РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Чланови Стручног актива:
Р. бр.

Име и презиме

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Драгиња Ристић
Милева Мојић
Ивана Поповић
Нада Живановић
Стана Миловановић
Виолета Севић
Слађана Хаџић
Весна Вукосављевић
Сандра Матић
Љубомир Радовић
Лазар Андрић
Предраг Томић

Активности/садржаји

Време
одржавања
Повезивани
исхода
и током првог
садржаја програма наставе и полугодишта
учења
са
развијањем и
другог
полугодишта
међупредметних
компетенција
Израђени
и
усклађени током првог
планови рада тимски, у полугодишта
оквиру стручних већа са
освртом на активности који
доприносе
развоју
међупредметних
компетенција у складу са
Планом реализације наставе
у случају непосредне ратне
опасности, ратног стања,
ванредног стања или других
ванредних
ситуација
и
околности за основну школу.
Примењена диференцијација током првог
и
индивидуализација
у полугодишта
настави
и
другог

Функција у
тиму
координатор
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан
члан

Реализатор
наставници,
директор,
стручни
сарадници

Присуство
састанцима
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Начин праћења
оперативни
планови,
реализовани
часови,
педагошко.инструктивни
рад

Стручни актив Месечне
анализе
за
развој оперативних планова
школског
програма

Тим
за Припреме за часове,
инклузивно
документација
о
образовање (Тим индивидуализацији

полугодишта

за
додатну
подршку),
наставници
разредне
и
предметне
наставе,
педагошкопсихолошка
служба
Израђен ИОП за ученика октобар
Тим
за
коме је потребна додатна
инклузивно
подршка у настави
образовање (Тим
за
додатну
подршку)
Праћење
напредовања током првог Тим за праћење
ученика
и
евалуација полугодишта педагошке
области
Образовна и
другог документације о
постигнућа ученика
полугодишта ученицима, Тим
за
самовредновање
рада школе
Процењена потреба ученика септембар,
Одељњске
за додатном подршком у октобар
старешине, Тим
учењу
за
инклузивно
образовање
Анализирана
постигнућа октобар,
Тим
за
ученика на завршном испиту новембар
самовредновање,
на нивоу стручних већа
Стручна већа
Идентификовање
интерсовања ученика за
слободне активности
Израђени
планови
рада
слободних и ваннаставних
активности ученика у складу
са ученичким потребама и
интересовањима
Подстицан професионални
развој
ученика
кроз
наставни рад
Реаговање Тима за заштиту
ученика од дискриминације,
насиља,
злостављања
и
занемаривања
Еваулација рада Тима за

Документација
израђеном ИОП-у

о

Документација Тима за
праћење
педагошке
документације
о
ученицима,
Документација Тима за
самовредновање
рада
школе
Документација Тима за
инклузивно образовање
(анкете)
Документација Тима за
самовредновање
и
документација Стручних
већа
анкете

септембар

одељењске
старешине

септембар

наставници

Глобални и оперативни
планови

током првог
полугодишта
и
другог
полугодишта
током првог
полугодишта
и
другог
полугодишта
децембар

наставници

Припрема за часове

чланови
тима, документација тима
одељењске
старешине
чланови тима

Документација тима

заштиту
ученика
од
дискриминације,
насиља,
злостављања и занемаривања
Остварена
сарадња
са
Центром за социјални рад и
Полицијском управом
Организовани тематски дани
(Пријем
првака,
Писма
пријатељства, Дан заштите
озонског омотача, Светски
дан прве помоћи, Европски
дан
без
аутомобила,
Међународни
дан
пешачења,Светски
дан
здраве исхране, Светски дан
чистог ваздуха, Светски дан
књиге, Светски дан борбе
против сиде, Светски дан
људске солидарности, Нова
година)
Учешће
ученика
на
такмичењима и конкурсима
(Онлајн изложба дечјих
радова у Центру ѕа културу,
Ликовни
конкурс
„Железница очима деце
2021“, Ликовни конкурс
„Дечје стваралаштво 2021“,
Награни конкурс Поште
Србије „Писмо Божић Бати“,
Математички
турнир
„Интеграл куп“, Крос РТС-а,
Међународно
такмичење
„Знаменити
Срби“,
Општинско такмичење у
пливању, Дечја недеља –
турнир
у
кошарци,
Међуокружно такмичење из
кошарке
–
девојчице,
Школско
такмичење
из
математике)
Реализоване посете и излети
(Посета Кули Ненадовића и
Муселимовом
конаку
и
Народном музеју, Плесни
час РМП, Посета биоскопу -

