије у раду.

Сви наставници

Август 2020. год.

Извештај

Одељењске старешине,
наставница
информатике и
рачунарства

Септембар 2020. год.

Извештај

1.1.3. Подршка ученицима и родитељима
у примени платформе

Већа дигитална комптентност
ученика и родитеља.
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1.1.4. Истицање примера добре праксе у
раду наставника на одабраној платформи

Продукти радова наставника,
ученика и стручних сарадника на
платформи.

Сви наставници и
стручни сарадници

Током целе школске
године

Извештај

Задатак 1.2. Примена различитих метода, облика рада и наставних средстава
Активности

1.2.1. Реализација угледног часа

1.2.2. Реализација пројектне наставе

Индикатори успеха
Напредовање ученика, већа
мотивација, присуство колега
часу
Напредовање ученика, већа
укљученост и мотивисаност
ученика, међусобна размена и
сарадња колега на заједничком
пројекту

Носиоци активности

Временски оквир
реализације

Извор доказа

Сви наставници

Један час током
школске године

Извештај, сајт школе

Сви наставници

Један час током
школске године

Извештај, сајт школе,
панои са радовима

1.2.3. Интегративни приступ настави

Напредовање ученика

Наставници разредне
наставе

Током школске
године

Презентације; припреме

1.2.4. Индивидуализација наставе у
складу са потребама ученика

Напредовање ученика у складу са
њиховим потребама и
могућностима

Сви наставници

Током школске
године

Документација –
извештаји, припремљен
материјал

1.2.5. Тимски рад наставника и ученика

Напредовање ученика и
наставника

Наставници разредне
наставе

Током школске
године

Извештај

Напредовање ученика, јачање
емпатије, тимског духа и
међусобне сарадње ученика
Свеобухватно знање на задату
тему
Квалитетнија реализација
наставе применом иновативних
техничких средстава, неопходних
материјала и реквизита за рад

Наставници разредне
наставе, ученици

Током школске
године

Документација,
фотографије, заједнички
радови

Наставници разредне
наставе и ученици

Ускрс и/или Осми
март

Пано и презентација

Директор и наставници

Током године

Документација, извештаји

Уређена справарница

Директор, наставници

До краја 2021/2022.

Извештај

Свакодневно коришћење

Сви наставници

Током целе школске

Извештај

1.2.6. Вршњачко учење
1.2.7. Тематски дан
1.2.8. Обезбеђивање услова и
исправности техничких средстава и
материјала за рад
1.2.9. Набављање справа и реквизита за
наставу физичког и здравственог
васпитања
1.2.10. Побољшање квалитета наставе
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применом мултимедијалне методе

компјутера, пројектора и
дигиталних уџбеника у настави
као и адекватних садржаја на
интернету - филмова, музике,
презентације....

1.2.11. Примена интердисциплинарне
наставе и хронолошко усклађивање
сличних програмских садржаја
различитих наставних предмета

Напредовање ученика
Ученици из различитих углова садржаја различитих предмета
обрађују одређену појаву

године

Сви наставници
предметне наставе

Током целе школске
године

Извештај

Задатак 1.3. Вредновања и праћења постигнућа ученика

1.3.1. Иницијални тест

Увид у оствареност планираних
исхода за претходни период као
предуслов даљег напредовања
ученика

Сви наставници

Септембар сваке
школске године

Извештај

1.3.2. Формативно и сумативно
оцењивање се обавља у складу са
Правилником о оцењивању ученика

Поштовање правилника о
оцењивању

Наставници

Током школске
године

Педагошка документација

1.3.3. Већа примена формативног
оцењивања

Већа мотивација ученика
Ученицима се конкретно и
детаљно саопштава запажање о
раду и учењу, добре и лоше стране
и како унапредити учење и
постићи бољи успех и превазићи
недостатке

Сви предметни
наставници

Током целе
школске године

Извештај

1.3.4. Подстицање ученика за
самопроцењивање сопственог
постигнућа и планирање даљег
напредовања

Јасна остварености планираних
исхода и мотивисаност за даље
планирање напредовања

Наставници и ученици

Током школске
године

Инструмент за
самовредновање

1.3.5. Усклађивање критеријума
оцењивања на нивоу стручних већа

Разговор и размена, квалитативна
анализа успеха, постигнућа
ученика од стране предметних
наставника на нивоу стручних

Сви чланови појединих
стручних већа

На почетку сваке
школске године и
на
класификационим
периодима

Извештај
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већа
Подршка ученицима

1.3.6. Усклађивање распореда писмених и
контролних вежби на нивоу одељењских
већа

Ученици нису преоптерећени,
унапред знају које их обавезе
очекују

Сви предметни
наставници

На месечном нивоу

1.3.7. Организовање међуодељењских
такмичења и квизова на одређену тему
из области граматике, вокабулара,
језичких занимљивости

Појачана мотивација и
задовољство, напредовање
ученика

Наставници страних
језика и ученици

Два пута годишње

Бољи успех на завршном
тестирању

Наставници предметне
наставе

Април сваке
школске године

Извештај, сајт школе

Упис у жељене школе

Наставници предметне
наставе

Јун сваке школске
године

Извештај, сајт школе

1.4.1. Фестивал науке

Већа мотивација ученика
Ученицима се приближавају
појаве у науци, на занимљив и
другачији начин

Сви наставници
природних наука и
учитељи III и IV разреда

Децембар
2021/2022.

Извештај, сајт школе

1. 4.2. Такмичење одељења у општим
знањима - квиз знања ученика

Већа мотивација ученика
Развијање такмичарског духа и
указивање на важност стицања
одређених знања и вештина

Наставници разредне
наставе

Мај, сваке године

Извештај, сајт школе

1.4.3. Међуодељењски спортски сусрети

Већа мотивација ученика
Развијање спортског и
такмичарског духа код ученика и
промоција здравих навика у
животу

Наставници физичког и
здравственог васпитања и
учитељи

Два пута годишње

Извештај, сајт школе

1.3.8. Пробни тест за ученике осмог
разреда

1.3.9. Завршно тестирање ученика осмог
разреда

Извештај

Извештај

Задатак 1.4. Унапређење понуде ваннаставних активности
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1.4.4. Драмска секција

Јавно извођење - представа

Наставници српског
језика и књижевности

Целе године (јавна
извођења јануар и
мај)

Извештај, сајт школе

1.4.5. Новинарска секција

Чланци за сајт школе, школски ечасопис

Наставници српског
језика

Целе године

Извештај, сајт школе

1.4.6. Библиотечка секција

Већа мотивација ученика

Библиотекарка

Током године

Извештај

1.4.7. Књижевни сусрети
(дружење с писцима)

Реализована акција

Библиотекарка и
наставници

Током године

Извештај, сајт школе

1.4.8. Књижевно вече (представљање
радова ученика и наставника школе који
пишу)

Реализована акција

Библиотекарка и
наставници

Једном годишње

Извештај, сајт школе

1.4.9. Месец књиге (посета Сајма књига)

