ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
ВАЉЕВО

извештај о раду тима за развојно планирање у ШКОЛСКОЈ
2017/2018. ГОДИНИ

Ваљево, јун 2018. године

Чланови Стручног актива за развојно планирање:

Р. бр.

Име и презиме

Функција у активу

Присуство састанцима

1.

Милева Мојић

директор

6

2.

Ивана Петрић

стручни сарадник,
педагог

6

3.

Катарина Павићевић

стручни сарадник,
психолог

6

4.

Нада Живановић

наставник разредне
наставе, члан

6

5.

Стана Миловановић

наставник разредне
наставе, члан

6

6.

Виолета Севић

наставник разредне
наставе, члан

6

7.

Слађана Хаџић

наставник разредне
наставе, члан

3

8.

Весна Вукосављевић

наставник биологије,
члан

6

9.

Љубомир Радовић

наставник
географије, члан

5

10.

Драгиња Ристић

наставник енглеског
језика, координатор

6

11.

Сандра Илић

представник
родитеља

4

12.

Тодор Дугошија

представник локалне

4

заједнице
13.

Сара Милановић

представник
ученичког
парламента

5

14.

Наталија Урошевић

представник
ученичког
парламента

5

15.

Ана Поповић

наставник разредне
наставе, члан

3

У јуну 2013. године усвојен је нови Развојни план. Нови Развојни план урађен је за
временски период од 2013 до 2018. године донет је у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања (Сл.Гласник РС бр.55/13 чл.49) и Закона о основном
образовању и васпитању (Сл.Гласник РС бр.55/13 чл.26).
Развојни план школе донет је се као стратешки план развоја установе на основу
извештаја о самовредновању, извештаја о остварености стандарда постигнућа ученика на
завршном испиту, извештаја о спољашњем вредновању саветника Министарства
просвете, резултата радионица које су организоване за наставнике, родитеље и Ученички
парламент.
У складу са Законом о основном образовању и васпитању (Сл.Гласник РС бр.55/13
чл.26 Развојни план садржи: 1) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу
анализе резултата ученика на завршном испиту; 2) мере за унапређивање доступности
одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и
васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка;3) мере превенције
насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима;4) мере
превенције осипања ученика;5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и
васпитања који превазилазе садржај појединих наставних предмета;6) план припреме за
завршни испит;7) план укључивања школе у националне и међународне развојне
пројекте; 8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора;9)
мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика;10) план
напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника;11) план укључивања
родитеља, односно старатеља у рад школе;12) план сарадње и умрежавања са другим
школама и установама; 13) друга питања од значаја за развој школе.

Развојни план садржи и мерила за праћење остваривања развојног плана. Ове
мере су уткане у Развојни план кроз приоритетне циљеве, задатке и активности.
Детаљном анализом реализације предходног Развојног плана школе, извештаја о
самовредновању, извештаја о спољашњем вредновању, извештаја о постигнућима
ученика, резултата радионица са родитељима, ученицима и наставницима и Ученичким
парламентом сагледали смо тренутне ситуације у којој се школа налази издојили смо
наше позитивне стране, које нас издвајају од осталих школа у граду, које представљају
нашу покретачку снагу али и области у којима има места за унапређење рада. Развојним
планом је обухваћено свих седам области.
Развојни план школе за временски период од 2013 до 2018. године и следећума
структуру: 1.Чланови тима; 2.Увод; 3.Анализа стања у школи (3.1 Евалуација развојног
плана
3.2 Изветај о самовредновању рада школе
3.3 Извештај о спољашњем
вредновању рада школе;
3.4 Извештај о постигнућима ученика на завршном испиту
(3.4.1 Резултати завршног испита-јун 2013 3.4.2 Резулатаи завршног испита-јун 2012 3.4.3
Резулатаи завршног испита-јун 2011) 4. Образложење изабраних циљева и приоритета; 5.
Мисија и визија школе; 6. Планиране активности (6.1 Школски програм и годишњи план
рада 6.2 Настава и учење 6.3 Образовна постигнућа ученика.. 6.4 Подршка ученицима
6.5 Етос 6.6 Ресурси 6.7 Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета )
7.Евалуација.
На основу Развојног плана школе као и Извештаја стручног актива за развојно
планирање за школску 2015/16. годину израђен је Акциони план за школску 2017/2018.
годину. У складу са планираним активностима стручног већа за развојно планирање, у
току првог полугодишта школске 2017/2018. године реализовано је следеће:

1. област: Школски програм и годишњи програм рада
У току августа 2017. године у оквиру развојног циља усклађивање програма међу
наставним предметима, садржински и временски су усклађени планови рада у разредној
и предметноиј настави, у складу са планом и програмом. Носиоци реализације су стручна
већа од првог до осмог разреда.
У току септембра 2017. године ради прилагођавања планова рада
специфичностима одељења у сарадњи наставника и психолошко-педагошке службе
израђени су индивидуални образовни планови за ученике којима је потребна додатна
подршка. У рад са ученицима поред предметних наставника и психолошко-педагошке

службе укључен је и дефектолог. На крају полугодишта анализирана су постигнућа
ученика и дате су смернице за даљи рад.
Кроз активности Тима за за превенцију насиља, злостављања и занемаривања
реализоане су активности које промовишу неговање позитивне атмосфере у школи и
позитивног модела понашања. Кроз радионичарски рад са ученицима организован је
вршњачка едукација о превенцији насиља.
Осим превентивних активности, тим је у овом периоду спроводио интервентне
мере у двадесет случајева вршњачког насиља другог нивоа.

2. област: Настава и учење
У току полугодишта у односу на развојни циљ активан однос ученика према учењу
и стицању знања кроз реализацију угледних часова.
Такође је урађена анализа евиденције
ученика.

праћења индивидуалног напредовања

Што се тиче укључивања ученика у израду истраживачких радова, у сарадњи са
Регионални центром за таленте из Лознице у октобру је обављено тестирање
заинтересованих ученика седмог разреда. Уследило је пријављивање истраживачких
радова заинтересованих ученика седмог (пет ученика – српски језик, енглески језик и
историја) и осмог разреда (седам ученика – историја, биологија, физика и математика). На
регионалној смотри у Лозници ученици су остварили запажене резултате и њих петоро се
пласирало на следећи ниво такмичења. На Републичкој смотри су такође били успешни.

3. област: Постигнућа ученика
У оквиру Самовредновања квалитета рада школе урађена је анализа постигнућа
ученика за претходну школску годину и утврђено је да су остварени сви стандарди.
Детаљном анализом резултата квалификационог испита од стране Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања такође је утврђено да су остварени сви стандарди.
На почетку школске године организована су иницијална тестирања ученика од
другог до осмог разреда и обавњена анализа постигнућа ученика на нивоу стручних
актива и Тима за имплементацију образовних стандарда.

4. област: Подршка ученицима
Ученици су сходно својим интересовањима укључени у рад школских секција.
У сарадњи са патронажном службом Дома здравља одржана су предавања о
здравим стиловима живота за ученике од првог до трећег разреда, за ученике четврдог
разреда о пубертету, а за ученике осмог разреда о репродуктивном здрављу.
У сарадњи са Полицијском управом одржано је предавање за ученике петог
разреда, под називом „Упознајмо полицију“. У оквиру програма „Основи безбедности
деце“ одржана су четири предавања у оквиру часа одељењског старешине за ученике
четвртог и шестог разреда.
У организацији ученичког парламента за ученике старијих разреда у децембру је
реализована посета Фестивалу науке и технике у Београду.
У оквиру активности које се односе на професионалну оријентацију ученика
обављено је тестирање професионалних интересовања ученика и обављени су
индивидуални разговори.
Ради помоћи ученицима из осетљивих група крајем децембра организована је
хуманитарна акција продаје честитки и колача ради прикупљања средстава за Божићне
пакетиће ученицима из породица лошијег социјално-економског статуса.

5. област: Етос
У циљу побољшања међуњудских односа на релацији наставник – ученик
реализован је читав низ спортских активности и такмичења током полугодишта. Носиоци
посла су Стручно веће за физичко васпитање и Комисија за спорт.
У новембру и децембру 2017. и јуну 2018. године одржана су два семинара у
установи за наставно особље и стручне сараднике.
У новембру су поводом Дана просветних радника у просторијама школе ученици
трећег разреда извели пригодан програм, а дружење некадашњих и садашњих радника
школе уприличено је у ресторану „Кућа“.
Поводом Нове године организовано је дружење запослених у ресторану ''Дукат'', а
истим поводом за ученике седмог и осмог разреда организована је журка у холу школе.

Школска слава – Св.Сава је обележена на прикладан начин уз програм који су
припремили ученици наше школе и присуство гостију и запослених.
Поводом 8. марта организовано је дружење запослених у ресторану ''Soul''.
Дан школе је обележен у априлу уз програм који су припремили ученици наше
школе, а који је изведен у сали Музичке школе, уз присуство гостију и запослених.
Матурска прослава ученика осмог разреда обележена је у организацији Ученичког
парламенат и ОВ осмог разреда у холу школе.