током првог Стручна служба, Документација школе
полугодишта наставници
октобар,
новембар

Тим за заштиту
животне
средине,
релевантна
Стручна
већа,
Ученички
парламент

Дневници
рада,
Документација стручних
већа,
Документација
релевантних тимова

током првог ученици од 1 до
полугодишта 8. разреда и
предметни
наставници,
релевантна
Стручна већа и
Тимови

Дневници
рада,
Документација стручних
већа,
Документација
релевантних тимова

током првог ученици од 1 до Дневници
рада,
полугодишта 8. разреда и Документација стручних
предметни
већа,
наставници
Документација
релевантних тимова

Цртани
филм
„магични
свет“, Сналажење у природи
–
извиђачи
„Илија
Бирчанин“)
Реализована
хуманитарна новембар
акција „Буди и ти неком децембар
анђео“
Развијен
систем
информисања
о
свим
питањима из живота и рада
школе
Редовно ажурирана огласна
табла, сајт школе и фејсбук
страница у складу са
актуелним догађањима

- ученици од 1 до
8. разреда и
одељењске
старешине
током првог Стручни
полугодишта сарадници,
и
другог Жикица Симић,
полугодишта Јасна Ђаковић
током првог Тим
за
сајт
полугодишта школе, Тим за
и
другог маркетинг
полугодишта
током првог Пројектни тим
полугодишта
и
другог
полугодишта

Реализоване
планиране
активности
у
оквиру
пројеката
„Квалитетно
образовање за све“
март
школски
Тестирање професионалних
психолог
интересовања ученика
Остварена сарадња са Домом током другог Стручна служба,
здравља
полугодишта наставници

Документација школе

Увид у
пошту

електронску

Увид у сајт школе и
фејсбук страну
Документација
Пројектног тима

Документација
о
тестирању
Документација школе,
електронске
презентације
Обележавање Дана школе
април
Комисија
за Разноврсне активности у
обележавање
току последње недеље
Дана школе
априла
за
Организовани
различити током другог Тим
Семинар „Интернет –
облици
стручног полугодишта професионални
развој
примамљив и опасан“
усавршавања у складу са
потребама установе
Такмичења и смотре
током другог Директор,
Записници са такмичења
полугодишта Стручна
већа, и постигнути резултати
ученици
Организовани тематски дани март - јун
(Светски дан без дуванског
дима, Дан учионице на
отвореном, Чеп фест...)

Тим за заштиту Документација
тима,
животне
фејсбук страница школе
средине,
Стручна
већа,
Ученички
парламент

Активности/садржаји који су
реализовани, а нису били планирани
Евалуација области Етос
Анализа успеха ученика на крају првог
класификационогпериода школске
2021/22. године
Израда плана пружања помоћи у
савладавању градива ученицима који
су због актуелне епидемиолошке
ситуације изостајали са наставе током
дужег временског периода

Време
одржавања

новембар

новембар

Активности/садржаји који су били
планирани, а нису реализовани
Тестирање ученика у сарадњи са
Регионалним центром за таленте из Лознице
Посете сајмовима и другим манифестацијама
Базар украса и колача поводом
новогодишњих и Божићних празника
Спортски дан
Дан просветних радника

Реализатор

Начин
праћења

Документација
Тим за
Тима за
самовредновање
самовредновање
рада школе
рада школе

Тим за подршку
ученицима

Документација
Тима за
подршку
ученицима

Разлози због којих планиране
активности/садржаји нису реализовани
Епидемиолошка ситуација
Епидемиолошка ситуација
Епидемиолошка ситуација
Епидемиолошка ситуација
Епидемиолошка ситуација