Реализована акција

Библиотекарка и
наставници

Октобар

Извештај, сајт школе

1.4.10. Прикључивање акцији „Читајмо
гласно“ коју је покренуло ДШБС
(поводом Националног дана књиге и
Дана НБС)

Реализована акција

Библиотекарка и
наставници

Фебруар

Извештај, сајт школе

1.4.11. Обележавање Међународног дана
матерњег језика

Реализована акција

Библиотекарка и
наставници

Фебруар

Извештај, сајт школе

1.4.12. Обележавање Светског дана дечје
књиге и Светског дана књиге и
ауторских права

Реализована акција

Библиотекарка и
наставници

Април

Извештај, сајт школе

Реализована акција

Библиотекарка и
наставници

Мај

Извештај, сајт школе

Реализована активност

Наставници физичког и
здравственог васпитања

Током школске
године једном

Извештај о раду, програм
рада

1.4.13. Обележавање Дана словенске
писмености и културе (Дан Ћирила и
Методија)
1.4.14. Обавезне спортске секције
ученика четвртог разреда
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недељно
1.4.15. Изложбе литерарних и ликовних
радова

Већа мотивација ученика

1.4.16. Вашари и базари

Већа мотивација ученика

1.4.17. Обележавање посебних датума из
области права детета, екологије, културе,
уметности и др.
1.4.18. Увођење нових ваннаставних
активности (нових секција у складу са
интересовањима уч.)
1.4.19. Приредбе различитог садржаја
(пријем првака, Осми март, Нова
година...)

Наставници разредне
наставе, наставница
ликовне културе,
ученици, родитељи
Наставници, ученици и
родитељи

Током целе
школске године

Извештај, сајт школе,
панои са радовима ученика

Два пута годишње

Извештај, сајт школе

Већа мотивација ученика

Наставници ученици и
родитељи

Током школске
године

Извештај, сајт школе

Већа мотивација ученика

Сви наставници и
ученици

Током целе
школске године

Извештај, сајт школе

Јачање међуодељењских веза

Наставници и ученици

По потреби

Приредба, сајт школе
фотографије

1.4.20. Стављање разгласа у функцију

Већа мотивација ученика

Наставници

Током школске
године

Извештај, сајт школе

1.4. 21. Учешће ученика на Литургијским
сабрањима

Напредовање ученика

Храм Сабора свих
српских светитеља
Наставник Православне
верске наставе

Сваке године

1.4.22. Прављење компоста (органског
ђубрива)

Подизање свести о значају
примене органског ђубрива у
производњи здраве хране

Наставници биологије и
хемије, ученици секције и
чувари природе, техничко
особље

Од септембра до
новембра
сакупљање лишћа
и током школске
године сакупљање
органског отпада

Извештај, фотографије

1.4. 23. Организовање заједничких
активности са побратимским школама
(нпр. организовање новогодишњег
програма, приредби, културних,
спортских манифестација)

Већа мотивација ученика

Наставници, учитељи,
директор, стручни
сарадници

Током године

Извештај, сајт школе

1.4.24. Шоу талената

Подстицањe учешћа у
манифестацијама и презентације
личних вештина

Децембар (уколико
епидемиолошка
ситуација дозволи)

Извештај, сајт школе,
снимци

1.4.25. Пролећни концерт

Развијање потенцијала за музичко
изражавање и подстицање учешћа

Март/април
(уколико

Извештај, сајт школе,

Наставници уметничких
предмета, ученици млађих
и старијих разреда, други
наставници, родитељи.
Активи наставника
уметничких предмета и
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Извештај

у музичким доживљајима.

језика, ученици.

епидемиолошка
ситуација дозволи)

снимци

Задатак 1.5. Увођење нових предмета и пројеката од националног значаја
1.5.1. Покренимо нашу децу

1.5.2. Реализација пројекта ,,ФинПис“
Учешће на манифестацији Дечја пијаца

Повећање физичке активности код
ученика

Наставници разредне
наставе

Током целе школске
године

Извештај, записник

Напредовање ученика

Чланови тима за
пројекат ФинПис

Сваке школске године

Извештај, сајт школе

Током целе школске
године

Извештај, сајт школе

Током целе школске
године

Сајт школе, извештај

1.5.3. Основи безбедности деце

Подизање свести ученика о
значају безбедности

1.5.4. „Ја пливам, а ти“

Савладавање основне вештине
пливања, побољшање здравља
деце

Одељењске старешине
у сарадњи са стручним
предавачима МУП-а
Наставници физичког
и здравственог
васпитања,
Општина Палилула

Задатак 1.6. Стручно усавршавање и напредовање наставника и стручних сарадника
1.6.1. Подстицање наставника и стручних
сарадника на стално стручно
усавршавање и напредовање у звању

Напредовање наставника
Свест наставника да је неопходно
да стичу нова знања и вештине и
прихватају новине у раду

Сви наставници и
стручни сарадници

Током целе школске
године

Извештај, сајт школе

1.6.2. Планирање и реализација
планираних семинара

Унапређење наставе и учења

Сви наставници и
стручни сарадници

На почетку сваке шк.
године

Извештај, сертификати
семинара

1.6.3. Израда годишњег личног плана и
сређивање портфолија

Унапређење наставе и учења

Сви наставници и
стручни сарадници

На почетку сваке шк.
године

Извештај

1.6.4. Планирање и реализација угледних
часова

Унапређење наставе и учења

Наставници

Током школске године

Писана припрема,
извештај

1.6.5. Формирање базе угледних часова на
платформи

Напредовање наставника

Сви наставници и
стручни сарадници

Током школске године

Извештај, сајт школе
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1.6.6. Постављање материјала са
семинара, вебинара на платформу

Унапређење наставе и учења

Руководиоци стручних
већа

Током школске године

Извештај

1.6.7. Обавештавање Наставничког већа
о реализацији стручног усавршавања,
напредовањима и оствареним
резултатима рада

Унапређење наставе и учења

Наставници

Током школске године

Извештај, сертификати

Директор и
наставници

Једном годишње

Извештај, фотографије,
записници, похвалнице,
награде, сајт школе

Задатак 1.7. Похвале и награде наставника

1.7.1. Обезбеђивање услова за похвале и
награде наставника за изузетно
постигнуте резултате у раду

Већа мотивација наставника
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Приоритетна
област

2. ЕТОС

Стратешки циљеви
а) Унапређење угледа школе
б) Уређење школског простора
в) Унапређивање коректних и партнерских односа свих актера школског живота

Задатак 2.1. Уређење школског дворишта
Активности

Индикатори успеха

Носиоци активности

Временски оквир
имплементације

Извор доказа
Сајт школе,

2.1.1. Уређење терена на дворишту (мекана
подлога), трибина поред терена, степеница у
дворишту школе и постављање рефлектора на
терену школског дворишта

Уређен терен и трибине у школском
дворишту, већа безбедност,
квалитетнија активност ученика