6. област: Ресурси
У погледу модернизације кабинета савременим наставним средствима у току
првог полугодишта није било значајних измена.
Што се тиче уређења школског простора, ученици су уређивали хол школе
поводом актуелних дешавања: Дечја недеља (октобар), Дан просветних радника
(новембар), Нова година (децембар), Међународни дан загрљаја (21. јануар), Св. Сава (27.
јануар), Дан заљубљених (14.фебруар), Ускрс (април), Дан школе (24.април), матура
(1.јун)..
Активности промовисања школе у протеклом периоду огледале су се у
информисњу јавности о актуелним дешавањима. Сајт школе је добио модернији изгледе
и покренута је страница школе на друштвеној мрежи Фејсбук. Носилац ових активности је
Тим за маркетинг школе.

7. област: Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета
У августу 2017.године су формирана стручна тела у складу са компетенцијама
запослених.
Током протеклог периода редовно су ажурирана обавештења на огласној табли у
складу са актуелним дешавањима и питањима важним за живот и рад школе. О редовном
ажурирању сајта и фејсбук странице школе бринуо се Тим за маркетинг.
Што се тиче праћења и вредновња квалитет рада запослених у циљу унапређења
рада школе, у августу 2017.године су израђени планови рада, а на крају другог
полугодишта поднети извештаји о раду тимова.

Током фебруара и марта 2018. године Стручни актив за развојно планирање рада
школе се активно бавио сагледавањем ситуације у школи уз укључивање свих интересних
група и кроз радионичарски рад прикупио мишљења и идеје за израду новог развојног
плана. Током марта и априла добијени подаци су анализирани, одређени су приоритетни
задаци и у мају је завршена израда плана.
Развојни плана рада школе (2018-2013.) је усвојен на седници Школског одбора
одржаној 25. маја2018.године.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Облик рада

Време
одржавања

Реализатор

Начин праћења

1. састанак - (1) Израда акционог
плана за школску 2017/18. годину
(2) Израда плана рада за школску
2017/18. годину

22.8.2017.

Стручни актив за
развојно
планирање

Записник
са
састанка Стручног
већа за развојно
планирање

Упознавање Наставничког већа са
Акционим планом за школску
2017/18. годину

14.9.2017.

Драгиња Ристић, Записник
координатор
седнице
Наставничког
већа

Упознавање Савета родитеља и
Школског одбора са Акционим
планом за школску 2017/18. годину

14.9.2017.

Милева Мојић,
директор

Записник
са
седнице
Савета
родитеља
и
седнице Школског
одбора

2. састанак – Анализа активности
реализованих
током
првог
тромесечја

15.11.2017.

Стручни актив за
развојно
планирање

Записник
са
састанка Стручног
већа за развојно
планирање

3. састанак – (1) Анализа активности

20.2.2018.

Стручни актив за

Записник

са

са

реализованих
током
првог
полугодишта, (2) Израда извештаја
о раду у првом полугодишту

развојно
планирање

састанка Стручног
већа за развојно
планирање

Развојни план рада школе 2018/23.
радионица на Наставничком већу

20.2.2018.

Виолета Севић, Записник са
Драгиња Ристић седнице
Наставничког
већа

Развојни план рада школе 2018/23.
радионица на Савету родитеља

22.2.2018.

Виолета Севић, Записник са
Драгиња Ристић седнице Савета
родитеља

Развојни план рада школе 2018/23.
радионица на Школском одбору

22.2.2018.

Виолета Севић, Записник са
Драгиња Ристић седнице Школског
одбора

Развојни план рада школе 2018/23.
радионица на Ученичким
парламентом

8.3.2018.

Виолета Севић, Записник са
Драгиња Ристић седнице
Ученичког
парламента

4. састанак – (1) Анализа активности
реализованих
током
првог
тромесечја, (2) Израда Развојног
плана рада школе 2018/23. год.

12.4.2018.

Стручни актив за
развојно
планирање

Записник
са
састанка Стручног
већа за развојно
планирање

5. састанак - Израда Развојног
плана рада школе 2018/23. год.

10.5.2018.

Стручни актив за
развојно
планирање

Записник
са
састанка Стручног
већа за развојно
планирање

Развојни
план
рада
школе
2018/23.год. (презентација)

25.5.2018.

6. састанак - (1) Анализа активности
реализованих
током
другог
полугодишта, (2) Израда извештаја
о раду у 2017/18.год.

7.6.2018.

Виолета Севић Записник са
седнице Школског
одбора
Стручни актив за
развојно
планирање

Записник
са
састанка Стручног
већа за развојно
планирање

Директор школе,
Милева Мојић

Руководилац Актива,
Драгиња Ристић