Општина, школа

2.1.2. Постављање канти за смеће у дворишту

Уређен и чист школски простор

Техничко особље

До краја школске
2022/2023. године

Извештај и фотографије

2.1.3. Изградња летње учионице

Уређен школски простор
Учинити школу визуелно другачијом
од осталих школа у окружењу

Општина, школа

До краја школске
2022/2023. године

Извештај и фотографије

2.1.4. Успостављање сарадње школе са ГС за
образовање, ГС за заштиту животне средине,
са ЈКП Зеленило Београд и ЈКП Градска
чистоћа

Уређен школски простор и безбедан за
коришћење

Директор, стручни
сарадници, наставници

До краја школске
2021/2022. године

Извештај – записник
фотографије

Уређен школски простор

Техничко особље,
наставници и ученици

Пролеће

Фотографије за сајт

Уређен школски простор

Наставници, ученици и
родитељи

Једном годишње
(по потреби)

Извештај, фотографије,
сајт школе

2.1.5. Оплемењивање жардињера зимзеленим
растињем или другим биљкама
2.1.6. Осликавање школског дворишта
едукативним играма
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До краја школске
2022/2023. године

Фотографије,
извештаји

2.1.7. Израда трим-стазе од тартана

Уређен школски простор

Општина, школа

До краја школске
2024/2025. године

Извештај и фотографије

2.1.8. Изградња спортског терена за млађе
разреде (простор испред улаза ученика
разредне наставе)

Изграђен терен за спортске
активности

Општина, школа

До краја школске
2025. године

Документација, извештај,
фотографије

2.1.9. Формирање екипе ученика „Млади
еколози“ који ће бити задужени за уређење и
одржавање чистоће школског дворишта

Уређен школски простор (реализоване
акције током године)

Наставник биологије,
хемије, физичког и
здравственог
васпитања, технике и
технологије, учитељи

До краја школске
2022/2023. године

Извештај и фотографије,
новинарски чланак

2.1.10. Постављање клупа

Уређен школски простор

Општина

До краја школске
2024/2025. године

Извештај и фотографије

2.1.11. Постављање боље спољашње расвете

Уређен и безбедан школски простор

Општина

До краја школске
2024/2025. године

Извештај и фотографије

Активности

Индикатори успеха

Носиоци активности

Временски оквир
имплементације

Извор доказа

2.2.1. Уређење главног улаза школе и
постављање транспарентног назива

Уређен главни улаз
Позитиван утисак и осећај
пријатности свих који долазе- улазе у
школу

Општина, школа

До краја школске
2024/2025. године

Извештај и фотографије

До краја школске
2024/2025. године

Извештај и фотографије

Задатак 2.2. Уређење школске зграде

2.2.2. Обнављање фасаде и осликавање фасаде
и зидова унутар школе адекватним
садржајима (мурал на фасади)

Уређен школски простор

Техничко особље,
наставница ликовне
културе

2.2.3. Постављање нових заштитних мрежа на
прозоре школе са стране школског дворишта

Већа безбедност установе

Општина, школа

До краја школске
2024/2025. године

Извештај и фотографије

2.2.4. Постављање огласне табла у холу школе
видљиве родитељима и старатељима

Обавештеност родитеља и узимање
учешћа у одређеним активностима

Руководиоци стручних
већа, тимова, директор,
стручни сарадници

Трајно

Постојање табле у холу
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2.2.5. Естетско и функционално уређивање
учионица и хола школе (кречење, беле табле,
нове завесе)

Уређене учионице у школској згради

2.2.6. Уређење продуженог боравка

Уређен боравак у школској згради

2.2.7. Уређење школске библиотеке

Уређена библиотека у школској згради

2.2.8. Фарбање степеништа и гелендера
веселим бојама

Директор, наставници
и техничко особље

До краја школске
2024/2025. године

Извештај и фотографије

Директор, учитељи у
боравку и техничко
особље
Директор,
библиотекарка,
техничко особље

До краја школске
2024/2025. године

Извештај и фотографије

До краја школске
2024/2025. године

Извештај и фотографије

Уређене степенице млађих разреда

Директор, наставници
и техничко особље

До краја школске
2024/2025. године

Извештај и фотографије

2.2.9. Постављање великих паноа у ходницима
школе и учионицама (које немају паное или их
је потребно обновити)

Уређен школски простор

Домар, наставници,
директор и родитељи

До краја школске
2024/2025. године

Панои, фотографије, сајт,
извештај

2.2.10. Опремање свих учионица са
пројекторима и платнима за пројекцију

Унапређен квалитет наставе

Директор школе/
ресорно Министарство

До краја школске
2024/2025. године

Технички опремљене
учионице

2.2.11. Набавка завеса за сцену

Директор и техничко
особље

Уређена школа

Завесе
До краја школске
2024/2025. године

Задатак 2.3. Организовање акција за заштиту животне средине

2.3.1. Сакупљање старе хартије

2.3.2. Сакупљање пластичних чепова
2.3.3. Aкције уређења и чишћења школског
дворишта

Реализована акција
Развијање одговорности и самосвести
код ученика о очувању природе и
животне средине
Реализована акција
Деца постају одговорни грађани и
активни део друштва
Реализована акција
Позитиван утисак и осећај
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Одељењске старешине,
ученици

Сваке школске
године

Извештај и фотографије

Одељењске старешине,
ученици

Сваке школске
године

Извештај и фотографије

Наставник биологије,
ученици

Сваке школске
године

Извештај и фотографије

припадности школи
2.3.4. Радна субота, чистимо двориште,
заливамо цвеће, окопавамо

Реализована акција

Наставници физичког
и здравственог
васпитања, ученици,
чланови колектива

Сваке школске
године

Извештај и фотографије

2.3.5. Један m2 сваком разреду да посади
цвеће; ,,Генерацијска ружа“ или
,,Генерацијско дрво“

Реализована акција

Одељењске старешине,
ученици и родитељи

Септембар школске
2021/22. године

Извештај и фотографије

Сваке школске
године

Извештај и фотографије

Сваке школске
године

Извештај и фотографије

Наставници, ученици,
родитељи и релевантни
чланови друштвене
заједнице
Наставници, ученици,
родитељи и релевантни
чланови, удружења из
друштвене заједнице

2.3.6. Акције сакупљања метала и
електронског отпада

Реализована акција

2.3.7. Интерактивне активности, предавања и
презентације из области екологије

Реализоване активности и предавања

2.3.8. Продајне изложбе предмета од
рециклиране хартије и од материјала из
природе

Реализована акција

Наставник биологије,
хемије

До краја школске
2022/2023. године

Извештај и фотографије,
новинарски чланак

2.3.9. Постављање „кошева“ и контејнера за
рециклажу

Чист и уређен школски простор

Градска чистоћа,
техничко особље

До краја школске
2024/2025. године

Извештај и фотографије

До краја школске
2021/2022. године

Унапређен сајт школе

Фебруар, март

Сајт школе

Задатак 2.4. Промоција школе
Наставник
администратор
школског сајта;
наставници, стручни
сарадници, ученици
Наставници и ПП
служба

2.4.1. Унапређење школског сајта ради лакшег
и прегледнијег увида у живот и рад школе

Боља информисаност ученика,
њихових родитеља, запослених

2.4.2. ,,Школа за предшколце“

Отвореност школе за будуће прваке

2.4.3. Формирање Ученичке задруге

Развој предузетничке компетенције

Задужени наставници

2.4.4. Књижевне вечери (обележавање
јубилеја)

Јавни час

Наставници српског
језика и ученици

32

До краја школске
2021/2022. године
Једном по
полугодишту

Извештај, сајт школе
Извештај, фотографије

2.4.5. Школски часопис, Е-часопис (неопходна
су средства за куповину програма у ком се
ради)
2.4.6. Организовање отворених врата на
којима би били презентовани потенцијали
школе

Часопис у е-форми
Боља информисаност, већа
транспарентност школе, глас ученика
Транспарентност школе, упознавање
родитеља са кадром, просторном
опремљеношћу

2.4.7. Посете предшколским установама у
локалној средини

Наставници и учитељи,
директор

(новембар, март)
Једном по
полугодишту
(децембар, мај)

Часопис

Руководиоци стручних
већа. Директор и
стручни сарадници

Март

Извештај и фотографије

Сарадња школе и предшколске
установе

Учитељи и ученици
четвртог разреда

Октобар

Извештај и фотографије

2.4.8. Континуиран рад на брендирању и
истицању обележја школе

Већи број посета сајта и позитивне оцене
сајта, усклађена јасно истакнута обележја
школе, количина пропагандног
материјала. Промоција успешности и
стварање позитивне слике о школи.
Позиционирање школе у медијском и
јавном животу.

Управа школе и сви
наставници

Трајно

Извештај

2.4.9. Представљање школе предшколцима
кроз језичку радионицу која би била одржана
у школи чим епидемиолошки услови дозволе

Промоција школе

Наставници страних
језика

Пролеће сваке
године

Извештај

Наставници страних
језика

Једанпут годишње

Извештај

2.4.10. Учествовање ученика у обележавању
Дана школе путем извођења дијалога, песмица
и скечева

2.4.11. Реализација мини пројеката из разних
области и јавно презентовање резултата

2.4.12. Израда ПП презентације школе
(поделити свим ученицима, на сајт, на
платформу)

Промоција школе

Ученици и наставници се
осећају задовољно и мотивисано јер се
вреднује њихов рад, труд и залагање

Задужени наставници,
тим за међупредметне
компетенције,
одељењске старешине

Редовно током
сваке школске
године

Сајт школе,
продукти мини
пројеката,
фотографије,
извештаји

Реализована акција

Сви наставници и
стручни сарадници

Почетак школске
2021/22. године

Извештај, сајт школе,
платформа
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2.4.13. Акција ,,Доведи будућег првака у свој
разред“

Реализована акција

Одељењске старешине,
ученици и родитељи

Током целе
школске године

Извештај

2.4.14. Учествовање на стручним скуповима и
манифестацијама

Промоција школе

Наставници

Током године

Фотографије

2.4.15. Израда рекламног материјала
(календари, мајице, оловке, беџеви...)

Промоција школе

Наставници у сарадњи
са графичким
дизајнерима

Током године

Рекламни материјал

2.4.16. Уређење огласних паноа

Промоција школе

Наставници и стручни
сарадници

Током године

Панои

2.4.17. Организовање хуманитарних акција

Јача међусобну сарадњу и поверење
ученика и наставника, државних
институција

Наставница
Грађанског васпитања
и Православне и
исламске верске
наставе

Сваке године

Извештај

2.4.18. Промоција школе на друштвеним
мрежама (Фејсбук, Инстаграм…)

Промоција школе

Наставници

Током године

Објаве на друштвеним
мрежама

2.4.19. Организовање изложби ученичких
радова (литерарни конкурси, ликовни
конкурси, радови ученика у оквиру техничке
секције, освојени трофеји са спортских
такмичења)

Реализоване акције

Наставници предметне
и разредне наставе,
ученици

Током године

Извештаји и фотографије

Реализоване акције

Наставник српског
језика и књижевности,
музичке културе,
учитељи

До краја 2022/2023.

Извештаји и фотографије

2.4.20. Гостовање ученика драмске секције,
Хор и оркестар у другим школама, културним
центрима

34

2.4.21. Промовисање постигнутог успеха
ученика на разноврсним такмичењима
(изложбе ученичких радова, текстови на сајту
школе, израда посебних диплома, обавештења
на огласној табли у школи, представљање
школског часописа)

Побољшање угледа школе

Наставници предметне
и разредне наставе,
ученици

Током године

Текстови, дипломе,
чланци, обавештења,
извештаји, фотографије,
презентације

2.4.22. Сарадња са медијима (гостовање на
телевизијским и радио-емисијама)

Побољшање угледа школе

Сви запослени,
ученици

Током године

ТВ и радио емисије

2.4.23. Прављење промотивног филма о
животу и раду школе

Побољшање угледа школе

Сви запослени,
ученици, родитељи

Током године

Краткометражни филм

2.4.24. Шоу талената

Промоција школе

Наставници
уметничких предмета,
ученици млађих и
старијих разреда, други
наставници, родитељи

Децембар 2021.
(уколико
епидемиолошка
ситуација дозволи)

Извештај, сајт школе,
видео снимци

2.4.25. Пролећни концерт

Промоција школе

Стручна већа
наставника
уметничких предмета и
језика, ученици

Март/април 2022.
(уколико
епидемиолошка
ситуација дозволи)

Извештај, сајт школе,
видео снимци

2.4.26. Разглас

Музика на сваком одмору, пре и после
наставе

Ученици седмог и
осмог разреда

Целе године

Чланови ученичког
парламента у сарадњи
са одељењским
старешинама и
предметним
наставницима у
зависности од теме

Током сваке шк.
године

Разглас

Задатак 2.5. Даље развијање активности Ученичког парламента

2.5.1. Обележавање одређених значајних
датума током школске године (дан
толеранције, дан планете, дан детета, дан
породице, дечија недеља...)

Јачање колективног духа и
позитивних вредности
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Извештај и фотографије

2.5.2. Организовање часова са ученицима
четвртог разреда: Шта нас чека у петом
разреду, питајте парламентарце

Припрема ученика четвртог разреда за
предметну наставу, позитиван однос
према преласку у ,,старије“ разреде

Изабрани
представници
ученичког парламента

Новембар

Извештај и фотографије

2.5.3. Предавања на актуелне теме
(електронско насиље, штетност
психоактивних супстанци, еколошка свест и
спремност за активно учешће у заштити
животне средине…) које припремају
парламентарци за ученике школе

Позитивни вршњачки утицај,
позитивне вредности код ученика

Изабрани
представници
ученичког парламента

Новембар

Извештај и фотографије

2.5.4. Организовање такмичења за најлепше
уређену учионицу

Већа мотивација ученика, уређен
простор школе

Одељењске старешине
и ученици

Током сваке шк.
године

Извештај и фотографије

2.5.5. Организација хуманитарних акција за
ученике наше школе

Организована хуманитарна акција

Ученички парламент

Током сваке
школске године

Извештај

2.5.6. Организација хуманитарних акција у
друштвеној заједници

Организована хуманитарна акција
Промоција школе

Ментор ученичког
парламента и ученици

Током сваке
школске године

Извештај

2.5.7. Контакт и сарадња са парламентима
других школа

Промоција школе

Ментор ученичког
парламента и ученици

Током године

Извештај

2.5.8. Учешће у акцијама естетског уређења
школе

Промоција школе

Парламент

Током године

Извештај

2.5.9. Пружити пуну подршку раду Ученичког
парламента разматрањем и учешћем у
реализацији његових идеја

Реализоване идеје

Наставничко веће

До краја 2022/2023.

Записници са седница
ученичког парламента

Боља општа атмосфера у школи

Сви запослени,
ученици

Током године

Извештај о раду ученичког
парламента

2.5.10. Ангажовање ученика у доношење
одлука које се тичу: безбедности у школи,
организовању спортских и културних
манифестација, избору ђака генерације,
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одлазака на екскурзије, правила понашања у
школи, уређења школског дворишта и
учионица, организовања хуманитарних акција
и слично

2.5.11. Избор промотера школе

Стварање позитивне климе међу
ученицима

2.5.12. Избор „нај“ фаце школе

Стварање позитивне климе међу
ученицима

2.5.13. Присуствовање трибинама и
организацијама које се баве проблемима
младих ван школе

Стварање позитивне климе међу
ученицима

2.5.14. Организовање дебата ученика старијих
разреда

Стварање позитивне климе међу
ученицима

2.5.15. Огласна табла за ученике

Промоција позитивних вредности,
ученичких успеха

2.5.16. Кутија поверења за ученике

Стварање позитивне климе и климе
поверења у школи

Ментор ученичког
парламента, чланови
ученичког парламента,
ученици
Ментор ученичког
парламента, чланови
ученичког парламента,
ученици
Ментор ученичког
парламента, чланови
ученичког парламента,
ученици
Ментор ученичког
парламента, чланови
ученичког парламента,
ученици
Чланови ученичког
парламента, одељењске
заједнице, одељењске
старешине

Током сваке
школске године

Извештај и сајт школе

Током сваке
школске године

Извештај и сајт школе

Током сваке
школске године

Извештај и сајт школе

Током сваке
школске године

Извештај и сајт школе

Током сваке
школске године

Огласна табла за ученике
пуна садржаја

Чланови ученичког
парламента, ученици

Током сваке
школске године

Кутија поверења за
ученике која се редовно
користи

Директор, стручни
сарадници и сви
наставници предметне
и разредне наставе

Током сваке
школске године, по
утврђеном
распореду

Задатак 2.6. Активно учешће родитеља у васпитно-образовном раду

2.6.1. Организовање пријема родитеља отворени дан школе

Школа је приступачна и отворена за
сарадњу са родитељима
Промоција школе
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Извештај о пријему
родитеља

2.6.2. Промоције занимања (родитељ гост
предавач)

Међусобна сарадња школе и породице.
Ученицима се представљају различите
могућности за рад у будућности

2.6.3. Реализација стручних тема од стране
родитеља (родитељ, гост предавач)

Међусобна сарадња школе и породице.
Укључивање родитеља у рад школе
Развијање осећаја припадности школи

2.6.4. Учешће родитеља у реализацији
приредби и спортских активности и другим
акцијама и активностима школе

Родитељи и наставници сарађују у
школским активностима

Родитељи који
представљају своја
занимања,
руководилац тима за
професионалну
оријентацију ученика
Родитељи у улози
предавача, директор,
стручни сарадници и
сви наставници

Октобар

Извештај

Новембар

Извештај

Родитељи, директор,
наставници, ученици,
стручни сарадници

Редовно током
сваке школске
године

Фотографије приредби и
спортских активности

Родитељи и наставници сарађују у
школским активностима

Родитељи, директор,
наставници, ученици,
стручни сарадници

2.6.6. Излет деце, родитеља и одељењског
старешине

Боље упознавање

Одељењски старешина,
ученици и родитељи

Редовно током
сваке школске
године
Редовно током
сваке школске
године

2.6.7. Активно укључивање родитеља у све
школске тимове

Јача међусобна сарадња и поверење

Директор, стручна
служба, сви
наставници, родитељи

Током године

Извештај

2.6.8. Укључивање родитеља у ваннаставне
активности (организације различитих сајмова,
промоција, базара, хуманитарних акција,
еколошких акција...)

Јача међусобна сарадња и поверење

Директор, стручна
служба, сви
наставници, родитељи

Током године

Извештај

2.6.5. Присуство и учешће родитеља у
стручним предавањима

Евалуација стручних
предавања
Извештај, фотографије на
сајту

Задатак 2.7. Сарадња са организацијама и установама
2.7.1. Сарадња са општином Палилула

Боља међусобна сарадња

Сви наставници,
стручни сарадници,
директор

Током сваке шк.
године

Извештај

2.7.2. Сарадња са средњим школама

Подршка ученицима

Тим за ПО

Април, мај сваке
године

Извештај
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2.7.3. Сарадња са предшколским установама у
окружењу

Боља међусобна сарадња

Учитељи првог и
четвртог разреда

2.7.4. Сарадња са основним школама у
окружењу

Боља међусобна сарадња, размена
идеја, заједничке ученичке активности

2.7.5. Сарадња са спортским клубовима

Подршка ученицима

2.7.6 Сарадња са културним установама

Подршка ученицима

2.7.7. Обилазак Библиотеке „Милутин Бојић“
и једне школске библиотеке на општини

Мотивација ученика

Директор школе,
стручни сарадници и
сви наставници
Наставници физичког
и здравственог
васпитања
Наставници предметне
и разредне наставе,
директор, стручна
служба
Библиотекарка и
чланови Библиотечке
секције

2.7.8. Сарадња са издавачким кућама
(промоција књига и организација продајних
изложби књига)
2.7.9. Сарадња са организацијама које дају
подршку ученицима из социјално
депримираних средина, као и ученицима са
тешкоћама у развоју, ученицима која је
потребна додатна подршка у васпитно
образовном процесу

Од фебруара до
маја сваке године

Извештај

Током сваке
школске године

Извештај

Током сваке шк.
године

Извештај

Током сваке шк.
године

Извештај

Једном годишње

Извештај, сајт школе

Мотивација ученика

Библиотекарка

Током године

Извештај, сајт школе

Подршка ученицима

Директор школе,
стручни сарадници и
сви наставници

Током сваке шк.
године

Извештај

2.7.10. Сарадња са здравственим установама

Систематски прегледи ученика

Стручни сарадници и
одељењске старешине

Током сваке шк.
године

Извештај

2.7.11. Сарадња са ваншколским
институцијама („British Council“, Гете
Институт, American Councils)

Подршка ученицима

Наставници
страних језика

Током школске
године кад се укаже
прилика

Извештај, фотографије,
сајт школе

2.7.12. Сарадња са НВО из области екологије
и другим областима од значаја за школу

Успостављена сарадња – подршка
школи; промоција школе

Наставници, ученици,
родитељи и сарадници
из НВО

Када се створе
услови, по потреби

Фотографије, извештаји

Подршка ученицима, родитељима;

Наставници,

Извештај

Редовно похађање наставе, појачана

стручни сарадници и

Током сваке
школске године - по

2.7.13. Сарадња са Центром за социјални рад
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брига о детету

директор

потреби

2.7.14. Сарадња са Домом здравља Палилула

Очување доброг здравственог стања

Наставници, стручни
сарадници и
здравствени радници

Током године

Извештаји

2.7.15. Интерресорна комисија општине
Палилула

Подршка ученицима

Руководилац тима за
инклузивно
образовање

Током године

Извештаји

Током године

Фотографије за сајт и
извештаји

Током године

Извештаји

Фотографије

Наставници –
одељењске старешине,
стручни сарадници,
директор, припадници
МУП-а
Наставници, волонтери
Центра и стручни
сарадници

2.7.16. МУП Републике Србије

Примерно понашање ученика и
њихова безбедност

2.7.17. Центар за интеграцију младих

Подршка ученицима

2.7.18. Сарадња са Домом за стара лица
Карабурма

Развој емпатије

Наставници, стручни
сарадници, ученици

Током школске
године

2.7.19. Учешће на пливању за Часни крст о
Богојављењу (СРЦ Ташмајдан)

Сарадња међу школама и са локалном
самоуправом

Вероучитељ
Православне верске
наставе

Сваке године

2.7.20. Учешће на Светосавском шаховском
турниру (Установа културе „Влада Дивљан“ )

Сарадња међу школама и са локалном
самоуправом

Вероучитељ
Православне верске
наставе

Сваке године

Извештај

2.7.21. Донирање дечјег часописа „Светосавско
звонце"

Напредовање ученика

Општина Палилула
Наставник верске
наставе

Сваког месеца

Извештај
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Извештај

Приоритетна област

3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Стратешки циљеви
а) Помоћ ученицима у адаптацији на школску средину при поласку у школу и преласку на предметну наставу
б) Даљи рад на превенцији насиља
в) Пружање подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са проблемима у учењу и понашању
г) Даља примена програма ИОП-а
д) Подршка надареним ученицима

Задатак 3.1. Мере адаптације ученика првог разреда, као и нових ученика на школску средину и ученика петог разреда на предметну наставу

Активности

Индикатори успеха

Носиоци активности

Временски оквир
имплементације

Извор доказа

3.1.1. Омогућити да будући ученици пре
почетка школске године долазе са
родитељима и упознају простор школе,
распоред кабинета, сале за физичко,
библиотеке, трпезарије, боравка и слично –
дан за посету школе

Позитивна мотивација ученика
за полазак у школу

ПП служба, ОС, директор,
родитељи ученика

Утврђени термини за посету
школе од стране будућих
ђака и њихових родитеља

Извештаји

3.1.2. Означавање кабинета видним
истицањем назива ради лакше оријентације
нових ученика

Обележене учионице

Предметни наставници

На самом почетку школске
године

фотографије

3.1.3. Саветодавно инструктивни рад са свим
наставницима који предају ученицима
(првог, петог разреда) ради боље припреме
наставника за прихватање ученика

Међусобна сарадња, подршка
ученицима

Учитељи, наставници,
родитељи ученика, ПП
служба

Током школске године

Радионице и извештаји

Већа мотивација ученика

Сви наставници

Септембар сваке школске
године

Извештај

3.1.4. Заједнички Велики родитељски
састанак генерације ученика петог разреда са
свим наставницима и њиховим учитељима
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3.1.5. Присуство учитеља на првим часовима
ЧОС-а петака

Већа мотивација ученика

3.1.6. Радионица за родитеље ученике првог
разреда: Време је за радне навике

Подршка адаптацији ученика
на школске обавезе и развијање
радних навика

3.1.7. Један заједнички дан у школском
дворишту

Боље упознавање

3.1.8. Упознавање ученика са правима,
правилима и обавезама у школи

Одељењске старешине петог
разреда и учитељи који су
водили дата одељења
Педагог и психолог школе,
одељењске старешине првог
разреда, родитељи ученика
првог разреда

Септембар сваке школске
године

Извештај

Септембар сваке школске
године

Извештај

Одељењске старешине,
ученици и родитељи
ученика првог разреда

Прва недеља септембра

Извештај и фотографије

Ученик је упознат са
правилима, правима и
обавезама и примењује их

Одељењски старешина

Септембар

Припрема ЧОС

3.1.9. Упознавање ученика првог разреда са
школским простором и понашањем у
просторијама школе

Ученик је упознат са школским
простором и зна им намену

Одељењски старешина и
ученици

Септембар

Припрема ЧОС

3.1.10. Организовање часова са ученицима
четвртог разреда: Шта нас чека у петом
разреду, питајте парламентарце

Припрема ученика четвртог
разреда за предметну наставу,
позитиван однос према
преласку у ,,старије“ разреде

Изабрани представници
ученичког парламента

3.1.11. Посета предметних наставника
ученицима 4. разреда, држања часова у овим
одељењима, у циљу представљања својих
предмета

3.1.12 Испитивање социометријског статуса
ученика

Подршка ученицима
Ученици знају шта их чека у
петом разреду, нису на
,,непознатом терену“

Анализа социјалних релација у
одељењу

Друго полугодиште

Извештај и фотографије

Наставници предметне
наставе

Друго полугодиште 4.
разреда

Извештај

Психолог

Октобар

Извештај

Задатак 3.2. Програм додатне подршке ученицима са потешкоћама учења и понашања
Активности

Индикатори успеха

Носиоци активности
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Временски оквир
имплементације

Извор доказа

3.2.1. Организовање допунске наставе и
израда посебних и прилагођавање наставних
материјала

Напредовање ученика
Индивидуални приступ
ученицима, њиховим потребама
и могућностима

Сви наставници предметне
и разредне наставе

Током сваке школске године

Извештај

3.2.2. Израда индивидуалних образовних
планова и индивидуализација наставе

Оствареност исхода у складу са
планираним активностима

Тим за инклузивно
образовање и сви
наставници предметне и
разредне наставе

Током сваке школске године

Извештај

3.2.3. Организована предавања у школи на
различите теме које се тичу превенције
ризичног понашања

Подршка ученицима

ПП служба, одељењске
старешине, Ученички
парламент, гост предавач

Током сваке школске године

Извештај

3.2. 4. Формирање секција у функцији
подршке ученицима који имају проблеме у
понашању

Подршка ученицима

Наставници који држе
секције

Током сваке школске године

Извештај

3.2.5. Саветодавни разговори са педагогом и
психологом школе

Подршка ученицима и
родитељима

ПП служба, ученици,
предметни наставници,
одељењске старешине,
родитељи ученика

По потреби током целе
школске године

Извештај

3.2.6. Заједнички рад наставника и родитеља
на јачању мотивације ученика за стицање
знања

Подршка ученицима у учењу

Наставници и родитељи

Током школске године

Извештаји

3.2.7. Сарадња са Саветовалиштем за младе

Напредовање ученика

ПП служба, одељењске
старешине, родитељи

Током школске године

Извештај, сајт школе

3.2.8. Сарадња са Мобилним тимовима за
подршку инклузији

Напредовање ученика

ПП служба, предметни
наставници, одељењске
старешине, родитељи
ученика

Током школске године

Извештај, сајт школе

3.2.9. Ближе упознавање са средином,
уклањање потенцијалних физичких баријера

Адаптирани ученици

ПП, ОС,
учитељи, родитељи

Током школске године

Извештаји

Трансфер знања и умећа

Наставници предметне и

Током школске године

Сертификати
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3.2.10. Стручно усавршавање наставника у
области инклузије – обука представника
стручних већа на акредитованом семинару,
уз обавезу преношења стечених знања другим
члановима стручног већа

разредне наставе

наставника, записници
са стручних већа

Задатак 3.3. Превенција насиља међу ученицима
Активности

Индикатори успеха

Носиоци активности

Временски оквир
имплементације

Извор доказа

3.3.1. Представљање Tима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, како би ученици у сваком
тренутку знали коме могу да се обрате за
помоћ

Безбедност ученика

Одељењске старешине,
Чланови тима

Почетак
школске године

3.3.2. Доследно спровођење превентивних
активности Тима за заштиту

Безбедност ученика

Одељењске старешине,
Чланови тима

Током целе школске године

Исправно реаговање на појаву
насиља

Тим за заштиту ученика од
ДНЗЗ, наставници и стручна
служба

Током године

Извештај

Школа као безбедна средина

Сви запослени, ученици,
родитељи

Током године

Извештај, записник,
Статут школе

Прихватање различитости

Наставници на часовима
ЧОС-а и радионицама

Сваке школске године

Извештај,
панои и остали
материјал са радионица

3.3.3. Упoзнaвaњe свих учесника
образовно-васпитног процеса шкoлe o
Прoгрaму зaштитe oд нaсиљa и
Прoтoкoлу, едукација и информисање о
облицима дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
3.3.4. Упознавање са правилима понашања
и последицама
кршења правила (Статут школе)
3.3.5. Организација и реализација едукативно
- психолошких радионица у којима се
подстиче поштовање различитости и мирно
решавање конфликата, ненасилна
комуникација

Извештај
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Списак чланова тима
изложен на видљивом
месту

Извештај

3.3.6. Конкурисање школе за укључивање
у пројекат ,,Школа без насиља“

Подршка ученицима,
наставницима

Директор школе

До 2023.

Пројекат

3.3.7. Рeдoвнo вoђeњe Књигe дeжурствa у
кojoj сe бeлeжe свe aктивнoсти вeзaнe зa
нaрушaвaњe рeдa

Ажурност дежурних наставника

Дежурни наставници
предметне и разредне
наставе

Током школске године

Књига дежурства

3.3.8. Oбeлeжaвaњe Дaнa тoлeрaнциje,
jaчaњe свeсти кoд учeникa дa трeбa бити
тoлeрaнтaн, бeз oбзирa нa пoл,
нaциoнaлнoст, вeру

Јача међусобна сарадња и
поверење међу ученицима

Школа

Новембар

Трибине, панои, дечји
радови (цртежи,
литерарни радови),
фотографије

3.3.9. ЧОС на тему из области превенције
насиља

Подршка ученицима

Одељењски старешина

Током сваке школске године

Извештај

3.3.10. Израда састава, презентација и
паноа од стране ученика са темом
превенције насиља

Подршка ученицима

Одељењске старешине

Током сваке школске године

Извештај и фотографије

Школа као безбедна средина

Сви запослени, ученици,
родитељи, различита
удружења и институције

Током сваке школске године

Извештај, записник

3.3.12. Упознавање ученика са правима
детета у Дечијој недељи

Подршка ученицима

Одељењске старешине,
наставник грађанског
васпитања

Током сваке школске године

Извештај

3.3.13. Реализација пројекта „Твоје знање
мења све“

Подршка ученицима

Одељењске старешине,
наставник грађанског
васпитања

Током сваке школске године

Извештај, сајт школе

Подршка ученицима

Психолог школе

Током сваке школске године

Извештај

3.3.11. Учешће у хуманитарним акцијама,
са циљем да се код ученика развије
емпатија и солидарност

3.3.14. Радионице из програма ПО за
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ученике седмог и осмог разреда разреда

3.3.15. Наставак са праксом „Кутија
поверења“

Подршка ученицима

Ученички парламент

Током школске године

Извештај

Задатак 3.4. Примена програма ИОП
Активности

Индикатори успеха

Носиоци активности

Временски оквир
имплементације

Извор доказа

3.4.1. Евидентирање ученика који имају
потребу за додатном подршком у учењу

Напредовање ученика у складу
са својим могућностима

Сви наставници и Тим

Почетак сваке школске
године и током године по
потреби

Извештај, записник

3.4.2. Израда и примена програма ИОП 1,
ИОП 2, ИОП 3

Напредовање ученика

Сви наставници, Тим и
родитељи

Током године

Извештај, записник

3.4.3. Редовно процењивање постигнутог,
корекција и прилагођавање плана.

Напредовање ученика

Наставници, психолог, Тим
за инклузивно образовање

Током године

Извештај, записник

Напредовање ученика

Предметни наставници,
учитељи, дефектолог,
родитељи

Током године

Извештај, записник

Напредовање ученика

Донације, школа, родитељи,
општина, град

2021-2025

Извештај, фотографије

Напредовање ученика

Дом здравља, школе за децу
са посебним потребама,
центар за социјални рад,
удружења за старање и
бригу о деци с посебним
потребама, Секретаријат за

Током године

Извештај, записници

3.4.4. Сарадња са родитељима, давање
упутстава за рад са дететом
3.4.5. Обезбеђивање адекватног простора,
наставних средстава и помагала за рада са
децом са посебним потребама
(мултипрактична учионица)

3.4.6. Сарадња са одговарајућим
институцијама (Дом здравља, школе за децу
са посебним потребама, Центар за социјални
рад, удружења за старање и бригу о деци са
посебним потребама, Секретаријат за
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образовање и дечију заштиту, Интерресорна
комисија)

образовање и дечију
заштиту, интерресорна
комисија

Задатак 3.5. Подршка ученицима из осетљивих група
Активности

Индикатори успеха

Носиоци активности

Временски оквир
имплементације

Извор доказа

3.5.1. Идентификовање ученика из
осетљивих друштвених група

Побољшање социјалног статуса
ученика

Сви запослени у школи

Током године

3.5.2. Консултације и разговори са
родитељима

Побољшање социјалног статуса
ученика

Наставник, учитељ,
разредни старешина,
педагог, психолог

Током године

Извештај, записник

3.5.3. Израда плана подршке ученику из
осетљиве друштвене групе

Побољшање социјалног статуса
ученика

Наставник, учитељ,
разредни старешина,
педагог, психолог

Током године

Извештај, записник

Побољшање социјалног статуса
ученика

Наставник, учитељ,
разредни старешина,
педагог, психолог, центар за
социјални рад, МУП, дом
здравља

Током године

Извештај, записник

Напредовање ученика

Стручна служба,
наставници

Током школске године

Извештај, записник

Подршка ученицима

Одељењске старешине,
ученички парламент, ПП
служба, наставници
грађанског васпитања и
верске наставе

Током школске године

Извештај

Одељењске старешине, сви
наставници и ученици

Током целе школске године

3.5.4. Сарадња са центром за социјални рад,
МУП-ом, домом здравља

3.5.5. Континуирано подстицање ученика
на укључивање у вапитно-образовни
процес
3.5.6. Организовање хуманитарних акција
са циљем прикупљања материјалних
средстава за децу из осетљивих група
3.5.7. Социјална инклузија ученика из
осетљивих група у вршњачку групу
(подршка у учењу, заједничко рађење
домаћих задатака, организовање
ваннаставних активности у које ће сви
бити укључени, промоција различитости и
представљање модела

Подршка и инклузија ученика
из осетљивих група,
Осећај припадања вршњачкој
групи
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Извештај

Извештај и фотографије

недискриминативног понашања)
Напредовање ученика

Наставници, стручни
сарадници

Током године

Извештај, записник

Напредовање ученика

Наставници

Током године

Извештај, записник

3.5.10. Сарадња са родитељима

Напредовање ученика

Наставници, стручни
сарадници, родитељи

Током године

Извештај, записник

3.5.11. Организација трибина, предавања,
радионица

Напредовање ученика

Директор, стручни
сарадници, тим за
инклузивно образовање

Током године

Извештаји тима,
записници

3.5.8. Сарадња са дефектологом
3.5.9. Допунска настава

3.5.12. Вршњачко учење у предметној
настави

Побољшан успех у настави,
ученици остварују постигнућа у
оквиру својих могућности

Предметни наставници,
ученици из одељења

У току школске године

Припрема
наставника, увид у
свеске и рад на часу.
Педагошка
документација и
сумативно и
формативно
оцењивање

3.5.13. Укључивање ученика из осетљивих
група у активности на нивоу школе

Побољшан успех у настави,
ученици остварују постигнућа у
оквиру својих могућности

Предметни наставници,
тимови

У току школске године

Записници тимова

Задатак 3.6. Подршка надареним ученицима
Активности
3.6.1. Прикупљање података о детету

Индикатори успеха
Напредовање ученика

3.6.2. Посматрање сналажења у извршавању
школских обавеза

Напредовање ученика

3.6. 3. Израда прилагођених планова за
даровитог ученика са проширеним
градивом, сложенијим и напреднијим

Напредовање ученика

Носиоци активности
Наставници предметне и
разредне наставе психолог,
педагог
Наставници предметне и
разредне наставе психолог,
педагог
Наставници предметне и
разредне наставе
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Временски оквир
имплементације

Извор доказа

Током године

Извештај, записник

Током године

Извештај, записник,
школска евиденција

На почетку године

Образац за праћење
напредовања ученика

захтевима и задацима
3.6.4. Учешће у различитим облицима
додатних активности (додатна настава,
слободне активности, такмичења)

Напредовање ученика

Наставници предметне и
разредне наставе

Током године

Извештај, записник,
школска евиденција

Напредовање ученика

Наставници предметне и
разредне наставе Центар за
таленте, Петница,
Секретаријат за образовање
и дечију заштиту, средње
школе за надарене ученике,
ОКЦ „Вук Караџић“

Током године

Извештај, записник

Мотивација ученика

Наставници

Током године

3.6.7. Израда електронског часописа

Мотивација ученика;
промоција школе

Наставници, ученици,
библиотекар

Током године

3.6.8. Додатна настава

Постигнут успех на
такмичењима

Наставници и ученици

Током школске године

Постигнути резултати,
дипломе...

3.6.9. Укључивање ученика у секције

Проширивање интересовања и
креативности

Наставници и ученици

Током школске године

Фотографије, такмичења
и извештаји

Мотивација ученика

Директор, наставници

Сваке школске године

Извештаји

Напредовање ученика

Директор школе

На крају школске године

Извештај, сајт школе

3.6.12. Сaрaдњa сa стручњaцимa из других
институциja

Напредовање ученика

Сaрaдњa сa другим шкoлaмa
(Maтeмaтичкa гимнaзиja,
Филoлoшкa гимнaзиja,...)

Током школске године

Ученички досијеи
(кoнтинуирaнo вoђeњe
eвидeнциje и праћење
ученика)

3.6.13. Сaвeтoдaвни рaд сa учитeљимa и
нaстaвницимa и дaвaњe упутстaвa зa рaд сa
пoтeнциjaлнo дaрoвитим учeницимa

Кoнтинуирaнo прaћeњe
aнгaжoвaњa учесника у
aктивнoстимa

ПП служба,
Наставници предметне и
разредне наставе, родитељи

Током школске године

Записници, пројекти,
радионице

3 .6.14. Јавне похвале путем Књиге
обавештења, огласне табле, сајта школе.

Мотивација

Ученички парламент,
директор, ученици...

Од школске 2021. године

Књига обавештења,
огласне табле, сајт
школе.

3.6.15. Наградни излети за ученике који су
освојили најбоље резултате на
такмичењима.

Мотивација

Ученички парламент,
директор, школска управа,
ученици...

Од школске 2021. године

Извештај, сајт школе,
фотографије...

3.6.5. Сарадња са различитим
институцијама (Центар за таленте, Петница,
Секретаријат за образовање и дечију
заштиту, средње школе за надарене ученике)
3.6.6. Представљање успешних ученика
наставницима, родитељима и вршњацима

3.6.10. Обезбеђивање средстава за
похвалнице и награде успешних ученика
3.6.11. Организовање излета за ученике који
су постигли успех на такмичењима
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Медаље, дипломе,
награде, похвале,
ученички радови
Штампани материјал,
платформа,
сајт школе

ТИМ КОЈИ ЈЕ УРАДИО ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН:
Весна Милић

директор школе

Ана Балабан

педагог

Десанка Ђорђевић Матић

психолог

Бранкица Ћировић

наставник српског језика и књижевности

Беатриса Кратовац Селаковић

наставник разредне наставе
наставница православне веронауке

Николина Маринковић
Сања Сепенички

наставница ликовне културе
наставница билогије

Биљана Ђурђевић

Поред наведених чланова Тима, у изради Развојног плана ОШ ,,Филип Вишњић“
учествовали су чланови свих стручних већа школе, а својим сугестијама и предлозима
допринели су представници родитеља и локалне заједнице у школском одбору, као и
чланови Ученичког парламента школе.
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